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ispanyada lngili ile 
Almanlar tarafından bombalan 
Esir edilen Alman l 
pilotlar itiraf ettiler 

Frankonun son muvaffakiyeti 
Alman tayyarelerile ltalyan ve 
Fash askerlerin eseri imiş 

A~ ~ıultM.1Unda1el gamrM m ı,,_1 eden ..tlm~ (Ul7cerır 
• o'tmı mremleketlerin aa7rerlftiıt'iff B!'lİm.,mak ka"bilinden ka 

1Jtc.ıunnnı§lard1r. ll~ Alnwııı ,,e .Vtı~ 11ske1 leri karşı 1ca;{ 1~ 
göriilüYQr. 

Fransadan ihtar: "/ 

Çekoslo akyayı 
himaye edeceğim! 
Fransız Hariciye Nazırı Alman elç1s1ne 

bunu resmen bildirdi 
Parla, '2l (A.A.) - Japon hariciye 1 .tıtihbar edildiğine göre Pol Bonkur 

num. ; 01 Bonkur, bu aabah Alman Franaanm Çekoalovakyaya karfı giriı-

b 1 tm;•tir _. De'l8mı 8 tnctde 
• Velzek'i ka u e -s=· .-.:-----------:::---:::--""'"---------------- . . Muvazene vergısı 

Dörtte bir nisbetinde 

tahfif ediliyor 
_... \ uıııı• ~ lncfdP. 

Lerida yhri 
........ ka me 

ediyor 
Bar.Jona 1 (A.A.) 'MUlJ müdafaa. 

ecnebilerin ispanya. harbl
:p.k1eri hakkında aşağıdaki 
tiılm malumatı ~ermçktedlr: 

a.l"M! ve Bilbao. Alman Ussü 
!eıit haline getirilmiştir. Son 
ta.pareleri buralara getlrU
Henkel markalı kırk sekiz 

_.. Devamı 8 incide 

türkün 
ı 

Pr. Flsenıe 
diyor ki: 

Endişeyi mucip biç 
bir şey yoktur 

Paria Tıp fakültesi profesörlerinden 
doktor Fiesenje dUn Ankaradan tehri· 
mize gelmit ve ak§8.mki ekspresle Pa. 

riıe hareket etmittir. Prof. Fieaenje dlln 
ıehrimizde üniversite rektörü Cemil 
Bilıel ile tıp fakültesi profesörlerinden 
bir çokları tarafından karıılanmıJ, ıe· 
refine rektör tarafından Tobfüyanda 
bir akpm yemeği verilmittir. 

Profesör Fi~enje, hareketinden ev-
vel "Jurnal Doryan,, ıuetesine bu-
lunduğu beyanatta demittir ki: 
"- Cumhurreisinin ııhhatinde endi

şeyi mucip hiç bir ıey yoktur. Söyliye. 
~ De\'8DU 8 incide 

lngilterede 
bütçe fazlası 
Varidat masraftan 
180 milyon TDrk 

lirası fazla 1 
Londra, ~ (A. A.) - Hazine daire

si, dün son& ermie olan mali senenin 
28, 786,000 ingiliz lirası miktarmda: 
bir fulalıkla ka.paruıuş olduğunu bil
dirmektedir. Varidat, 872.580-000 in
giliz lirasına ğ otmuş, lft8'&fif de 
843,794,000 ~ z liraamdan ibaret 
btdunmuıtur. vkallde maaarif he
saba dahil edil eek olunsa fazla mik
tar, 9.480.000 :-aya inecekijt. 

Bit yon,ke iye 

Açd( mektup 
Y.tdiaci ~~deki 1-i miihİ11t ............. ,...,. -- _..........,-..:. .... 

Manevralara l§timk eden ~lılm-dan Rodney'in ağır topüm endaht ~ 
tinde .•. 

Bnglllz fllosunun manevrası 
lnglUz hava ve deniz kuvvetleri, 

lngilterenln cenubundan ve Frans. 
sız sablllerinden 200, İspanya sahil 
terinden de 100 mil uzaktaki bir 
noktada bttyUk bir manevraya çık. 
mıştır. 

50 harp gemisinin, 14 tabtelbahl
rln ve yllzden fazla tayyarenin işti. 
rak ettiği bu manevrada. hedef lngil 

terenin muhtemel bir taarruza 
müdafaasıdır. Oemtıer ara11nda 
gllterenln Akde!lltz ftıoıundan .Hu 
zırhlısı da bulunmatüdir. 

Hud ve diğer bQyUk bir zırhlı l 
14 tahtelbahir !nglllz sahlllerl 
cum edecek, tayyarelerle 
miler bunlara karşı mUd 
kacaktır. 

Mesele ne bir Nisan uydurması ne de 
heyecanlı bir hAdlsedlr 

Bu sabahki gazeteler, Alemdar na. 
biyesi dahilinde bir sokakta iki insan 
kulağı bulunduğıuıu ve itina ile yapıl· 
mış bir paketin içinden çıkan bu iki in
san kulağının genç bir erkeğe ait ol. 
rrıası kuvvetle muhtemel bulunduğu -
nu, bu esrarı çözmek için de poıfs ve 
mUddeinmUJllllifin meşgul olduklarını 
yazmaktadırlar. 

Çelebi mahallesinde sokakta oyna
makta olan çocuklar tarafından görll. 

len bir paketten çıkan inaan kulaklan 
meselesinin iç yüzü, zabıtanın yaptığı 
tahkikata göre §Udur: , 

Bu kulaklar o civarda oturan tıb
biye mektebi talebelerinden biri t.._ 
fmdan teşrihhaneden alınarak tetkik 
edilmek ii7.ere evine göttltllllten ka· 
zaen sokağa dügürWmtıttb).:.:, -· · 

Bu vak'a, sabah gueteleriıit-Jllldı
ğı gibi dün değil, b~ tam> """1 
gün evvel olmqtw. 

Bitler ölttmden 
balla kurtulmı.ıt ı 

Çoeuklu{ruoda doktorlar ona ••Yıl 
bularak llOme mBbkftm sayQi•Mr 

Bir Fruwa muharriri, Bitlerin do. 
flip bllylldüill yerlerde dolaşarak, o
nun çOcukluk arkadqları, babastnın 
bildikleri ile görilpntıı, doğduğu evi 
gezmiş, nüfus kayıtlarını tetkik et -
miftir. 

Bitler, mal6m olduğu Ur.ere, Avus. 
turyada, Almanya hududuna yakın ve 
Llnz vilAyetine ti.hl Bravnav kuaba
smda doğmuştur. tn nehrinin geçtiği 
bu ldlçllk .kaa&bada doğmq Mn.ayı 

Hitler, "'bu iki .Altnan memleketini 
llrleştirqıek için ta1iln kendisine balı. 
eettiği bir mubuiyet,, şeklinde gör
dilğünft •'Jıltıcadelem" ismindeki kita• 
bmda yumJlb. Bugün, Avusturyayı 
ilhak ederek bu emelini tahakkuk i!t. 
tırmlt bulunuyor. 

Adolf Hi1*iıı babası bu hµdud teJı. 
rinde iUfmrl1k tqem.uruyiki ve ltıfJllıı 
- !J8I ıaılusıaıı eki bir ..,..ıekd 

11\"f..--~ ~_bir adam 8" ...... _..la.. İ11° alla . ....... , .... 
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Leon IJtum ı;rar •:i mecmua Roma-:: 
ı da çı1-.-mtıktadır, H 

edec ~k mı? 1 adı ••omnibWJ,,. •. 9: il 2J Mart tarihli Ba- el 
Yazan: Şekip Gliudüz 

B AŞVE.ıelL Leon BlQm, Fransa. 
ı1a bir miJU birlik hükfımeti 

kW'mak istediği zan.an sağ cenah 
partilerinin bunu nasıl reddet· 
tiklerini ve niçin kabul etmedıklerini 
bu ısiltwıW. birkaç kere izaha talıe. 
mııbk. 

Leon BlQ.m, dünyanın bugUnldl l:ar
makarııık ôi&rtla.rı içinde Fransanın 
tAlUııl bir •'müll birlik kabinesi., nin, 
bir .. halk cephesi" kabinesinden da.ha 
kudretle idare edilebileceğine inanmıg· 
tır. Fakat itltedig\ ~kilde bir 0 millf 
birlik,, kurmak için sağ ctınah partile. 
rlnden beklediği yardımı göremeyince 
po.rlA.mentoda ayağa kalkmış ve: 

.. _ Vatandllfl&r! - diye bağırmıştı· 
J'ranaanın yUkeek menfa.atlerinj göı.ö· 
nUnde tutmamız, Fransanın lt'refine 
karşı gösterdiğimiz dikkat ve hassa. 
aıyet, bizi bir "milli birlik., kurmaya 
te§vik etmişti. Fakat bu hedefim.ize u. 
la.şmak imkanını bize vermediniz. Bi· 
naenaleyh "milli birlik" ten beklediği· 
miz mühim işleri, tekrar bir "halk 
cephesi,, hükumetine gördürmemiz i . 
cab ediyor. Bizim uzattığımız eli kabul 
etmemiş olmana, asla biz! endişeye 

düşüremez. Hl1kiımet vazifelerini ifa· 
ya başladığımız anda Franranın şere
fini her şeyden Ustün tutabil ... cek kud· 
reti kendim.izde bulabildiğimizi ispat 
edeceğiz. .. 

İtte. Leôı'ı Bl~m iktid81' me.vkilnde. 
dfr ve gfri~iği faaliyet, henüz geniş 
bir tahlile Jmkin verecek derecede in. 
kişaf etmemiş o1makla beraber, görü· 
lüyor ki, <:alışıyor. 

Ne yapıyor? 
Pek belli değil . 
lt&.lyayı bir tarattım tenaıu"" ~ bir 

trı.rnftan .oyalama~a çalr!Jrvor. Fakat 
F,.ansanm muamması, Framnzlarm 
d"di~ ~bi bir b:ıton logique halinde. 
H~ tarafı biribirinden pis. Nerestn -
den. tutsan eıın kirleııivor. Bu tcı!n i. 
çtnden kolay kolay <:ıkmak ıor. Sima· 
U Afrika ile ana.vatan ara!!Tndakl mu
nsala yo!lan tehdid a.ltrn11~. ~inıqJi 

Afrlkanm her tara.fmd!\ millf iftirakçr 
hareket1er glSrUtuvor. Fransız donan· 
ması beklennenl tek baı:ıma b~Pancak 
hııMe d•.lliJ. Franstz me1'vesl hUk<'nıe. 
te •stedlfl crtbi rahat ralııınıa1: fmk!n_ 
l1tn vet"emivor. flen9.to de,Jıım!ı bir 
cın11nı.an halinde. Fransrz milbti biri
b'rine a.vktn nrorıa~a:rı.clı11 e.rla her gün 
bir nar~a daha bunalıyor. 

Bu hat karşısında Leon Bl\1m "h~1k 
ttnhesi" hUkfımetinin bir iş bagarabt. 
tec~ni umuyor mu? 
Ummadı.P görülüyor. 
Par1A ...... Pnto"n" ve ~el"11tor11n ıa

b1tnameleri göstenvor ki. Fransrz 
Ba!'lvekili her fırsatta sağ cenahı bir 
milli birlf~e teşvik etmeye <:abahyor. 
l'akat mJııt birlik kurulması için orta.
,. attıfl ilk formUlU de bir türlil ter
ketmlyor. 

Bu formUJ ~ydu: 
"Halk cephe111nln intihap mllcade_ 

Je1ertnde halka vaadetmf!J bulundGğu 
pylerl yerine getirecek program etra. 
fmda bUtUn partilerin toplanması ... 

Saf cenah iki bakımdan bunu ka
bul etmiyor: 

1 - Halk cephesinin halka ve.adet. 
tlfl feYlerl kendi menf aat!erine uy
sun bulmuyor. 

2 - Tatbik kabUiyett olmtyan bir
taknn fiktrıert kabul ederek halk cep· 
hesinin halka kl.1'1't y&."mlf bulunduıhı 
taahbtıtterin tnea'ullyettne i§tir:ık et. 
me" lllttrntyor. 

il yıB1nda Tommasi U 
! Bozzo isimli bir muharrir, G1ovanni :: 
i! B. Boetti adlı bir 8e-?flhın w1«iyle ~S 
i! Erzuruma yaptığı seyahatten bah- e·ı . : 

setliyor .• Bıı mimasebetle Beyyahın :. 
bir reamiyle, siMhlı bir adam reami $! 
dercedilmiş. Reamin altında p. 18- jı' 
kildff imhl.ıt var: : 

••Erzurum cumhuriyeti aııkerle. =ı 
tinden biri.,. İ . 

Mrıka7en1n. mu1wmiri, ahbabımı· : 1 
zan !tiJ11ledi;;lne !llire, ltalyanın ta- H 
nınm1~ m1~harrirlerindmı blrivmfş. r 

1

1

i TanmmamıJJ bir muharrir ol.saydı 1 
11r.~Jırı nasıl bfr gaf yapacaktı dersi- : 
'"~Z, ! 

r.:::r.mmmnn1111U11n::ınıııııııı1111.1R.mm12• 

TlcarP.l borsası 
memurları 

Tlcar~t borsası memurlan he·p 
birlikte oda memurları yardım san. 
drğma aza olmak lçfn karar VC"Dıiş.. 
ıerdir. Evvelki gün Ticaret odası 

meclisinde yardım sandığı ni-ıanı
nameslnln tadili do1ayıei1P fırt:na. 
lar doğuran bu kararın dün filli 
safhasına gecltmı~tır. 

lk t ·stat vek 111 
Viyanaya ufltl 

tktısat Vekilimiz Şakir Keseb.ir Vi. 
yam.da tedıvi edilm~kte oltın k~zınm 

sıhhati hakkında aldığı bir telgnf Uı:e
ri~. dün akşan.*i ckspreale :4/iyAQy) 
gitmiştir. 

Bunun için sağ cenah da, ikide bir 
ortaya yeni bir milli birlik formülü a
tıyor. llu fomıüllerin en sonu şudur: 

"Bütün eski başvekillerin dahil bu
lunacak:arı bir kabin::: kurulsun. Ha· 
yatta bulunan başvekiller gunlardır: 

Blfun (sosyalist) 
Buisson {sosyalist) 
Pol Bonkur (sosyalist} 
Heryo (radikal) 
Da!adye (radikal' 
Saro (radikal) 
Şotan (radikal) 
Kayo (radikal) 
Steg (radikal) 
Tardlyö ( cumhuriyetc;t) 
Uval ( cü.mhuriyetçi) 
Flanden (cüınhuriyetçf) 
Milran (cilmhuriyetçi) 
Sağ cenah şöyle diyor: 
"BUtll.tı. e!ki b9.§vekilleri torlıyacak 

bir kabine Fra.nsa. enerjisinin palasım 
bileyebilir.,, 

Ve ilave ediyO?'lar: 
''Bir adam çok iyi nf yetll, civan. 

merd, v!cdanh, heyecanlı, temiz ruh. 
hı, güzel hatib, çok münevver, z-1ki, 
çok vatanperver ola.bilir. Fakat .. milli 
birlik., ağacını yetiştirecek ~klrde:Jin 
vasfını haiz olamaması müınkündür.,, 

Bu satırlarla kendfsinden bahsedılen 
meçhul adam Leon Blum'dur. Sağ re
ııahın bu sözleri şöyle hu!asa edilebi. 
lir: 

R'O.m iyidir, harika.dir ama .•. Yahu· 
didir. 

Demokrat Fransa.da da ırkçıl!fhn 
~nden güne kuvvet,endiğini söyli. 
yf'nlere inanalım mı? 

Şcki., GO)'ılDOZ 

J'.akat buna ra!men· 1a!f <'e'lah da 
Mr iıitl1t Mrttlr 1nm1~1Y1!1Sl f11•rff"e !'!ılt) 

J~.,. ttt'''"''lW)r 71-;., hu "''r1Pt ku
nt'ı.mea fktl~ar m!vkii.,,in h;r ıml oto. 
ri~i oİmaktan cıkacaimı dUsilnilYor. J 

H11ıırnlnrını ımlıııan 

CEYl\IS sonoot 
E'nfellicens Servisin en meşhut ı·a~uslarınıfan 
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işle işaret saat' geldi. Şimdi açıklarda iki 
lnJ;tiliz torp,do muhrlbj bulunması ı izım 
- Ne buliunlar? Burada ne var ki? 
Etrafıma gö2 gez.dirdim. Filhakika 

ortada şüphelı hiçbir fey görünmüyor. 
du. Bir kaç eski kanape, b:!Ş altı kırık 
sandaly~ ve harap lıır dolap iıtiına e
dilirse bodrum bombogtu. 

- Evet. Dedim. Burada gUpheli bir 
1ey olduğunu iddia etmek için in.anın 
buluttan· nem kapar cinsten olması la. 
zım. 

- Acaba? O halde buraya nereden 
girdiğimiz~ bana göst: rir mi~iniz?. 

Arzusunu yerine getirmek üzere ge
ri döndüm: İçeri girdiğimiz kapı orta
·dan kaybolmuştu. Onun yerinde, Uat 
kat" çıkan dar bir merdiven vardı. Hay. 
retten ağzım açrk kaldı • 

Rehberimiz Van'izegem gülerek : 

...-. Gördüğünüı merdiven hilelidir. 
dedl Hem bodrumun kapısını gizler, 
hem de tehlike anında müthiş bir tuzak 
vazifesi görür. Baknız. 

Merdivenin alt baştndaki trabzonun 
bir direğini tutarak kuvvetle kendine 
doğru çekti. Yaklaşmamı igaret ederek 
b:ma timdi meydana çıkan bir düğme· 
yi gösterdi: 

- Bu düğmeye basar mrsınrz:l'. 
Düğmeye basar · basmaz merdivenin 

sekiz on basıunakhk bir kısım çiSktU ve 
yerinde koca bir çukur peyda oldu. Mer 
divenden inen ada!'D olsaydı şimdi bu 
çukura dü;jilp öleceği muhakkaktL 

Rehberimiz devam etti: 

- Görüyorsunuz ki müdafaa vc:ısıta
lamnız'fen::ı değil. Fakat daha iyisi var. 
Bütün bu tedbirleri tabii maksatla al. 
dık. Çünkü bu binada bir mukabil ea -

sustuk te§kilAtının merkezi kurulmuı 

bulunmaktad.r. Keneli temin ettiğimiz 

mra!Qmattan batka Brüj - Gand -
Kurtre müsellesi mıntakasında bütün 
talf tetkilat.ın istihbaratı hep 
toplanır. · 

- Nasıl? Harekat aahanız o kadar 
geinş mi?. 

Kont dCS Nis müdahale etti: 

- Hatti daha geniş .. Çünkü sadece 
bütün Belçika ile değil, şimali Fransa 
ile de muhabere ediyorlar. 

- Şu halde genit bir kadronuz var. 
- Hayır .. Burada, merkezde ancak 

dört kişiyiz. tki daktilo, ben ve bir de 
"Mecra tıkayıcı,, ... 

- "MecrDUkayıct,, ne demek?. 

- Şimdi söyliye<.eğim... Fakat daha 
evvel ıl.ze elde ettiğimiz malOmatı zi· 
ya işaretleriyle açıktaki itilaf devlet • 
leri harp gemilerine bitdirdiğimizi aöy
meliyim •. Bu iıaretleri dalına muayyen 
saatlerde veririz. 1 

Saatine bektıktan sonra il!ve etti: 
- işte i;aret SJati de geldi, zaten ... 

Şimdi ZebrUj aç klarında iki İngiliz 

torpido muhribi bulunması lazım. · 
- Peki amma ne ile iıaret verecek

siniz? • 

Van Ezegem gülümsedi. Cebinden 
kuvvetli bir elektrik cep feneri çıkarıp 
göst~re.rek : 

- işte, d~di, bununlL. 
- Bununla mı? İmkanı yok; hele 

şifreli muhabere ediyorsanız .. 
- MUmkUn olduğunu şlnidi görecek. 

siniz .• 
Duvar dibindeki eski dolabın yerini 

d:ğiştirdi. Sonra onun eskiden bulun -
cluğu yeri kazmağ<t başladı. Yanm met. 
re hdar kazınca demirden bir kapak 
görilndU. Kapafı kaldınp açtı. 

iionıtoın AmcD 
lb'aUokço 

- Lutfen benimle beraber gelir mi· 
siniı:?. 

- Hay, hay .. 
- Dikkat ediniz. Altı basamak ine.. 

ceksiniz •• 
Aıağrya inince. 
- Buri'.ISı ,dedi, artık kullaru!mıyan 

eski bir lağımdır .. Elli metre kadar 
uzunluktadır ve sahilde kayalıklar ara
sıncla denize müntehi olur • 

- Şimdi anlamağa baılıyorum. 

- Mecranın denize çıkan son kısmm. 
da adamlar ımızd:ın biri - mecra tıkayı
cı adını verdiğimiz bulunur ve ben 
işaret verince mecraya yaptığımız bir 
kapağı açar. Tehlike olunca da kapar. 
Konuşa konuşa mecranın sonuna 

ı;clmiştik .. Rehberimiz meşeden kc:tpıya 
vurdu. Biraz sonra da öte taraftan bir 
tıkırtı işittik .. Van Ezegem izahat ver
di: 

- Kapağın tlstUndeki kumları kaldı· 
rıyor. 

Bir kaç dakika sonra kapak açıldı ve 
iki metreötede deniı: göründü. Van E. 
zcgem sordu : 

- Ne VM, ne yok Harduen? 
- Hayırlar şef •. Yeni bir fCY yok. 
- tııaret verildi mi?. 
- Hayır. Fakat galiba limc!f veri • 

yor tar •• 
Denize baktık. Uzaklarda mllaellea 

teklinde üç ışık görünüyordu. 
- Evet, onlar .. 
lzegem elektrik frneriyle ve mors 

alfabesi kullanarak muhabereye bati• 
dı. Etraftan görUlmemeıi için llğımm 
içinde kalmıııtı. Öyle ki bu vaziyette 
işaret verildiğini denizde olanlardan 
başka kimsenin g8rmeıine imkln yok
tu. Muhabere bet dakika kadı:ır sürdO. 
Sonra uzaktan gene ıııklarl• ipret ve· 
rildi: 

- Anlapldt. TeıekkUr edeıü .. 
~1..t d5ndUk. Yold~ rehberim: 

- ~u gece iki A1m&iı denisaltı _ae. 
misı yola çıkacaktı, dedi. Eğer uzağa 
gidebilirlerse talihleri vamuı, deyebl· 
liriz. 

Filh·ı'dka ertesi ~abab iki Alman de
nizaltı gemisinin Zebrüj açıklarında ba
tıi rığı haberi yayıldı. Belçikalı vatan-
p r teşkilatı bir defa daha faydalı 

hı görmüştü. 

f. oksun favdası 
ZtbrUjde dolaşmak, dikkatli olmak 

şartile, nisbeten tehlikesizse de Alınan
br tarafından yeni vücuda getirilen de
nizaltı gemileri Ussilnc yaklaşmak im· 
kinsızdır. Lim:ın fevkalade sıkı bir 
kontrota tlbiydi. Mütemadiyen devri
yeler dolaşıyor, onlar da zabit devriye· 
leri tarafından kontrol ediliyordu. 

Bu vaziyette nasıl çahpbilecek ve 
bilhassa n:ml fotoğraf alabilecektik?. 

Kont dö Niele uzun uzadıya vaıiye. 
ti tetkikten sonra şu ncticete vasıl ol
duk: tlssü bahriye karadan yaklaşmak 
imkansızdır. Fakat deniz :;roliyle mu· 
vafflk olmak ihtimali mevcuttur. Bu 
t-ı1:dirde de yüzde doksan yakalanmak 
tehlikesi vardır. 

Tehlikeyi göze almaktan başka çare 
yoktu .. Zebrüje muvasalatrmızm erte
si gi.inil akt,amı vücudumu soğuktan 

muh'1cıza için iyice yağlachktan ıonra 
sahilin tenhc:ı bir yerinden denize gir
dim. Başınun üstüne, az bir ışıkla ge. 
ce dahi reiim alan küçük bir ''Warrior,. 
fotoğraf makinesi bağlamıştım, 

Ş1kır şakır yağmur yağıyordu. Fa
kat A 1"':13n nöbetGilerl gene it başında 
idi'er. Sahile yak·nca ve gölgede yil- 1 
zerken onların seslerini işidiyordum: 

- Wer da?. 
(Devamı var) 
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1
bir 

neral h•nıntlakt merkezinde yapılacak r 
MG••Y•d• lt~n••" r 1 

Sifli de yapt.,.aıa-k olan telefon santJll. 
blnnı kapalı zarfla ekıdllmeye kon ço 
muştur. Ke$if bedolt "6558 lire olan bu ~al 
slllme yarınki cumarteııi l((}nü saal 11:L. 
da tıııanhul lelefo müdürlüğiln!in Tatı~e 
kaledeki merkez binasında yapılacaktj~ın 
aec;en ••n• Dugon n• oıcrtyi 

• 1313 harp kahranıanı ve eski sa\ek 
Azamlıırrlan mareşal h7.et vefat etti. k" 

• Hitlerle mııreşııl J.udendorf erki 1 

harbiye müşaviri oldu. ma 
&ınem•••• ~ir 
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1 kroh ve operada hir ııece. Asri: Ölrlilı' 0 

gözler ve Gangsterler, arasında. Kurlulfarr 
Tarzan kaçıyor n Küçük prenseL 

IS11NRUl. 

Feral: 'Oc film birıten: Tarıan ktı~ 
kralı, Kenmauyar Sfivarller kralı -re ~f 
ııarila. cı 

Aınk: Ray Tt>kln. Mil1i: Tarzan k:ıı:ı 
ve l\lekııika 11ölü, A/l!'mclar: LAdamo l'.laz 
melya, \'e Kınrcık Laş, 

1 
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1 NtSAN - 19SS. 

daiı 

1 Nisan 
nisan, çok kimselerin kendileri· 
ni akıllı sayabildikleri gündlir. 

ük bir yalan uyduruverin, kar§ı· 
akini inandmrsamz .zekanıza bir ke

:'iaha hayrzın olabilirsiniz. Sabah!~· 
• bir §ekerci dükkanı önünden geç~· 

.J.urn; bir tabak çukulata üzerin.de 
ık bir etiket: '' 1 nisan §ekerlcrı,,. 

kdr~:rd . . saklı 
da. aşlannızdan bmne o sannı 

mem k la 1 d l kiremitli, ciğerli çu u ta ar an 
tane yedirebilirseniz dehı:ımzdan 

lnll.,h kl 1 JUP eni.z a masın .... 
pmem .dikkat ettiniz mi? l~ nisan 
u ötekini berikini aldatmaga kal· 

Ta. ~ın çoğu her gün en budalaca ya· 

1 4444,_arla, mesela bir insanın kendini 
;ermeden her yere girmesine mü· 

k iç v • 

ıoı . de edecek şaın bulunduguna ına-

kimselerdir. Siz de bir güncük on· 
p. f. uydurduğu haberlere inanmış gi· 

• ltl~özüken, hatta verdikleri şekcr-

~ ... car:J ağzrnua atar gibi yapın, ne olur? 
~e ~bdır, onlar da mütemooiyen aldan· 

ektir. ltn acısını çrkardıklannı sansın· 
8 de·~ 
Zon~ünyada kimse 1 nisan yalanlarına 
uğrad ·· 1 ·· h ınadığını iddia edemez; çun rn er· 

n ya ümid ettiği, ya.'1ut korktuğu 
... ohaber vardır. :Kendisine onları söy· 

.. ~, ., s d·~· ·r ncc niçin inanmasın. ev ıgı, ı ı· 
dl.1 ac. k lı' . 

ı ettig~ i bir adam bir şe er, ır cıga· 
en 1>91 

cnıııertvcrincc niçin reddetsin? Hi~ kim· 
,. ~ itimadı olmıyan, hayattan artık i· 
ıer• tir §ey de, kötü bir şey de bcklcmi· 

11• K"'{ adamlar belki vC)l'dtr: fakat asıl on-
:"' .-: benzemek istenilecek bir hal de· 

·r. 

n «• 1U l nisan adeti nereden çıkmıştır? 
etl7• piyorunı; Türkiye' ye bizim çocuk· 

ı.nr.1ımuzda girdi. Ben de mektebde ho· 
rımdan birini aldatın.ağa kalktım; 

~C3ğız kandı. F"1cat ben hiç bir ke· 
Jiuyrnadım, hattA belki kızmıştır, 

BUö;ı bir ceza verir diye giinlerce kork· 
r ı. lyi bir adamdı, hafif bir sitemle 

orıİ~lfJştirdi. O günder:. beri bir daha öy

ııda t.hir şey yapmadım; o çocukluk ha· 
laeakf tim de aklıma geldikçe hali uta· 

san"11· Belki kendim de yaptığım için· 
kon çocukJarın beni 1 nisar.da aıdatma· 

n bu ~alktıklarına aldırmam. Büyükle· 
81 1 tline de kızmam, çünkü nihayet şa· 
n TAr 
caktjçin yapıyorlar. Fakat şunu d<) söy-
o ıcı~yim ki büyükler içinde, zekasına 

i. sad!rekten inandığım, hürmet ettiğim 
tı. •kimsenin ı nisanda şunu bunu al· 
erkı .. d. 

mağa kalktıklarını gorme ım. 

~ir zamanl:•: gazetelerimizde adet ol
n~.11 '-tu martın 31 inde 1 nisan ya· 
flOZd-fİ ' ç k "k.. b" 
Süm~ rı uydurulurdu. o şu ur ır 
eı;i, detten beri bu çirkin şey kalktı, 

r"'· S k "t k. Ôİdüi' olmazsa çok azaldı. Keş e 0 e 1 ya· 
urtulfarz da kaldırabilsek ... 

1'\uruJJah ATAÇ 

--- - --

.~~ bir ölüm knçıpıkh . 
0 .lfiazeternizin makine şefı arkadaşı· 

ı Orhan Temelin. babası, bahriye kol· 
llıg~rndan mütekait Hacı Mustafa 

1. dün )a zade İsmail Hakkı Teme ın 
e vefa tettiğini haber vermekle elem 

at 2f'rrnaktayız. . 
3 .Perahriye z:ıbiti olarak şerefli ve temız 
eh H meslek hayatı yaşadıktan sonra çc· 

diği istirahat köşesinde de mernle. 

30 dlc fayda1r hizmetler görmekten u
Vll tl.c kalmamış olan rahmetli, ~i~de :e· 
erı!e> san"atrmn değerli bir hamısı tclak· 
poğl'~dilcbilir. Vaktiyle Şehzadeb,ışında 

libi bulunduğu "Zühal., mağazasın· 

§imdiki meşhur ressamlarımızın bir 
lrllıclunu san'at yolunda teşvik ve hima. 
inia etmiş, onlara salışma gayre.ti aşıl<> 

§tı. Temiz kalbliliği, iyi ahlakr, onu 
tUn tanıyanlara derin bir muhabbetle 

_Jdirmişti Bu itibarla ölümil onu tanı· 
0~" erlteste hakiki ve samimi bir ma· 

<ıındımuştır. 

* • * dık3' 
) ç 

si ~til İsmail Hakkı Temelin ce· 
hO:tl'Sı l:rJgün öğleye doğru Cağaloğlun. 

yapji evinden kaldırı!arak Eyüpte aile 
~artığına defnod;tmiştir. Arkadaşı· 
b Orhanla ailesine ve merhumun ya· 

tro~ akrabası bulunan amiral Vasıf aile· 
nlk ıje amimi fa:liyetterimizi bildirir. 
ZE ~tr dfieriz. 

f\llıh rahmet eylesin .. 

iş bankası hisse
darları toplandı 
Beher hisseye yüzde g,2 

hesabile temettü dağıtılacak, 
Ankara, 31 (A. A.) - "Türkiye İş 

bankası,, hissedar heyeti umumiyesi 
bugün banka idare meclisi reisi Fuat 
Bulcanm ba.'ikanlığında ve bankanın 
umumi merkez binasında toplanmış. 
br. 

Başvekil Celal Bayarın da hazır bu-
1 unduğu bu toplantıda okunan banka
nın 14 üncü mali yılı mesaisine ait i· 
darc meclisi raporunda 1937 yılı baş. 
langıcında evvelki yıldan hız almış o
lan kesif iş hacmi ve büyük fiat yük. 
selmelcri kaydedildiği ve bu faaliyetin 
nispet ve ölçülerinin silahlanmanın 
tevlid edebileceğl hadlerden çok daha 
faz!a olduğu Ye spekülatif bir karakter 
almış bulunduğu işaret edilerek şöyle 
denilmektedir: 

"Spekülasyondan köpüklenen bu fi • 
at yükselmesi çok devam etmemiş ve 
kısa bir zaman sonra kuvvetli bir ak. 
sülamelle nispetsiz fiat sukuttan baŞ· 
göstenn iştir. 

Bunu takiben Amer)kan borsaların· 
da çıkan panik 1929 · 1930 yılların. 
daki krize müşabih bir buhranın tek· 
rar başınr kaldırdığı hissi ve kanaati. 
ni siiratle ortaya atmıştır. Ancak bu 
kanaat tamamen yerleşmeden fiatlar
da ve iş hacminde nisbi bir istikrar 
hasıl olmu~tur. Esasen bunun böyle 
olması tabii telakki edilebilir. Çünkü, 
yeni ekonomik faaliyetin temeli olan 
silahlanma. yarışı azalmayıp daha kuv
vetli bir hızla devam ettiğine göre te
sirlerinin ortadan kalkması şi.iphesiz· 
dir. 

Ancak ilersi için çCzüm noktası te. 
18.kki edilebilecek iki büyilk mesele ta· 
mamen aydınlanmamış olarak blitün 
~hemmivctilc ayakta durmaktadır. 
Bunlarm birisi sHahlanma aşısının 

verdiği kuvvetten, bu aşının devam ve 
tesirinin geçmesinden sonra. ekono
mik uzviyetin ne olac:lğıdır. 

!kinci büyük dava da silahlanma l- • 
delinin devletler tarafından nasıl ve 
ş:-kilde ödeneceğidir. Bu silahlanın • 
nın büyük kısmı hem dahili borç ıe 

yapılabilmektedir. Borçlanma. nisb:et 
ve imkanları işba haline gelmiş <>lan 
memleketlerde bu dahili borcun muh. 
telif şekil ve surette bir enflasyon ma
hiyetinde yapıldığı Ü ıid edilebilir. 
Zengin ve müreffeh memleketlerle 
varlık kaynakları bol ve artmağa mü
sait o!an memleketlerin bu borçları 

ödiyebilmeleri imkan dahilindedir. Fa. 
kat bu vaziyette olmıyan memleketler 
için bu iş, içinden çıkılması hemen, 
hemen imkansız bir şekil arzediyor. 
Geçen yıl zarfında bir çok memleket· 
ler buna çare araınağa matuf ga}Tet
lcr sarfetmişlerdir. 

Bununla beraber, birçok sarsıntılar 
olmuş, baıı milhim para sukutlan de. 
Yam etmiştir. Bu meyanda Fransız 
frangı oirçok defa düşmüş ve elan 
muhtelif tcmev\'üçler kaydetmekte bu
lunmuştur. 

Silahlanma hızı geçtikten sonra c. 
konomik vaziyetin alacağı şekil hak-

kında bugün kat'i bir tahmin yürüt
mek çok güçtür. Bu !a.aliyete muvazi 
olarak düzgün bir hakiki kalkınma i. 
çin yapılan kuvvetli hamleler azdır. 

Geniş mikyasta istihlak eden kütlele
rin bu hareketleri dünya ekonomisin
de tesirini göstermiş "e gösterecek. 
tir.,, 
Memlekfttimizde ekonomik 
vaziyet 

Raporda bundan sonra memleketi· 
mizin iç vaziyetine geçilerek, ~n 
yıl memleketimizdeki ekonomik vazi_ 
yetin normal temel ve çerçeveler hudu
du içersinoo geçtiği kaydolunarak 
şöyle denilmektedir: 

"Filhakika memleketimizdeki eko
nomik yaziyetin· sağlamhkta ve ilerle. 
yiş adımlarındaki kuvvet kaynağı, ba· 
ştmrzdaki eşsiz, yüksek Şefin dirayet, 

irade ve dehasından ilham alan hükU· 
metimizin isabetli tedbir ve direktif. 
leri dahilinde çalışan halkımızın kabi
liyeti ve yurdumuzun tabii servetlerL 
ni iş1ctme imkanlarıdır· 

Bu kıymetli ve pahası büyük men
bala rın verim kabiliyetidir ki bize, ta
bii csaşlara dayanarak artan, genişlt. 
yen bir iş hacmi, daima yükselen bir 
ekonomik inkişaf seyrini sevinçle gör
mek bahtiyarlığını vermektedir. 

Bunları gözönünde bulundurarak 
halkımızrn yaşama seviyesini garb 
memleketleri standardına çıkarma ana 
direktifini vermiş olan Ulu Atatürk'ün 
bu emrini yerine getirebilmek bu ga
Y<'Ye yardım imkanı bulunan her Türk 
içjn bir borçtur ... 

Bankanın vaziyeti 
Raporda bu gaye etrafındaki çalış. 

ınalann ekonomik sahadaki verimli 
faaliyetinin müspet eserleri ve netice
lerinin geçoo yıl da kendini göstermiş 
olduğunu memnuniyetle iıaret edile • 
rek bankanın umumi muamelatı ve 
iştiraki bulunduğu diğer şirketlerin 
durumu etrafında izahat verilmekte • 
dir. 

Bankanın 1937 he.sap yılr içindeki 
ç:alışma durumu Ye hesaplarına ait ve 
yukarda da bazı kısımlarını kaydetti
ğimiz idare meclisi raporu ile 1937 bi. 

lançosu kar ve zarar hesaplan okuna· 
rak tetkik ve tasdik edildikten sonra, 

idare meclisi aza.lan ve murakıplar, 
1937 yılı iş ve hesaplarından dolayı 

ibra edildiler. 

Umumi heyet 1937 yılı temettü payı 
olarak 10 lira itibari kıymetindeki be· 

her hisse senedine yüz.de 9,2 hesabiyle 

92 kuruş ve beher müessis hisse sene. 
dine de 9 lira verilmesini tensib etti. 
Ve 13 numaralı kuponlar mukabilin-

de temettü paylarınm 15 nisan tari. 
hinden itibaren banka gişelerinde da
ğıtılmasına karar verdi. 

1938 },lı murakıplıklarına Trabzon 
mebusu Hasan Sa.'lta ile Koca.eli mebu~ 
sıı Saliı.hattin Yargı seçildiler. 

Meyve halinde 
kabzımallar 

Kazanç vergisinin 
tabsH tarzından 

şlkAyetçl 
Kazanç vergisinin tahakkuk şek

li dolayıslle İstanbul maıtyestle hal 
kabzimalları arasında yeniden çı
kan thtllA.f dolayıslle Ankaraya gt. 
den kabzlmalla.r heyeti şehrimize 
dönmüştür. Ayni zamanda kazanç 
beyannamesi verme mUddetl de dün 
bitmiştir. Bu suretle thUHH son hah 
dine varmış olmaktadır. 

Kabzimallar thtll!fm sebebini 
şöyle anlatmaktadırlar: 

"- İstanbul maliyesi bu defa da 
halde bazı kabzlmalların bir miktar 
kuru meyve de satmakta oluşlarını 
öne sürerek gerek Ticaret odası, 
gerekse temyiz kararında sadece 
yaş meyveden ba.hsedllmesinl baha.
ne tutarak beyannamell mükellefi
yet tesisinde ısrar etmektedir. 

Bir defa. hal dahllinde kuru mey
ve satıldığı tesbit edilmesine rağ. 
men satış nisbetlerl tayin edilmek 
istenmemiştir. Hal dahlllndekl satış 
tarın yüzde 97 sl yaş ve ancak yüzde 
3 O kuru meyve veya sair mahsulA.
ta inhisar eder. iştigal nevinin ya
pılan işe nazaran asıl olan ve mer
kezi sıkleti teşkil eden maddelere 
göre tayin ve tcsbltl icap edeceği 

cihetle bizim de asıl meşgul oldu
ğumuz şeyin yaş meyve ka.bzimallı
ğı olduğu meydana <:ıkar. Bu tak
dirde ise fratlı vergiye tabi tutul. 
maklrğımız Jbımdır. Buna. rağmen 
şube yiizdo üç kuru meyveyi nazarı 
dikkate alarak bizi beyannameli 
vergiye tabi tutmak istiyor. 

Esasen kabzlmallık denUen işin 
beyannameli vergiye sığar tarafı 

yoktur. Çtinkil bu işle uğraşanlar 
kanunun ibrazını istediği nsikalan 
ibraz edemezler. Her sene müstah
slllere 2000 adet kap veren bir kab. 
zlmal bunun ancak 200 ünü geri alır. 
Arada zarar demek olan şu halt ka
nun nazarında nasıl bir veı;lka He 
ibraz edebiliriz. 

Istanbul maliyesinin şu ısrarı 
karşısında kabzimallık ortadan kal
kacak ve Tilrk müstahsili <:ok fena 
vaziyete düşecektir ... 

Ticaret borsa
larını ıslah 

Ticaret odalarının kaldırılarak 
yerine iktısat odalarının ikame edil
mesi için yeni bir kanun çıkarılmak 
üzere bulunduğu şu sıralarda Tica
ret odalarına bağlı bulunan ticaret 
borsalarının da ısIAhına çalışılma.
ğa başlanmıştır. !ktısat VekA.leti 
borsalarm şeklinin değişmesi için 
evvelce hazırlanmış, fakat sonra 
terkedllmlş olan projeyi ele almış.. 
tır. 

Bu proje ile Ticaret odaları yeri
ne iktısat odalarına bağlanacak 
olan ticaret borsalan yalnız borsa 
resmini toplayarak varidat getirir 
bir müessese olmaktan çıkarılarak 
dahili ve harici ticaret işlerinde rol 
oynayacak bir vaziyete getirmek 
gayesi istibdat edilmiştir. 

Bugün borsa resminin tahsili işi 
tama.mile erbap ticaretin hiisnU ni
yetine bağh bulunmaktadır. Çünkü 
resmi vermiyen bir tüccar veya ko
misyoncu için yapıla.bilecek şey sa.
dece ceza vermekten ibaret kalmak
ta dır. Bu ceza da borsa alıonclorl 
için ihtar, tevbih ve borsaya duhul
den men gibi şeylerdir. Borsa hart. 
cinde bulunanlara ise para cezası 
Yerllmektedlr. Fa.kat resmin tahsiU 
için hiçbir mUeyyede yoktur. 

.__.., .. ______________ - --...... 

• Alntürkün Ç:ınkırı)·ı şereflendirdikle. 
rl giiııiin hatırasını y:ışalmnk üzere dikil. 
mcsi takarrür eden anıtın tenırlalma tö. 
reni binlerce köylü Ye şehirlilerin işşlira. 
kil!' dün öğleden .sonra ynpılııııştır. 

[~~•.. ~ı -ram";;eler:n i; oı::. ;; nis::-;;: 
olsa mahkemesi nzasın<lnn B. Crhile ik. 
rami)'C verilecektir. 

• DEI,EDIYELER'ce illM cuilecek kc. 

• ;\l.\~IS.\ tıaµc-ılar bankası heyeti umu 
nıivcs i içtimaı rliin l·apılmış, idnrc mec-. 
lisİ ve mur:ıkıp ıaporları tasvip Ye 937 

yılı biJ;inc;o ve k;1r znrnr hC's:ıplorı tetkik 
H'! t:ıı;ılik ve nıur:ıkipler t:ıyl 11 olunmuş. 

tur. 
• YUNA~ mılli bayramı clolııyı~ile Daş 

Yekilimizle Yunı111 naşYekili nr:ı~ında le•!. 
grııflnr teati edilmiştir. 

• .\KAY idaresinin yeni ilkbahar tari. 
rc-~i 20 nis:ın<lnıı itibaren tatbik ediJC'cek. 
tir. 

• K.\RAKÜY köprüsile Gnkapanı :mı. 
:ı;ınd:ı liman anıelC'sine mnhsus blr lıina 
:raptırılncakl ır. 

• r.t\IA~LARIX ı sl!hı için alıııacak led 
birler cümlesinden olarak, Yalova limanı 

ile burilya nknn Samanlıder~ kmiılenc. 
ı·cklir. 

• YE:\f elli Iirnlıklar bugiln<len iliba. 
ren lcdn"iilc c;-ıkarılmtştır. 

• BO:llO:\"Tf şirketi idare heyeti dün 
toplanmış, bira imaline ait olan imtiyaz 
nıuka,·elesinin bitmesi dolayısiJsı şirketin 

tosfiye edilmesi görüşülmüştür. Fakat, bu 
lıu~ustaki kıırar fe\'kalade bir içtimaa bt
n1k ılmıştır. 

• Hl l\I.\ YIS gen dik bayramının prog. 
rnnı ı te~bil edilmektedir. Dün İstanbul kız 
lisesinde hu m:ıksıılla bir toplantı yapıl. 
mıştır. 

• A~KARA ile İstanbul arasındaki tay. 
:rarc sefer!Pri huRündt'n itibaren başl:ımış 
tır. 

• ÇOK çocuklu hakimlere \'erilecek ik.. 

dilerin hava gazı ile öldürülmelerine kn. 
r:ır vcrllmişlir. 

• TAKSl)lLE Gazhane arasındaki ~·ol 
yeniden inşası dolayısile, diiıı den ililıa. 
ren kapanmıştır. 

• BELEDİYE tarafından verilen bir ka. 
rara göre, olobüsler de, tranl\'aylar gibi, 
\Oku alamayacakları znmn, "dolmuşlur,. 
lcYhsı takacaklardır. 

• TAKSİ ve husust otomobillerin dura. 
eakları \'e müşteri alabilecekleri yerleri 
tesbit eden bir talimatname hazırlanmış 
,.e eblediye daimi en<'ürnenine verilmiştir. 

• BAKKALLAR cemiyeti idare heyeti. 
nln yaptığı bir toplantıda Ycreslye yüzün. 
den iflAsların önüne geçmek için, veresi
ye muamelelerde, bakkallarla müşteriler 

arasında bir ~enet imzalanmasına karar 
vermtıur. 

.... ______ ....,._______ ~"11&2 - -

KUHUN'da 

Profesör Föıke'nln 
bir kitabı 

A NKARA. yüksek Ziraat emtilüıil 

rektörü Frederik Fölke (köylünifn 
mahiyeti ve Türkiyedc köulıi iktııalları. 

nrıı leşJ.:iline ait temel hatlar) iıimli bir 
kitap neşr,elmiştir. Asım Us, Ankarada bıi
yük bir :irat kongre irin hcmrlıklar ya. 
pıldı!iı şıı acitılerde profesörün kitabını 
calibi dikkat buluyor: 

"Frederik Fölkenin bu eaerde mu. 
dafaa elliiıi esas prensip şudur: Yalnız 
Türkiyede değil, dünya )'Ü.ZÜnde mevcut 
her milletin istikbali köylü sınıfının mev
cudiyetine, fakat bu mevcudiyetin köylü 
hüviyeti içinde yükselişine ve refahına 
bağlıdır. Şehirleri besliyen de köylerdir. 
Köyler bir alacın kökleri "'e gövdesidir. 
ki daima dallardaki medeniyet meyvalan 
ancak o kökten kuvvet alarak yetişir; kö.. 
ke bakılmak vazifesi ihmal edildllf zaman 
dallar da yapraklanıp yeşillenmez ve mey. 
va "Vermez olur. Binlerce senelik insanlık 
tarihi bu hakikatin en açık bir delili ola
rak gösterilebilir. 

Yüksek ziraat enstitüsü rektörü diyor. 
ki: 

"Eski milletlerin inkırazını mucip olan 
şey kaybedilen bir harp dcRil, para ve 
kapitalizm hakimiyeti altında klSyltınüıı 

mahvolması yüzünden devJelfn dront deş. 
teğinin kalmaması, dronl dayanajının yot 
olmasıdır. On Asyanın bütün meşhut im. 
paratorlukları, ilk ~ağda Bablonya. Asya. 
da lran, keza Yunanistan. klisik ilk ça~da 
site devleUerl, Roma cihan lmparatorluıtu, 
halifeler imparatorlu~, İspanya, Porkte.. 
klz ve diğer birçoklan hep ayni l·oidu 
gitfiler. Kezalık zamanımızın büyük dev
letleri de bQyüklük ve kudretin köylü J>..., 
kasına dayandığını tarihten öğrenmedik
leri takdirde hep ayni yolda sidecekler .. 
dir. Bir memleketin inşası kendi köylilm 
tarafından temin edilmelidir. Bir millet 
ancak bundan sonra mustakildir. Mcmle. 
ketin köylüsü bizzat bilkinle~eden ne.. 
sHlcrini şehirlere "Verebilmelidir. Köylüyü 
muhafaza etmek bir de,·letin esas politi.. 
kası olmalıdır. 

Profesör Fölke bu ~özlerile Cumhuriyet 
Halk Partisinin memleket idaresi fçfn 6te.. 
denberi takip ettiiU esas prensibi sadece 
tcyid etmiştir. Çünkü milll mücadeleyi sa
ferle bitiren Atatürk her şeyden enel muıı 
keriz Osmanlı idaresinin ihmal etılli 

Tilrk köylüsünil blmaye ile işe baflaınış. 
• rır; maliyede iltizam ve Aşar usuleri kal.. 
dırılmıştır. Askerlik müddeti Jusaltılmış. 
hr. O zamandanberi hiçbir ıene geçmez 
ki köyHinlln mnddt Te mane1'1 nrhAım 

yllksellmek için bir tedbir alınmasın. Ni
hayet daha birkaç gün evvel tlraatte kuJ,. 

landan hoy-van vergilerinin iodirildiifi "'e 
at ile merkebin ise tamamen vergiden is
tisna cdildiAi malumdur. Nihayet işle An.. 
karada büyük bir ziraat kongresi de bu 
maksat ile loplanı:rnr.,, 

CUMHURİYET 'te 

Kısa harpı 

1 TALYAN Başvekili Jlaıolinlnln eo. 
otlkl gün ıögledlll natakta "'/talpa. 

kısa bir harp için hazırlaıuno}tJadır., ıek
llndr.ki şayanı dikkat cllmlealnl Abidin 
Davcr şöyle tahlil ediyor,: 

"Kısa bir harp için hazırlanmaktadır. 

sözünden bizim anladı~ımıza slke, Muso
lini, İtalyanın herhangi bir harbi kısa bit 
zamanda bitirmek için hazırlandığını söy. 
Jemek istemiştir. Hıırbi kısa zamanda bf
lirnıek Alınanların da prensibidir ve bo 
prensip ltaJyanlara da uyar. Çünkü hal'P. 

uzarsa Almanya gibi İtalya için de tehli
kelidir. Bu iki devletin ikisi de, zamanı. 
mız harpleri icin vücudu elzem olan bazı 
ham maddelerden mahrumdurlar. 

ltalynda kömür yoktur, petrol yoktur, 
pamuk yoktur. sellilloz yoktur, kauçuli 
yoktur; demir azdır, yün çok azdır. Yat 
çıkarılan hububat azdır, linyit azdır. Bi.. 
naenaleyh memlekette depo edilen bu mad 
deler bitmeden harbi mm·affakiyeUe blUr
mek Jaıınıcfır. Bunun için de Almanyanıa 
düşündüğü gibi, karadan, havad~n. deniz
den si~·asi ,.e sevkülceşyi baskın yaparak 
diişm::ını gafil avlamak ve hazırlanıp mu. 
kobele etmek gerektir. lşte l\fusolinlnin 
söylediği kısa bir harp için hazırlanı~·o. 
ruz, sözünün manası budur. 

B:ış,·ekilin, "taarruz en jyf müdafaadır,, 
prensibini tekrar etmesi de kısa bir hnrp. 
len maksadının bu ,olıJuiJunu gösteriyor. 

Ağaç ve taflan 
dikilen caddeler 

Belediye otuz metrelik cadıdeler.· 
den olan Taksim • Harbiye caddesi. 
nin orta kısmının iki sıralı taflan 
dikildikten sonra ayni ı,ekllde 018.ll 
caddelerden Edlrnekapı ve LAleU 
caddelerine de taflan dlkllmesia.e 
karar vermiştir. 

Beşiktao - OrtatöY caddel.bı$ &t 
ağaç dfkllmlft!r~ 



Tuzlarımızı harice 
satmak için teşkilat 
Tuz işleri müdürünün riyasetinde bir 

heyet bu maksatla Avropaya gitmektedir 
Memleket dahilindeki tuzlaları 1 

randımanla işletmek ve tuz istihsa- ı 
l&tımızı artırar~k harice fazla. mik- , 
tarda tuz ihraç etmek için bir prog
ram hazırlanmıştır. 

Bu progr.amrn belli b~lı iki hede. 
fl vardır; 

1 - Tuzun istihsal nıaliyotini dü
iilrmek ve memleket içinde daha 1 

ucuza satışını temin etmek. 1 
2 - Ecnebi piyasalara Türk tuz

larını mtimklln olduğu kadar ucuza 
satmak. 

Tabiatın bir lütfu olarak yurdu
muzda kalite itibarile dünyanın en 
nefis tuzları mevcuttur. Tuz sattı
ğfmız ecnebt piyasalar TUrk tuzları
nı pek beğenmektedtrler. Tuzları. 
mızın ithal!tçı memleketlerde belli 
başlı rakibi Bulgaristandır. Fakat, 
evsaf bakımından Türk malları ter
cih edllmektedir. lh'racat1m1z için J 
verilmekte olan prim dolavısile tuz
larımız harice pek ucuza s~tılmakta 1 
dır. 1 

!şte bu vaziyetlerden istifade edi
lerek tuz ihracatımızın şimdikinden 
birkaç misli arttırılmasına çalışıl
maktadır. 

Dunun Jçin de evveli!. tuz istihsa-
21tı rasyonel bir halde yeniden tan
zim edilmektedir. İiıhisarlar idare
si bu :maksatla kaııtesı dllşük ve fa-

aliyot bakımından rantabl olmayan 
tuzlaları ilga etmiştir. 

Şimdi faaliyet başta lzmirdek.1 
Çamaltı memlehası olduğu halde bir 
kaç bUyllk memlehaya inhisar etmiş 
lıulunmaktadır. 

Bu memlehalarda istihsali artıra
cak ve kalite üstünlüğünü temin ede
cek tesisat vücuda getirilmiştir. 

Programın ihracat işlerine taal
luk eden kısmı üzerindeki çalışma
lar bu sene teksJf edilmektedir. 

Tuzlnrımızın belli başlı milşterile
ri Japonya, İsveç, Belçika., ve Y~ 
goslavya.dır. Buralara olan satışlan 
arttırmakla beraber tuz istihsal et
miyen diğer memleketlere de satış 
yapmak için çalışılmaktadır. Geçen 
sene harice 100,000 ton tuz ihraç 
edilml~ttr. Bu sene ihracatımızm 
daha bir miktar artacağı anlaşıl
maktadır. Bunnn iı;in tuz istihsalA.
tımızın 200,000 tonu bulması için 
tedbirler alınmıştır. 

1nhlsaTlar idaresi tuz işleri mtl
dürü Cavid, refakatinde tuz müte
hassısları olduğu halde, bugün va
purla Avrupaya gidecektir. Tuz iş
leri müdUrü. Avrupanın belll başlı 
merkezlerinde gerek parça, gerekse 
İzmir fabrikasında imal edilen sof. 
ra ve mutbak tuzlarının satışlan 
fçin temaslarda bulunacaktır. 

24 sene sonra devam edilen 
dama partisi 

19H senesi temmuzunun 31 inci gü· 
Dii iki dama şampiyonu, Amerikalı 
Frank J. Mar§al ve Alman Kurt G. 
Lutke, Nevyorkta bir §ampiyoniuk 
müsabakası olan bir oyuna başladılar. 
O ak§&ID parti bitmedi ve ertesi gün, 
Lutke klilpte görünmedi. Alma.nyadan 
bir telgraf almış ve memleketine dö~ 
müştü. Çünkü umumi harb ba§lamış. 

tı. 

Ylrmi dört sene geçti. Lutke tamn
mıg bir muharrir oldu. "Hitleri tanı. 
d.nn,, isimli beynelmilel şöhret alan 
bir eser yazdı ve sonra tekrar Ameri
kaya gitti. Geçen hafta yirmi dört se-

mek için plan kurrnağa bqladılar. 
Fakat bu: oyun partisi yine bitmeme· 

ye mahküm gibi görünüyor. Mukadde- 1 

rat bu oyunun bitmesini istemiyor. 
Rakipler bu sefer de taş sürmek 11ra
sı kimde olduğunu unutmuş bulunu _ 
yorlar. 

Usttel.:i resim, cıam.a .şampiyonlarının 
1914 te f>YU'1UJ, ba.1ladı7darı gün alın. 
mı§tır. Dıfjcr resimde, şampiyonların 

o zanum yarım bırakmıya mecbur ol
dukları oyunu tamamlamak it;in tekr 

ar dama ma.~ası ba.S"lna oturduklan 
nörülüyo •• 

Vapurlardan san· 
dalla~la çıkılmayaeak 

ne evvelki oyını rakibi olan Marşala 

rasgeldi. Beraber dama klübüne gitti· 
Jer. Klüpte ihtiyar bir memur. bu iki 
rakibe, 31 temmuz akşamı oyunu bı. Liman İdaresi, rıhtıma yanaşmayan 
raktrklan zaman dama tabtasınm ,.a. ' vı.ıpurlardan yolculann ı;imdiye kadaı: 
zfyetinl gösteren bir fotoğraf alınmış j olduğu gibi sandallarla değilp motı •Ör -
olduğunu söyledi ve fototraf ı da gös- ı !erle ~rkmalannı kararlaştır:m§tır. Bil- I 
terdi. lJu fotoğrafın yardnniyle dama hassa fırtınalı havalarda sandallarlaı 1 

tahtası yeniden kuruldu. İki şa.mpiy?n çı~ma.mn tehlikesi bu suretle bertaraf j 
'ka.r§ı karşıya geçtiler. Ve zafere erış. cdılmıı; oluyor,. 
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DlKKAT: Gerek §ehrimiz, ;~ekse AN NA N E A d'1!!!! LE 
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Talebi umumi üzerine ve henüz il Fransız komik F E R N A .N D E. ~ 

sevinç! 

Gülünçlil, kahkahalı kome~ktiık 
Zoraki Asker 

ı 
1 &Örmiyenlerin gönnelerini temi.nen 

Fantan ve Klodine 
1 

ıesine 
Saat 4.30 ve 8 seanslarında 2.30, 6.30 ve 9.15 seanslarında ra dolu 

u 
Q İ k k t Y anımı~ıdti yangmdan ainemamızm kat'iyyen mutazarrır oın.dıljmı ,,. Jç, k \ ~ a : seanr;lara devam edilmekte olduiunu muhterem müıterilerimize bildiririz. 1 ırilr gib 

Yeni meb'us 
namzetleri 
ilan edildi 

.Ankara, 31 (A. A.) - Aııkara say. 
lavı Rasim Aktar, Manisa sayla.vı Sab
ri Toprak, Sinop saylavı Dr. Galib üs
tiln'iln ölümleri ve Bolu saylavı Cemal 
Hilsnü. Taray'm istif ası üzerine bo§a. 
lan .Anluıra saylavlığma İş Bankası 
Genel direktörü Muammer Eriş, Mani
sa saylavlığına iktısat vekaleti müs
teşarı Faik Kurtoğlu, Sinob saylavlı
ğma lzmir üzUm kurumu direktörü 
lsmail Hakkı Veral ve Bolu saylavlı. 
ğtna Kastamonu eski komutanı emek· 
1i albay Osman Köktürk parti genbaş. 
kurunca parti namzedi olarak onay. 
!anmışlardır. Sayın ı;eçicilere bildirir 
ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel Ba.Jkan Vekili 
O. Bayar 

• lngillcrede 072 hususi tayyare k:ıyd
edil<liği Londr:ıd:ı tcbljf; cılilmcktcdir. 

• Amerika Hariciye haknnlıl\ı, r.ırhlılar 
hakkındaki arı bin ton lahrll\itıtın ilga 'l 
hnkkındaki notanın Fransa 'e lngillcro 
hfö ük clçilik erine verilrliğini bildır .ış
tir: rıu nowkr 2 nisan cumıırlesi günü 
neşrcdilcccli!J r. 

• ::'ıleı;hul bazı şahıslar, Amrnand:-ı M. -
verayı ~eria Başvekili thr:ıhiın pa<iln'u 
evine lıir bomba almıştır. Bomba, • :11 ıı 
mnıldi h:ıs:ın mucip olmuştur. Miilcc...wız. 
ler kaçm 'ilardır. ı 

• Lehislancla par15mcnlomın :ıdl içlin 
<le' resi dün sabah diyet mccli5inin bı 
toplanlısilc nihayet buhnuş1ur. Scı;im k:ı. 
mm lüyihıısının l:ısdiki için ınnyı&ta fcv. 
k:ılildc bir topl:ınlı yapılması ınuhknıcl. 

dir. 
• Lehislanda :rnhurli :ıılr.tkri vcçhilc 

h:ıyv::ın kesilmesini yasak erten kanunu 
protesto ic;in büliin Polonya hahamları 
lıugün oruçç lulnınlannı Polon)a yahudi
lcriııe cnırclmişlcrdir. 

• İngillere<lc Lincoln in) yare meydanı 
iizerinde iki bombıırdıman la;n aresi uc;ar
J,cn ç::ırpışmış ve yere düş.erek parçalan. 
ınışhr. Tayyarclcrdc lmluııan iki pilot ile 
rasıt enkaz ollında kalnrıık ölmüşlerdir. 

• Fransız Hariciye n:ızırı Pol Bonkur, 
diin sabııh Türkiye büyük elçisi Suad Da.. 
v.ızı kabul etmfatir. 

• Rn~ şbank müdürü doktor Ş:ıht, BeL 
ı;ika milli bankası müdürü Jansenin Bcr. 
line yapmış olduğu ziyareti inde clmek 
üıcrc diın Brüksclc gitmiştir. 

• Meksika pnrn5ı ohm Pesosun kıymet.. 
ten- düşmesi üzerine, maliye nazırı, bütün 
hfikô.met dairelerini, ikinci bir emre ka. 
dar, yabancı memleket parası ile tediye 
ediİecek eşya satın alm:ımağa d:ıvet et
miştir. 

• Almanyada bir kanun, lıundmı böyle 
yahudi dini cami:llan llmme hukuku mü
essesesi mahiyetin den mnh rum kllmakla
dıı·. 

Bu knnun, hir müddet sonra Avusturya 
<in ıla nıeriycl mevkiine gireccklir. 

• 934 temmuzunda Dolfüsün katli üze. 
riııe Almanyaya hicret etmek mecburiye
tinde kalmış olan 8000 Avusturyalı Na7İt 
dün sabah 800 kamyonla Salzburga dön.. 
nıüşlerdir. 

(raylnler 
Üsküdar 3 üncü orta okul direktö. 

rü Hilmi Üsküdar 2 inci ortaya; Ka
dıköy 1 inci ortaokul froo:sızea öğret
meni Şahap Usküdar 3 üncü ortaokul 
direktörlüğüne tayin edilmişlerdir. 

- ~~ 
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Mısırda Vefd 
partisi 

Se~lmde kazaoamadı 1 
Kahire, l (A. A.) - Yukaı'l Mısır. 

da yapılan intihabattan alınan yarı 

resmi neticelere göre, hükümet taraf
tarları 24, Vefd partisi mebusla:ı da 6 \ 
mebusluk kazarunışlardır. 

Rakipleri olmadıı;ı halde namzctlik
ler.ini koyan 21 kişi derhal intihap e
dilmi§lcrdir. Bunlardan on dördü hü. 
klı.met ta.raftan, altısı müstakil ve bir 

tanesi de Vefd partisine mensuptur. 
65 mebusluk için konulan namzet· 

tiklerin neticesi henüz belli değildir. 
Htikiımet namzetlerinden Mehmet 

Mahmut paşa ile adliye nazın H:ı§a• 
b:ı. paşanın muvaffı kıyctleri bilhassa 1 

lfaydcd ilmektedir. 

"Bayraklı,, vapuflazdılfı 

d lan Sc 
sefere baş le 1 llŞ ve 

lzmir, 31 (A. A.) - İzmir lim~ilJ. 
da işletilmek üzere Denizbankça utlar 
dradan satı:ıalınan (Bayrak.1) V&hahvet 
bu akşam vapurda. verilen bir ça;1smda 
yafetinden sonra l{nrşıyaka sefeıare ıU 
ne b8.Jlamıstrr. \et! f 

Türkıyenin en modern iskelesi ıu f 
,.e altmış beş bin liraya yaptı\a ıald 

Konak vapur isltelesi de yarın \ .. tırlu 
meye açHacalrtır. e.rıııı 

A 1• b ıah a o.a.-a orsası1ehhU 
hog·· ÇI 1, Ol!nabu 

lstanbul borsası, dün faalıyetini ınıı, f 
etmiştir. Yeni Ankaıa borsası bugurarg5 
cıb:aktır. rarga 
~ Borsa acentelerinin çoğu Ankaıden!er 
gitmi!J bulunuyorlarcıı. Diğerleri Bur. 
dün akşam Ankaraya hareket etrniıdarmı 
dir. 11\lr n 

Veft partisinden Zeki El Arabi paşa Astır 
intihrtbatta kaıanmamı~ \'C N:ılıas pa. 
şa l<abinesi nazırlarından kazamı.mt· 

Y.Şnlarm adedi bu suretle üçü bulmuş
tur. 

Vc.fd liderleri ayan reisi Bassiyuni 
ve Na.has paşa kabinC'sindc maliye na
zın olan Makrami Übeyd pa.c;:ı kazana. 
mamışlardır. 

Aşağı M.sırda intihabat yarın yapı
facaktır. Hükumet, intihabat esnasın. 

da kargaşalıklar husule gelmesi ihti

maline karşı polis kuvvetlerini bir 
yerde toplıyabilmck üzere intihabı iki 

kısma ayırınağa karar vermiştir. 
Dün bazı hadiseler J.rnydedilıniştir. 

Yukarı Mısırda altı kişi ölmüştür. 
VC'fd partisi mensuplarmdan mürek

kep bir grup Sanmlut belediye reisine 
taarruz ederek mumaileyhi bıçakla 

yaralamışlardır. 

Hit1er Viyanaya 
gidiyor 

Bedin, 1 (A.A.) - Hitler, intihap 
münasebetiyle ircMi edeceği nutku cu-

martesi günü Münihte söyliyecek ve 
sonra A vusturyaya gidecektir. 

Bir kamyon 
devrildi 

Şoför DldU, yaralı yok 
Erzurum, 31 (A.A.) - Erzununla 

Tr.a bzon arasında i§liyen posta otomo-

bili Gümüşhane ile Bayburt arasında 

Hadrak köyü önünde devn1.miş. posta 
miltemedi Asım, posta çant· ve paket. 

terinin altında kalarak ölmii§tür. Şofö
re ve yolculara bir §ey olmamııtrr. 

Bayburt müddeiumumisi vaka' mahal
line iİderek iıe clkoynul§tur. 

Deuızden nahr' 
ds;;ıt 

kurtarılan bir. ada~·~ 
Dün öğleden soma Aöalara hareoıun 

eden Akay vapuru Ahırkapı a~ıklatoyma 
elan ge!;erken denizde bir adaır.ın 'heyk 
pındrğı görülmü~ ve vapurdan indirikas!. 
k..,71kla deı1izdeki c:ıdam kurtarılmııdet d 

Bu kazazedenin, dalgalar yüzünt mu~ 
sandalı ;devrilen bir kayıkçı olduğu ; Se 
!aşılmıştır. dunt 

yor, 
iş ff 8 zası hn,r! 

Fener caddesind'! 74 numarada be ti: 
fabrikısında amele Hasan oğlu ftn: 
eşya hoyamağa mahsus makinede yı Din 

ganınr kurutmak isterken, kazaen ı den 
kolunu makineye kaptırarak hafifçe l ya <: 
ralantruş ve tedavi i~in Cerr<:ıbpaşa hl ş· 
tanesine kaldrrılmıştır. Me 

tkl 
Balkan antantı eko deSt 

nomlk konferansı :~ 
Memleketimizde toplanacak otı bu 

Balkan antantı ekonomik lw:ııfor~ 

için dost devlet delegeleri önümüzde :~ 
salı günü !stanbulda olacakfa.iıhr. 

Per!embc gilnü PJrcden hareket ed d 
eek olan Yunan heyeti resmi deleıel• 
den maada, sekiz teknik ırıil,aviıdı 

mürekep olacaktır. 

''Miilıi~~ 
ilin: 

Bir yankesictye 

Açık mektup 
Yedinci sayfaum:daki tla nAI ... mı 

ld 
ilim muhıııılddık oku,anıaz. -- - _,.. aı 

._ - hı 
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;nnktl bir hD.kUmdarm tacım gônW aempatüıhıden yahm bir mey lçhı iıti. 
Uiyle eilııden almak IOl'la almak· fade etmek latlyordu: 
~ çok dah& latentr bir teYdlr· Bu mmtak&lard&ld htıkUmdarcıkla. 
UI ordwum elebqılan buD& itll'll rm kendlalne dttpı•nlık edememeleri-

aeclilm'. R 11ki8 memnun oldular· Dl temin " 
ubıtb, Mıaır tvmm bllat J'ir&W• Tek m•kudı buydu. Zira bUtUıı Mı· 

r 
D .U,lt bqma pçlrtldll1Jıl g&ilnCI 111'& bUktlmdar OlmUf)'le bu sUnkU 

~ 
ıette bllyilk bir aevhıç duyacaktı. ve topraklan berinde ...ıtanat allrmesi 
1tvlııçle klmblllr, ne hovardalıklar araamd& bllytlk bir fark g&mUyordu. 
~J Klmbillr bu aevhıç As<ır ha. Mwrda kendlabıden bqka U hllldim. 

ıeat» kaça mal olacaktı. Sen&hrib'hı ..,. bulnnmuı kendi mmtakumm 
n. dolu undıklan kırdmp avuç a· lervet ve refahmı ula ualtmll değil· 
IQ, kürek kürek gtımtto dalrttıfmı dL S&billere tım•ml:yle hlldm oldu • 

1irllr slbl oldular ve bu hulya Ue ça• tu lçirı, Mımm her tan.fmdan Jralkan 
larma Qlldlcltler. YalnD Setoeun ıcerftDlar kendi hudutl&rmdan pçme

~mLt' ınm bildirmek n.zlf..Ue Aa<ır hU- ye mecbur oldufu ıotn latecHll gibi 
t ~darmm Der.dine bir h•yet r&ıder· tlfll alıJor, btlttla llmrm ekonomi. 
\.eyi de unutmadılq. ttDt Jall)maedlJordu. BlltUD Mmra htı. 

ttte Setoa, talihı kendtatnden tama. Jdtllldar olmakla bqOnkl vutyetl a
ile 11aldqtlfı, bir flravunken bir flllDd& bir tek fark vardi: 
ç oldufu bir anda, bu kadar r.çık hJ· •fflkOmdar oluna dlfer mmtaka
metı .. ortumda ~ laltanatmJ ıardak1 U hllkllmdarm yerine birer 
urtarmak tmk&nlanm buldu. vali oturtaoaktl. Eh... O mmtaka1an 
Rlftyetıere b&Jalına, Seto., çadm- ldart edeAJer ha vali oJmutJar, ha hti. 
oeJdHr ceJdlmeı mabucll&ra :yalvar. kUmd&I' ılfattylı altanat dnnUtler ... 
1& ~"' Firavun tahtma çık· Ne cıJıar? Umurunda olmuyordtL,, 

)\azdım önce Mııırm en bUyUk kMıtnJ Pl&ftletik, açık elli, merhametli, t,e. 

1 
lan Setos'u mabudlar iyi tamyorlar- mil. lyl ruhlu bir adamdı. Kendi saa· 

. ııı ve o bl1Uln mabudlarm aevgilisir dettıd, tendi adamlarmm. emtfğl bal· 
~it. Setoa'un ricalarım tiuyunca ma. kJDJll .,,.detlnl Cfl19UnUyor ve bu Aa. 
ça ıutl&t AaOr bUkUmdarmm ordulanm detin devamı tqln her fedaklrlıfı göze 
~vetmeye karar venni~ler. Geceya.. aıc1Jr!YOfdU· UJdn tanımadığı tnaanla. 
~dan IODJ'& Mısırın her tarafım raa da 111ee'ut olmak hakknu kabul e-

ltlrlUerl kaplamı'" Topraktan a- ~ SU belki hUJdbndaıiık bakı· 
. letl fare fıtlmıvermlf. o kadar c;ok. 111ınd&D bir hataydı fakat ne yapa • 

esıia fareler akm akm Asar kararglh:r- )Jlll1 ~lı:: böyle btr adamdl itte. 
saldrrmııtar. istirahat halinde olaq rtJOlof Kllantoe yum en lmgm 

\!':!krlularm g51Jerinl oymuşlar, kulak. g111tertndell birinde, bir &ile Oııerl şl· 
e.rıru yemişıer. Bir an içinde karar- OaaJ .Afrika topraklarma ayak butığı 
Ah al'akbutlak olmuş, Aarlular te • zaınan, raslacbfl ilk Mımhda.n Han.k· 

firar etmişler. Maamafib .,.un evini öğrenebildi. 
fi' ınabucllarm yactmı bununla da kalma· lfAl'l.kııol, Mımda Pu.metlt kadar 

llLllt fare ltlrlllerl Kıaır orduaunun ka. bffi1k blr flShretU. 
gir&rgahını da ilJt!IA etmiş, fakat bu ka. Ser tarafta. ıanmıyordu. Omı 11ma. 

rarglhta ancak SetOl'a dilemanlık e- il Afrik&dald Yunan kolonilerinde ya· 
en!er ayni akıbete uframıtlar. flysD tıemterllerl kadar Mım köylWe-
Bıı&un Uze:ine Setos, Asfır hUldlm • rl de eevlyorlardı. 
armı t.aktp ettirmlı ve firar eden A. Fakat yalmayak bir genefn piifl 11-

dr ukerlerlni bire kadar krrdtmıı~ ra yarım saat yol yQrt\düktm IODl'a 
As!ır ka.rarglbmı tale.n etttrmlt. se- utaştıfı evde Kısantos, Haraksosu bu. 
nabrtb'ln hAzineslnl ele Re~lrl~ bP.lk• ıaaıadJ. Hlzmetklrlan "tacirin Jııfenf 
cfa~IJttnış. t~te bu bAdlse St~ıs;u ),{ısı• eebrlne gtttiflnl ve orada en u bir ay 

milli kc.hramanı haline sokmuştu. talaeafnu,, aöytedi!er. Ve Uive etti • 

Ö!Unce, halk a~'nmıetı. Sonra i;MI&l'I ter: 
yma-la ba~tam·Atar, her tarnfms onun - Efer efendimiz 11tzt tanıyonıa, o-

:heykeıt!!rlnl dikmişlerdi. Hattl ball nun tarafmdan davet edlldlyaenlz, 
kanbatarda halk ~zlf ce Setol'• iba• Menf &ehrlne kadar llizl kendi vasıta· 

. det dfYor, onu mabudlar a.rasıısa 90k. tarımızla glStllreblllrtz. 
ncmu .. bulunuvordu. Kısantoll bu suali 18.fdillne buldu 

ı Eletot, bUtlln heykellmnde 1.akta ve 111 cevabı verdi: 
duntvor, 11trkl ~fmal!ve d~ beta • - Size efendiniz taratmdan davet 
yor, b•r bl\,rUk farevi o!r~nfu. Her edildiğimi söylerBetn yatan söyleyip 
h"vketın altma ~ ı<Szler İıatkedilıl1İŞ. sl5ylemedlğimJ nereden kestlrebilirsi. 

tJıe ti: ntz? 
"Ey Kısırlı dUemandaD korkma! Hizmetkarlardan biri, lrlyan. kara-

" t>lndar ol! Mabut!~ 19vgllhrl ben• YA!tz ,.e vllcudwımı dartte ttç buçuğu 
ı den Ofrenl Kabut.lal'ID _,.Usi olma. çıp'a.k bir adam, sarı, kirli dişlerini 
J ya çabı!,. ıöstererek; 

hl .ŞUphealz bu heykellerin en güzeli - Yalan söyledifin anılflbrSa seni 
Menf phrtnde idi. ~tik, haftada ya.katar kt1knn.1t Wtar ve budlanm 
tJd &b bUyUk me:~Ie Setoa lbi· ıeinrım. Bil ki blr çakal bile bu iti 
deeıl ~ ediyol' ve her ziyaretin· benim kadar iyi yapamaz. Awrtlarmı 
de 1leytelln l>lr ıaratma kıymetli bir c-ok ~lamdır. Bil.il yalan 18vltyen a
hedlye bıraktlll görWUyordu. Halk damlar, ~ok picıman 0'1"1t'11tardlr. 
bu halden çok memnun otuyor ve PY.· (!>fnıama "ar> 
metlk'lıı FShretl günden gtlııe bUtUn Subtaye davet 
Knnra )'8yılıyordu. Berof:ln ukerllk şubesinden: 

Diğer Mısır hllkttmdarlan bu hal. ı - Şubemizin yabancı yoklama 
den korkmaya bqlamıe!ardL tdarele. deftf!rlerlnde kayıtlı 338 dotumlu 
ti altmdakl )\allrm, ~On birinde ken· ve dah& eakl doğumlu kısa hlzmet
dilerlne ısyaı\ edtverecelfnJ, tahtları· il ehıtretnameılı olanlar ı mayıs 
m devireceğtnl. ellerindeki ı]ehlrlerin 938 gllnUnde yedek subay okulunda 
birer birer ve rahat rahat Psametik bulunmak Uzere 26 mayıs 938 gtlnUn 

de şubemize mUra~atıarı. 

HABER - ~ '*"811 • 
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Kanlıca sokakları 
elektriğe has e 

Eyüpte de 
elektrik yüzün
den çok sıkıntı 

çeken bir 
maha.le var 

Bu §ehrin bitmez tükenmez dertle
ri arasında elektriksizlik de bUyUk bir 
yer alır. 

Aşağıda okuyacalımz iki mektup, 
bu dertleri çok iyi g&termektedlr. 
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Kanhcalllann derdi 

Kalmca sokaklannda elektlrik di· / stanbıüut& bir TMnM geceJeri PXJıll.e eWdrikler ı~;ı... 3----
reklert ve hava! hat ta oldufu halde . ~ .. .._ f.Kl1Mmt1'7cen, biyik 
halt elektfrtkten mahnım köte bir bi1' Tm.tma da Bkktrik ~ Msref ~,,. 
memleket gibi sokaklar Petrol lamba· 
m Ue tenvir ediliyor. Biraz sert hava· ı mfz ııebek~ uzatdm•smı Jcab et· ı Hiç oımım mahallemizin neden ka· 
da bunlarda s&nUyor. Geç vakit karan· tlrmektedir. Uzatma amellyesine bae· ranlıkta bırakıl<fıe~ anlamak suretile 
bklarda dUşe kalka evlerimize pek hyabilmek için tudik edilmek ftzere tenvir edilebilmemiz için keyfiyeti 

milşJdllttla gidiyoruz. Hele mektebhı· ~: resmi makama verdi~ muhterem gazetenizle ait olduju ma -
den veya çalıştıfı yerden dlSnen birçok P ıadesinl beklemekteyiz.,. B11 kamın nazarı dikkatine an.etmenizi 
genç kızlann böyle gQnlerde yollarda de hlll bekliyoruz. rica ederim.,. 
durarak yanma bir arkada§ a.ramul Bu arada 4-5 defa daha mftracaat Savaklar Caddıeai aaldnleri M· 

pek acıklı oluyor. ettik. Bunlara da hep ayni cevabı al· mına 17 No. hanede DurBUn 

Acaba tlçte veya beşte bir direğin dık. Resmi bir makamda işin bu ka. Çakır 
ucuna birer ampul takılamaz mı! yok- dar gecikmesine lmkAn ve ihtimal ver. 
sa Fene.r, Llmba, Petrol, Şlııe ve Fi· memekle beraber cereyan eden mua. HABElt: Biz bu ıiklyeUer karşısm. 
til masraflarile bunları birer birer te- melede olrketin hOmıtllllyetle hareket da ne aöyliyebileceğimizi bilmiyoruz. 
mlzleyfp yak:ıcak adamm murah 3-5 etttll kanaathıl uyandlrmaktadır. İstanbul medeni bir 19hir midir, yok. 

ampulden daha ucuza mı geliyor! Dof. sa değil mi? 
rasunu fltenenfz, tstanbtılun (Sultan) Blzlm 1çiıı senelerdenberi karanlıkta Kedenl bir phirse yukarki likAyet 
Mahallesine kadar her tarafı pm1 pı- kalan iki nokta var: biri 1e1Dtimlz. di· cidden çok acıdır. Bele Uç menedir res. 
nı yandJfl halde Bofazm en g1hıel bir ğeri de bu işin bu kadar gecikmeslııin mi bir makamda tetkik bekliyen plan· 
7erlnln bu ICJldı haline dayamlamı· _n_e_11e_be_bd_en_uer1 __ ge_l_dlği_"_? ____ -:--ı_arm ____ hi_k_:A:y:....·es_ı_ne_di..:yece~:..k.:..Y.=okt=ur:.:· __ 

yor .• 
Şirketi ffayr1ye memurlara 

tE-nzllAt yapmah 
Acaba Slrlıetl hayrlJe de üV t· 

da.reli gibi Memurlara yUme elli ten· 
ztllt yapmazmı ! Bug(ln Haydar pqa 
veya kadıköy, slvll halk için birinci 
mevki gidip gelme 22, Memurlar için 
11 kuruştur. Halbuki Şirketi hayrlye
de meaell Kanlıcadan Köprliye gidip 
gelme livll için birinci mevki 28 ku· 
l'1ll olduiun& g&-e Memurlar için hl· 
len mevcut em yapr&klı abonman bl· 
letleri 512,50 turuıtur. Sivil batkın 26 
kuruttan aldJiı 25 biletin tutan 650 
kunıt ve bunun nısfı memurlar için 
325 kurul ne lçhı olamıyor! 

Botazda evler ucuz diye oralara çe
ktldlifmlz halde tasarrufattan gıda 
maddelerimlze UAve edeceftmlz bir ka~ 
lirayı ne için ıtrkete verelim! 
Şayet firketçe memurlar fçtn ylbde 

elli tenzilAt kabul edilmişse bunu em· 
aall gibi tam mana.sile tatbik etsin. 
Dileğim bundan ibarettir sayın ba. 

yım.,. 
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""l lill ?fl·J 
J ıstanoul radyosu 

1 NİSAN - 1938 cui'lA 
17, lnkıüp tuihi deni, Recep Püer. 

Oalvenlteden naklen, 18,30 konferans, 
Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu na
mına, Türk tıcaret bankası, MftdClr mua
•inl Necmi, 18,4& BeyolJu halken göste. 
rlt kolu tllrafıadan bir tenısll (Seldıinci). 
19,20 çocuk terblyul Ali Kimi Atyüı, 19, 
55 borsa haberleri, 20 Sadi Hopes ve arka
da~lan tarafından Türk musikisi ve hallt 
şıırkılan, 20,55 hava rap0ru, 20,48 Ömer 
r.ııa tarafından arapça MJJle'f, 21 aı11sta
fa ve arakdaf)arı tarafından TTürk mu. 
slkill •e halk ••ııkılan (saat aran> 21.45 
orkestra, 22,16 ajanı haberleri, 22,30 plitk
ln sololar, opera ve operet parçalan, 22,50 
son haberler Ye ertesi ıonnn pro1Jrnmı, 

23, IOd. 

BIJKRBS: 
20,05 kilçilk orkeıtra 20,80 operadan ttm 

ati nakil. 
BUDAPBSTB: 

19,10 ılpn orkeatruı. 20,20 plü, 20,SO 
varyete, 22,45 radyo orkestralı, 
BERLIN: 

18, Şubert mnzııı, 19 bando, 20,10 plAk 
21 .radYo orkestrası, 22 temsil, 23,30 sere .. 
nallar •e hafif mftzık. 
ROMA: 

20,30 hıfif mOzlk, 21 operadan temsil 
nakli, 
VARŞOVA: 

18,15 konser, 29,10 pllkla baftf ınttıtt. 
20 skeç, ~.30 mandolin orkestrası, 21 
konser, 22,55 rıım mllıiili. 

Ç k h f t 
ZAQRF.P: 

OCU a ası . 18,t5 radyo orktıstrası, 2J,SO RevO, 23 
20 ~azbıınd. ' 

Hedlre kazananların -=:::.~:::;:=;;:=:::;==.:====-
lıl mlerlnl çeri Beyollu 74 - Hicri İstanbul erkek 

neıredlyOf UZ lisesi 75 - Meliha Kaçamar K:ıbalaf. 
BiRER SABUN KAZANANLAR 

BIRBR KURŞUN KAi.Bii KAZANANLAR 76. - Aulen Beyo/lla 77 - Se11f edd1ln 
&ı - Zeki Vefa erkek llaeal 62 - Far. Kadırga 78 - Gat.evll SoudanbQ 71 -

ban Gal"llo Vefa Uual U - Zi)'a Yazıcı Sevim llorhor 80 - Cemaleddla B,,ap or. 
FıUb ortı okul M - Bahaeddin Bayrak- la okul 81 - Ertu~ral Serldemlr Ankara 
tar Fatih 5& - Erol Şebr.Jmlnl 56 _ ea. :ı -11lulue Eullp orta ol.."Ul U - Yıldu 
htt Saray meydanı &7 - HQseyln Cahil nalkul Rf - JleltJhal Brhan Akldl"Clll 81 -
Şehremini 68 - Semiha Kamuma Fatih Sabah Beuollu 45 inci ilk okal 86 - Nlluıt 

Emirler Dloan"olu 87 - Jleldhat Baurak. 

tarafmdan zaptedilebaecettnl dUgUnü. ~ - Şubemizde kayıtlı olmayan 
yorlar ve bu kork.U ynzttnden, gUn kısa blzm~tll ehıtyetname•lz olanlar 
pçtlkçt Altibdadlal'll'I arttıriyorlardı ı,ubel'i ile muhabere edilmek üzere 
Tabii lstlbdadlart arttıkça, Jdarelerl 1/4/93R ~unnnden itibaren Beyoğ .. 
a!tmdtdd balkın nefreti ve kini de ar· lu askerlik yabancı ,ubeslne mUra-
h3i... ~'fll Mısırlılarda .r.aatla.rı llAn olunur. ve gayri tslA.m erattan 316-329 do-
w7ul'l".&U. Geçen het •- • • • ~umlular sllAh :tltına cağ'rılacaklar-

59 - Mahbube Mübeccel Beşiktaş 60 - tar 61 inci ilk okııl 88 - Sabri OUllttır 
Aliye Altıncı Fındıklı 61 - İlhan Ayten Kamkapı orla okul BS - Eullp Sabri Kam 
Tuna Brşiklat 62 - Nurallah Yerıök Be.. kapı orta o/tul 90 - Duoan baıkuovel Tıq 
şiktaş 63 - M. K6zım Fatih ilk okul 64 - lraıa11 91 - Kemal Taran lıtanbal erieJ: 
'Ptlelek Şehremini Saray meydanı 65 _ n. llıul 9J - llurtua Allınb"' Unl"flpanı 
Mehpare lstlklAI c:ıddesl 66 - Hatalı: Ta.. 93 - Lemi Caner Kadık&y 94 - Haldan 
taraf:un Bo~lancı ft7 - Tekman Topbıt Ersan erkek llseal 15 - Haldun kardeşler 
Saraçhane flS - Naciye YOcesen Topkapı kundura maıtaun 08 - Necati Albıın 51 
89 - Hakkı Pertewlyal ll!e!I 7o _ Edip inci ilk okul 97 - Osman YalçınkaJB Kum 
Allınel Fener 71 - Perihan Altınel Fener kapı 98 - KAmll Kaynak IS met olcul 99 -
72 - Sifli Hamamyohı 116 73 - N. Yen• 14nın GOrean Haydırpafa Ulell 100 -

~aıetlke kal'fl eemp&ti uyandmyor, Kaıtıkl>J Mkerllk şubNlncten: 1 dır. 
'iMi !ıilkOmdarcıkW' ı.e her 1&11iyede ı - 93 ( nlsaıı celbinde piyade 11.. 3 - Dfınlı erlerl lçlıı •ubelerde 
bln dllfftlan kaa.Dıyorlardı. nıfrndan aı&.3H <dahli) Jandarma toplanmak ıtınü 10 nisan 938 dller-

Paametik bUy0k bir hilkllmdar ol· ve deutı ıınıfından UG-332 (dahil) ı lerl lçln 21 ıılıa,u 938 dlr. Deniz er. 
maya ııaror' vt'fr?llıt dt~ldl· o. elfndl"" rloıı;.nmt 111ar 11.hnacak, tkmal edil.. Jerlnln bedeli nakdileri 9 nisan 938 

' 

mezse 33:J do~umtulara müracaat saat 13 e kadar dl~erlerlnln 20 nl-

ld tıe ı...a•a •'-ek iltly?rdu. Şrhret ı ol1tnac•k
0 

tır. a.u ..... ... san 938 akşamına kadar kabul edt. 
&rttlkQa bınıl M.b&l'JIUYOrdu. Kendi 2 - Harp ıanartl sınıfından 116- lecektlr. AlAkadarlann •aktlnde 11u-
hudutJan dlfmda yatıyaD Mısırlılarm 333 ve gQmrllk sınıfından 316-332 beye müracaatları llAn olunur. ... Salamoaı Gllrel Taksim 1 
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Bizde fut bot 
Valaotlno berkesin zannettiği gibi, 
bin bir aşk macerasının kahramanı 

değildi. Bilakis •.• 

ve 
pı_of esyonellik 

-32- Ti.irk Spor Kurumunun Sayın 
Başkanı Adnan Menderes'e M:arlen, Fritz Lang, Rober Florey 

,.e b~n. (Vayns Strit) Je (Hollivud 
Buh•ar) ın te~kil ettiği köt:.ede bulu. 
nan ve Holivudun en eski ve en meş
hur barlarından biri olan (Bracn Dar-
bi) ye giriyoruz. Barın sahibesi bizi 
b'r tebessümle karşılıyor. Bu, sinema. 
nın en güzel yıldızlarmdan Geyl Det
rihtir. 

Hep münzevi olan Vallas Beri, bir 
köşede, iki yüz sayfa kalmltğında bir 
mecmuanın hususi nüshası Uzerinde 
uyukluyor. Biz dördümüz de bir ma -
tıaya. oturuyor, "skoç,, ısmarlıyor ve 
bir an sükfınetimizi muhafaza ediyo • 
ruz. Hatta oldukç:ı düşünceli ve mah
zunuz. Fötr ~apk::ısını burnunun üze. 
rine çekm!ş olan Marlen, hareketleri
ni her zamanki gibi kontrol etmeye 
c;alışmıyor. 

Nih:ı.yct .Plorey silkütu bozarak şöy· 
le eliyor: 

- Evet, bu garib bir çocuktu ... 
Biraz evvel, küçük bir mahalle sine. 

ınasuıda, Vnfontinonun eski filmlerin
den ikisini seyrettik. Evet, Valenti -
no, Rudolf, dünya.ya. ilk defa olarak 
:ıktörürı mh:tik ve seksapil'in kuvve. 
tini kabul ettiren ve bundan on küsur 
sene evvel öldüğü halde, bugün hala, 
birçok kadınların hayalinde y~ıyan 
Valcntino. 

Onun en muvaffakıyetli iki filmini 
seyrettik. (Dört süvari) ve (Mösyö 
Boker) bu filmleri seyredilenıiyecek 
bir hale gelmiştir. Teknik son derece 
iptid:ıidir ve projeksiyon sürati o za
mandanberi bir hayli değişmiştir. Bu 
sıçrıyan, g:ıyri mütereddid hareketli, 
pek tabii olmıyan jestli ve aşkım iti. 
raf etmek için göğsünü döğen, sevgi
lisinin elini öpmek için bir dizini ye
re koyan bu aktör, hakikaten dünya. 
nm santima.ntalizmini alt üst edebil
miş miydi? 

Evet. Beyaz perdede iki Uç defa., bi
rinci plan, kadınların tahayyül edebL 
Iecekleri en mUheyyic, en esrarengiz, 
en tehlikeli ve en mülayim çehreyi 
hiı.e gösterdi. 

Dünyan ın en çok 
sevile n er keği 

Florey, onun Holivudda ilk ve en sa
dık dostuydu. Bize ondan bahsediyor; 

- 1923 te, haftada 250 dolarlık bir 
konturatı vardı. Bir akşam bana ge. 
lcrek şöyle dedi: 

- Gel! Artık bıktım. Burada fena 
halde sıkılıyorum. Gideceğiz. 

"Bunun üzerine otomobile binerek, 
Kaliforniyadan uzaklaştı. 

"Cebinde mete!iği yoktu. Kontura
tı onu başka. yerde film çevirmekten 
veya tiyatroda oynamaktan menedi -
yordu. Halbuki yaşamak lazımdı. Kü. 
ç_;ıjk bir şehirde bir avukata mürac::ı. 
at ediyoruz. O da konturanm zayıf ta
rafını buluyor. 

- Sizi, bir çadırın altında icrayı 

sanattan menetmiyorlar. Tiyatrodan, 
studyodan, aç?k havadaki salonlardan 
bahsetmişler. Fa 'rnt çadın kaydetme_ 
yi unutmuşlardır. 

"Üç gün scnra Vr.lentino, bir nevi 
sirkle, Amerikada geniş bir turr.cye 
cıi•tı. Her fjehirde, onu görU:memif 
bir şey gibi, ç:adır altında teşhir edi
yorl::ırdı. O. bu çrdırm altındı! fctoJ 
raflarmı s:ıtıyor ve cilzellik maddekr' 
için reklam yapıyordu. 

Mesela çöyk diyordu: 
"- Ben Valentino anc::ık X ..• sabu

nuyl:ı traş o!uru.:n ... Eenim tenimin bu 
kadar güzel olması Y ... kremi saye
sindedir. 

"Valentinoyu görmek için halk sir. ı 

kin kaprnmdn dö~rüşüyor. Kadınlar 

saç saça. baş başa geliyor. sinir buh
:anları geçiriyorlardı. Hulasa birkac 
ay içinde yüz bin dolar topladı. 

"Hakikatte Va1entino acıklı, münze
vi, muztarip bir hayat sUrUyordu. Bu 
aşk prensi, dünyada hiçbir kadmm 
onu dtı"UnUrken iirpermektcn kendini 

alamadığı bu Don juan, bir aşık ola. 
mıyacağmı biliyordu. Uzun gecelerde 
onun ümitsizlik içinde ağladığını gör
dfun. İlk karısı, izdivaçlarının ilk ge. 
cesinde kaçmıştı. 

"Onun öldüğü tam on iki sene olu
yor. En iyi dostu olan ben, l1angi has
tahğın onu alıp götürdü~'iinü bilmiyo. 
rum. Resmen bildirilen hastalığı şid
detli apandisittir. Bazı kimseler de, 
kıskanç bir kocanın, onun karnına bir 
kurşun sıktığım söylerler. Her ne o
lursa olsun, o, sahte bir isimle götiL 
rülmüş olduğu Nevyork hastanesinde 
acı ve dehşet içinde inliyerek öldü. 
Tabutunu otuz bin kadm takip etti. 
Cenaze merasimi esnasında ve sonra 
birçok arbedeler vu.kubuldu, birçok 
kimseler öldü, öldürüldü veya intihar 
etti.,, 

Florey sözünü keserek gözlerini bir 
noktaya dikti. Fritz Lang garsona 
tekrar viski ısmarladı. 

Marlen derin bir düşünceye daldı. 

Güzel Holivud 
Ertesi sabah, Florey1 otomobille ba

na. gelerek: 

- Bugün, dedi, efsaneden ne kaldı. 
ğım göreceksiniz. 

- Nereye gidiyoruz? 
Diye sordum, o da cevab verdi: 
- Ölüleri görmeye. Holivudun ölü

lerini şehirde dola.şan, "Trokadero,, 
da ki sarhoşluk geceleri ya nmı2'.8 otu
ran sinema hayaletlerini. Bunlar si _ 
nemadan, sinema için ölmüşlerdir ve 
artık hiç de ağır gelmiyen ba§larım, 
gelip hayatta kalan ve kendilerini öl
düren ~şıkların ve maşukaların omuz
larına dayıyorlar. 

(Devamı var) 

Avrupa şampiyonluğu için 

MiUi güreş 
takımımız 

16 nisanda Estonyaya gidiyor 
Estonyada yapılacak olan Avrupa 

güreş birinciliği müsabakalarına iştirak 

edecek pehlivanlarımız bu ayın on al. 
tında lstanbuldan hareket edecekler

dir. 
Bu tarihe kadar son bir seçme mü

sabası yapılacak ve milli takımımız bu 
güre~inden sonra kat'i şeklini almış o
lacaktır. 

Estonyadan avdette Çckoslovakya
da da maçlar yapılması ihtimali var. 
dır. 

Tılrk spor kurumunun 1ıa.Jiri efkarı 
olan dergide Bay ı\ i:;amcddinin teşrih 
ettiğl gibi futbol iie.::rinc'~ dımılacak 
bir mevzudur. 

Dikkat edilecek olursa, kliiplerin 
birinci tal~1mlarında oyıııyanlar kendi 
yeti!jfirdikleri c!cnw.ıılar olmayıp dai
ma diğer mıntaka, diğer klüplcrden 
seçilcrel;; getirilmiş oyunculardır. 

B takımları i.c;e birinci timde mu. 
P?.lfalc olamayıp felroiide sevh-edilme. 
Zeri iktı~a eden lcim.selerdir. Genç ta
ktmlarrlan birinci takıma terfi eden 
genr;ler ise teferriid ctmel;tedir. 

Milli l•iımeye dahil klüplerin bilais
tisna haııgisi tetkik edilirse yukarıdt1 
saydığını noktalar derhal göze rarpar. 

Sporda gaye en. başta gitmektir. Fa. 
kat bunun ı·a.cııtası yetişmiş .sporcıı a
yartmal• değil, iyi sprocu yeti.ştirmek
tır. Esasen kliipleriıı memleket sporu
na temin edece leleri f aidc de bu.dur 'ka. 
rıaatindcyim. Bu, oyımcıt al:p verme 
hareketi devanı cttil.-ç:e hiçbir kliibihı 
genç takımlarına ehemmiyet verdiğini 
görmiyeoeğiz. 

l darecilerin gö:itcri daima göze çar. 
pan oyuncıclan bulmak ve 1,endi klüp
lerine mal etmek olacaktır ve olmak
tadtr. 

Dii>ıkil sporcular ayaltkabılarını bi. 
riktirdikleri giindeliklerinden alır, yol 
paralarını dahi ccblcrinden vermek 
~artile maçlarını yaparlar ve galebe
den sonra Tclüpten taviz beklcmezlerdi. 

Atafürk~ii,ıı Oümlıuriyet gençliğin· 

de1ı beklediği vasıflar kurum yawsı
nın ana hatlarında çizilmi§tir. 

CUmhuriyet, gömlek deği§tirir gibi 
klUp deği~tiren, menfaati için spor 
yapan oo kaz,anacağı galebe için klü. 
biinden taviz bekliyen sporC'l.ı istemi. 
yor, spor Tcıırumu sporcu borsası de
ğildir. Ve nihayet Türk sporcusıı art
tıranın üstünde l«Jlan bir mata değil. 
dir. 

Ben bıt hususta bedbin değilim. Ku
rum nizamnamesinin 59 üncü madde
sinde yaptlacak bir tadilat ile bunun 
önüne geçilebilir. 

1 - KW.p değiştirmek sureti kat'i
yede yokfar. 

~ - Bölge değiştiren sporcuların 

t>aziyctleri bııgüıı yapılmalcta olduğı' 
qibi sıkı bir 1:ontrola tabi. tutulmalıdır. 

3 - Bölge deği.ştirip de tekrar eski 
bölgesine avdet eden bir sporcu ilk 
k~ilbüne avdete mecburdur. 

Bunlar yapıldığı takclirde her klüp 
idmmıcısını kendi yetiştirmek mecbu. 

Manisada spor 
Halkeoi dağcılık ~ubesi (' Ok iyi ('a '1şıgor 

:.ranisa, (Hususi) - Kış dağcılık sporlarının sona ermek üzere olduğu bu 
haftalarda., halkevi dağcılık şubesi vaz ~.::>orların:ı. başlam'.\k üzere hazırlıklara 
girişmiıJtir. Dağcılık sporunun faal ve kıymetli kaptanı bay Hikmet Bozkurt, 
genç üyelere baharın ılık günlerinde tatbik edilmek üzere yeni spor vazife
!eri vermeye ba.5lamıştır. Bu vazifelerin başında Soma ve Manisa dağlarında ip
le kayalıklara tırmanmak, yarlardan atlamak gibi gür. fakat faydalı hareketler 
bulunmaktadır. Gönderdiğim resim dağcılık sporunun faal üye!eri gen~ kızlar. 
la delikanlrlan, reisleri. bay Azmi ile bcra her göstermektedir. 

Mif;o Sarandos 
Istanbula geliyor 

ı tJ: 
! ~ 

Miço Sarandos bir 
Iki sene kadar evvel Amerikaya git· 

mi§ olan İstanbullu pehlivan Miço Sa. 
randosun bir müddet evvel bir otomo
bil kazasında sakatlanmış olduğunu 
evvelce yazmıştık. Uzun süren tedavi 
ve nakahat devresinden sonra, Saran. 
di tekrar ringe çıkmış, ve son günler
de üst üste ıki mac yapmış ve bun -
lann her ikisini de kazanmaya muvaf. 
fak olmuştur. Kaliforniyada yapılan 

bu iki güreşin ilki Macar pehlivan 
Sautor Sabo ile, ikincisi ise Alman 
Haus Şuld ile yapılmıştır. 

Birinci gtit'C§i 7 dakikada kaza.nan 
tsta1ıbullu pehlivan, ikinci maçın 42 
inci dakikasında rakibinin sırtını yere 
getirmiştir. (Miçonun ilk rakibi olan 
Macar Sabo, Cim Londosun dUnya 
şampiyonluğu zamanında Yunanlı gü
reşÇiye bir saat dört dakika dayana-

riyetiııde kalacak ve yeni elemanlar 
ha:;ırlamak mecburiyetini hissedecek .. 
tir. 

11..1üplerde disiplin teessii..s edecek, 
her sporcu takımında yer alabilmek 
için çalı§nı.ak mecburiyetini hissede -
cektir. Çalı§m.adığı zaman yerini baş· 
Tm bir genç istihlaf edecektir. 

Her sporcu, sporıı spor için yapacak 
idareciden taııiz aramıyaca7,tır. 

ru'karda yazd1ğ1m noktalar bugün 
için tatbik,at sahasına intikali lazım -
gelen noktalardır. Eğer tatbik edil· 
mezse bugünkü Maron Profesyonellik 
bc:ı mtın:ılr.k'Jtlerde cari o1an profe,syo
nellikteıı çok daha tehlikeli ve yarın 
i-;in rlc ı:ahim olacaktır. 

Sporda aranan seciye, ahlak, fazı1et 
mP.fhumlarmı yok eden bir tehlike o· 
lacaktır. 

Tek irdağh 
(i:diroede. kuzu yedi, 

egzersizler yaptı 
Edirne, 31 (A. A.) - Bu gece Edir. 

ne halkevi büyük bir neşe ve heyecan 
geçirmiştir. Öğleyin mahfelde şerefle
rine kuzu ziyafeti veriJen başpehlivan 
Tekirdağlı ile Edirne spor kurumu 
pehlivanları bu akşam saat 18 de ha.1-
kl"vindc egzersizler yapmışlardır. Bir 
buçuk saat süren bu oyunlarda Tekir. 
dağlı her derecedeki genç pehlivanlan 
yoklamış, birçok oyunlar, hünerler öğ
retmiş ve tatbik ettirmiştir. Bütün 
pehlivanlar :ıararetli tutuşma ve çalış
ma göstererek çok takdir görmüşler
dir. 
Mayıs ayında Türkiye atletizm. bay

ramının FAlirnede olması ve lstanbul
la Edirne :ırasında büyük bir bisiklet 
yarışının yapılması için konuşulmak
tadır. Edirne klüpleri bu sevinçli gün. 
lere ı:imdiden hazırlanmaktadır. 

23 Nisanda da lstanbulspor birinci 
futbol takımının Edirncye gelerek bir 
maç yapması kararlaştırılmıştrr. 

antrenman e,<ın.asında 

bilmişti.) 

Bu mütemadi galibiyetıerııe Anıe. 
rikalılara kendini çok sevdirmiş olan 
Miço Sarandos, bir film çevirmek üze
re memleketimize gelecek olan sinema. 
artisti Dik Pavel - ve kuvvetli bir ih
timale göre - Ramon Novaro ile bera,. 
ber şehrimize gelecektir. 

~lYI Dııaı'ff~a 
ya~ona~aık 

Futbol maçları 
T. S. K. lstanbrıl b/Jlgeııi futbol a}anh

{jmdan: 
2/4/938 nıınartesi günü yapılacak 

maçlar 
Taksim stadı: 
Yedek subay okulu - Beykoz saat U de 

hakem Ahmet Adem Göğdün. 
l\lulı:ıfızgücU .. Beşiktaş (milli küme 

mnçı) snat 16 hakem Tarık Özerengin. 
Yan hakemleri: Rıfkı Aksak ve Fahred .. 

din Somer. 
3/4/938 pazar günü yapılacak maçlar 
Fenerbahçe stadı: 
Fenerbahçe .. Anadolu (şild nıııçı). :saat 

11 hakem Adnan Akın. 
Beşiktaş stadı: 

Beşiktaş - Güneş B takımları saat ıt ha~ 
kem Hıılid Galip Ezgü. 

Anads>luhis:ır - Davudpaşa B takımları 
saat 12,45 h:ıkem Halid aGlip Ezgü. 

Taksim stadı: 
l\luhafızgücü - Galatasaray (ntifil küme 

rnnı;ı) sant 13,30 hakem Basri Bütün. 
Yan hakemleri: Tarık Ozerengin ve Fail 

reddin Somer. 

Beykoz 
Yedek Subay okulu 

fulbolcularlle 
karşılaşıyor 

Bu hafta cumartesi günü Taksim 
stadyomunda oynanacak olan Beişktq 
Muhaf ızgüeü milli küme müsabakaam
dan evvel, birinci küme takımlarının 
en kuvvctlilerinden Beykoz on biri ile 
yedek subay okulu futbolcüleri ara • 
smda bir maç yapılacaktır. 

Yedek subay okulu futbol takımın· 
da Galıı.tasaraydan Necdet, Güneşten 
Boncuk Ömer, Beykozdan Namık, Ka
zım ve Şahap, Istanbulspordan !'\ev .. 
7..ad, Hasan, Halid, Beşiktaştan 'Nurı 

gibi birinci sınıf takımlarımızın l".rin.. 
ci takım oyuncuları bulunduğundan. 
bu karşılaşmanın çok heyecanlı ola • 
cağına şüphe yoktur. 

Galata sara y klObil 
idareclle rint2e 
değişiklik 

) 
Galatasaray klübü idare heye~ aza.. ~ 

smdan veznedar Muslih ile futbol ltap- 1 
tanı Vamık istifa etmiş oldukla.rmdan 
veznedarlığa eski idare heyeti azala• 
rınd:m Naci İpekçi, futbol kaptanlığı
na da eski futbolcülerden müdafi Va_ 
hinin getirileceği söylenmektedir. 
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Bir yankesiciye 
açık nıektup 
Perşembe günü saat 20 DDe 20,30 aıra
sonda ve GaDatasaıray - Tltlıneo yoUlUI lYIS· 
tünde cüzdanımu çarpan nırnce !kara 
buyukDo yan kesiciye ••• 

Sayın bay yankesici, 
Henüz adınızı s:uunızı bilmiyorum. 

~a.kat yüzünüzü kılığınızı hiç eksik
Blz hafızama i§ledim. Bu sayede bir 
glliı Bizi mutlaka bulacağım. Böyle bir 
kll?'§ılaşmağı istemezseniz size saygı-

,lı. Ve samimi bir surette söyliyecekle
rınıe riayet edersiniz. Bu tarzda hare. 
ket benden ziyade sizin işinize gelir 
sanırım. Bakınız sizi ne ksdar iyi me- ı 
tettim: 

l:Jzuna yakın bir boyunuz, zayıf de
nilemiyen bir vUcudunuz. sİ\Tİ par
ntaklı ve solda bir altın halkalı gür.el
ce elleriniz var. Doğru mu? 

Ür.erinizdeki elbise koyu gri üzerınc 
ince lacivert Cjizgili ftu. Usta bir terzi 
elinden ıçıktığı belliydi. Açık mavi 
ipekten diiz renk bir gt1mlek giymiş, 
Vi§ne rengi Ustüne Hlcivert, iri benek
li bir boyun bağı bağlamıştınız. Yalan 
mı? Kiremide çalar, ökçeleri lastikli is 

karpinleriniz Amerikan biçiminde \'e 
ÇOraplai'mız gömleğinizin renıinde 
ipek idi. Ceketinizin sol cebinde men
dil yoktu, yalnız yaka iliğine bol yar
dırn edenlere ve:rilen bir tayyare roze
ti takılıydı. Yanlı§ım var mı? 

lnce kara bıyıklarınızın uçları ağ· 
zınızın köşelerinde kesilmişti. Briyan
tinli, kara saçlannız itina ile kesilip 
taranmıştı. Sağ kaşınızın üstü ile çe
nenliin sağ kögesinı:ie belli belirsiz iki 
eeki kesik yeri görilnllyordu. Dişleri
nls temiz beyaz ve alttan b}r tanesi 
plltın kaplama idi. Bileğinize krome 
bir sa.at takmıştınız. Şapkanız yoktu. 
Yqmızm otuza basmadığtnı sanıyo

nım. Tariflerimde eksik yok değil 

mi? 
1'u kılık kıyafetinizle, centilmeA ta,.. 

vırtarmızla gerçekten kibar bir deli
kanlı tipi gösteriyorsunuz. 

Saat 17 idi. Hatay puta salonunda 
çay içiyordum. Geldiniz, bir adını 

önUmdeld masada oturdunuz. O daki
kada sizinle ilgili olmadığım için ne 
lBnıarladığınızın farkında değilim. Fa
kat siz, benimle fazlaca mcegul ol
nıağa başladınız. Saklanamayacak ka
~ açık bir dikkatle biteviye beni sü
zilyordunu.z. Olur a, belki birisine 

"'benzettiniz, belki üstümde başımda 
la.ribinir.e gidecek bir ı;cy gördilnilz. 
..\Jdırmadım. Den çıktım. Siz kaldınız 
llandmı. Fakat Şişli tramva)ının ön 
Bahanlığmda yine karşımda. idiniz. O 
ka~r kalabalık olmadığı halde bana 

sokulmağı çok istediğinizi sezmekte 
gecikmedim. Acaba. niçin? Böyle yl!r
lerde en çekinilecek şey yankesicilcr
dir. Halbuki siz bir yankesiciye değil, 
çok kibar bir centilmene benziyordu
nuz. Sizden şüphelenmek imkansızdı. 
Bununla beraber ben de sizinle ilgili 
olmak lüzumunu hissettim. 

Şişliye gidecekken Hamamda indim. 
Siz de ındiniz. Feriköyüne doğru yü
rtidüm. Siz de karşı yaya kaldırımda 
yürüdüniiz. Döndüm. Döndinüz. Os
man beye saptım. Saptınız. Hic şilp
hem kalmadı ki beni takip ediyordu
nuz. Bundan endişelenmedim diye
mem. Fakat hiçbir tnrakta bezim ol
madığmı düsül"ünce :oadece hayretten 
ha)Tete dü~tüm. Siz kimdiniz. niçın 

beni bu kadar dikkatli bir göz hapsine 
almıştınız? Yalnız bu takip ve gözet
leme İ!inde acemiliğiniz besbelli idi. 
Y:ı.nkezicilikteki acemiliğiniz gibi.. 

Di§çiye girdim. Kapısının karşısın
da beklediniz. Galatnsaraymdaki Hrıs 
taki pasajına girdim, Nattanın köşe
sınden p:ısajnı iki kapısını tarassut 
altına aldınız. Sebebinin hala ne ol
duğunu bilmediğim halde artık siz.den 
adam akıllı t-üphelcnmeğe ha.,Iadım. 

Bir aralık vaziyeti polise anlatmağı 

aklımdan geçirdim. Fakat diişündüm 

ki ben polisin yanma gider gitmez siz 
sıvışacaksınız. Bunu da istemiyordum. 
ÇünkU içimde bir merak tirbuşonu dö
nüp duruyordu: Bu şık, genç adam 
kim? Beni niçin taki_.p ediyor? 

Bir gönül işim yoktu ki bilmediğim, 
kıskanç bir rakiple kaJ'3ılaştım diye
yim. Böyle bile olsa siz gönül rakibi
nizle sokak ortalarında kavga çıka

ranlara beıı.zemiyordunuz. Hiçbir dllt
manrm yok ki onun hesabrna bana bir 
suikastte bulunasınız. Kafamın lc;lnde 
döndüm dola§tım. Hayretten başka 

bir eey yok . 
Nihayet ıu birkaç saat içinde bir

kaç defa yanıma pek ~okutmak isteyi
şinizi, acemiliğiniz yüzünden becere
mediğinizi diişündüııı, ve istemeye is
temeye sizin bir "kibar yankesici .. ol
duğunuza hilk91ettinı. 

ltalyan lokantasına girdim. Yine 
karşımdaki masaya kunıldunuz. lste
miyerek verdiğim hükmün doğruluğu
nu eğriliğinı nlamak için bir kurnaz. 
hk ettim. lkı r ket sigara aldırmak 
bahanesile para cüzdanımı çıkardım. 

Masanın Ü3tüne açık bıraktım. içinde-

... mi : ~t 11iSIT 1 R Pi V,E ..iF•A.C İ A ROM A·N L. . · . 

- Ne olmlJ! Lutfiye Hanıma? 
- Neler oldu, neler! Bir köşkten kovulmadığı kaldı. 
-Neden? 
- Neden olacak, Suad Beyi evlendirmek istiyordu. Bunu 

ki paralardan b r Ura aldım, garsona 
verdim. Ben bunları kayıtsız bir ta
,·ırla yapıylırmuş gurüııur!\cn sızc dik
kat ettim. Göz!eriniz. parpar parlıyor. 
du ve cüzdanımdan aynlmıyordu. 1ş
talıanızdan uudaklnrınızın titredi0 ini 
bile farkcttlm. Artık lamı cimi yoktu. 
Siz bir kib11r, fakat acemi yankesici 
idiniz. Bu kanaat gelince mesele ba
sitleşmişti. Kendimi sizden korumak 
kolaylaştı. 

Saat 20 ye kadar içeceğimi, yiyece
ğimi bitirdim. Hesabımı - yine para
ları göstererek - gördüm. Cüzdanımı 
sol cebime koyar gibi yaparak gizli
ce dizl~iınin üstüne koydum ve sizin 
göremediğiniz bir anda sol dış cebim<' 
kaydım•crdim. Sizin bütün dikka tini,z 
iç cebimde ol:!caktı. Dı11 cebime koy
duğumu umnıayacaktmız. Zaten kolu
ma alacağım pardesü de dış cebimi 
R}Tıc:ı kapayacnktı. ) 

Siz bir şey yemeden ha bire viski 
içiyordunuz. Bundan da anlamıştiln ki 
acemiliğinizi gidermek ve cesarhinizi 
artırmak fikrindesiniz. 

Evime gitmek üzere Tünele doğru 
yürüdüm. Tabii takip ediyordunuz. 
Birkaç defa d\rsek cnrpması oyununa 
baş rnrdunuz, beceremediniz. İleriye 
gidip döndünüz, yandan gelip sıyırdı. 
nız, arkadan sokulup uğraştınız, nafi
le, nafile! 

Bir aralık kayboldwıuz. Bu işi bo
cercmiy rck vazgeçtiğinizi sandım. 
Fakat bu sanım çok sürmedi. Kapı
dan girince drş cebimi bir yoklaya
yım dedim. Anladım ki bütün dikat
lerimc, kurunmalarıma rağmen iş iş
ten geçmiş, cüzdanım yerinden uçup 
gitmif. PardesilyU çengele,' ppkayı 
başıma, sokağa fırladım. Tabiidir ki 
sizi veya sir.e benzer kimseyı göreme
dım. Eıbettc göremezdim, içinde beg 
tane ellilik. üç tane onluk. bir tane 
be~lik, ve iki üç tane de tek liralık 
bulunan bir cüzdanı ele geçirdikten 
sonra .. Hangi otomobilin knp:sı siu 
açılmaz. Polise ko tum, fnkat karako
lun önünde durdum. iGrmedim. Polis 
nasıl olsa sizi yakalay:ıcaı tı. Hatta 
pek korkuyorum ki bu açık mektu
bumdaki tariflerim üzerine yakalamıg 
olmasın. Yakalansanız ne çıkar? Bu 
gilnc kadar veya o ~ece yansına ka
dar 288 liranın dörtte iiçiinü sa\'Ur
mayacağımz ne mali'ımdu? 

Sonra işittiğimiz göre ynnk<>siciler 

..... .t: , : . 

f 

Bizde tiitilncillilk 

Tütüncüler birliği ve 
inhisarlar idaresi 

Kurumağa bıra'/ı:ılmış 

Tütüneülüğümüzün yenmeğe mec
bur olduğu müşkUlftt, eğer yalnız bir 
cephede olsa idi vaziyet o kadar çetin 
olmazdı. Böyle bir vaziyet karşısında 
bütün müdafaa tertibatı bir noktaya 
toplanarak bu, tek cepheyi yarmak 
ve bu suretle müşkülatı yenmek nis
beten daha. kolay olurdu. 

Halbuki tütlin ticaretimizin ve hat
ta ziraatımızın maruz kaldığı müşkü
lat bir cepheli değildi. Evvela, dahil-

de. tütüncillUğümU.zlin istikrar bulmuş 

bır vaziyeti, bir teşkil~tı olmadığı için 
tütün züraımız ektiği tütünden, ne 
alacağını biliyor, ne, tüccarımız sa~ 
cağı malı kime satacağını hesaplıyor 
ve ne de bunlara nazımlık v:ızifesini 

bu gibi cilzdanları bir tarafa atıp yok 
ederlermiş. Demek neticede size bir 
(ceza )kalacak. Halbuki ben bu ceza
yı istemedim. 1nsanf bir dUşilnce ıle 

insaniyetinize müracaat etmeği uygun 
gördüm. Siz ne kadar fena bir huy 
4'dinmiş olursanız olunuz mutlaka bir 
iyi ve insani tarafınız olacaktır. Ti
piniz bunu gösteriyor. Cüza.dnı yoket
mediğini?.e eminim. Çünkü biraz şık
cadır ve üstünde bir altın marka var
dır. Yakalanacağınızı anlarsanız bel
ki belki değil, muhakkak yırtar atar
sınız. Halbuki benim bu açık mektu
bumu yazmaktan maksadım o cüz. 
dandır. İçindeki paralar sizin olsun, 
daha elli lira vereyim; yalnız o boş 
ciizdanı bana gönderiniz. Çünkü o 
ciizdan bugün kemikleri bile tozufak 
olan. bence çok aziz bir ölünün yadi
garıdır . 

tütünlerimiz .•• 

görmesi iktiza eden inhisarlar idaresl 
bunlara bir yol gösteriyordu. 

Tüccar, zUraı eziyor, mahsulü yok 
bahasına almak istiyor, inhisarlar ida 
resi, tüccarın kU§ISın& rakip vaziye

tinde çıkıyor, ecnebi alıctlar ise bu 
keşmekeeten istifade ederek malın iyi

sini alıyor ve fenasmı bırakıyor. ~e

tioe itibarile de zararmı memleket çe
kiyordu. 

Bu hal, aenelerce devam etti. Veni
hayet mesele Büyük Millet Meclisine 

kadar aksederek, i§e hükümet vaz'iyet 

etti ve inhisarlar idaresine, birçok tüc
carın elinde kalan tütünlerini mUbn-

_... Devamı ıı melde 

Sayın bay yankesici; 
Genç kalbınize ve insaniyetinıze 

müra5aat ediyorum, o cüzdanı bana ıa.· 
de ediniz. Daha. elli değil yüz iira ve
receğim. 

Müfassal ve sarih adresim (Haber) 
gazetesi ilh memurluğwıdadır. CUz.. 
danı oraya gönderiniz ve sizce en 
emin bir yer bildiriniz, parayı oraya 
göndereyim ve bir pusula ile teJek
kürlerimi, minnetlerimi sunayım. 

Ben de ihtiyar değilim ama, siz yi
ne benden gençsiniz. Bir giln size de 
kemikleri bile kUlufak olmuş aziz bir 
ölilden böyle bir yadigir kalmış ola
bilir. O zama.n bütün değeri on lira 
etmiyen böyle bir cüzdanın manevi 
değeri neymiş anlarsınız. Hayatınızda 
böyle bir acı çekmemeniz! diler, insa.
niyetinizin eserini beklerim. 

(1 - 36522) 
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üzerine düşmiyelim. Yok evlenmesinde bir beis görmiyoraa ona 
gore hareket ederiz.,, 

Nadire atıldı: 
- İyi bildiğimiz kaynananı görüyor musun? Insan hiç se•

di~i gelinine böyle bir şey sorar mı? daha kendisine açar açmaz kızılca kıyamet koptu. Birini bul
!n.ttg ona.. .• Dertlerini unutturabilir, Suad Beyi oyalıyabilirmiş: 
bir Paşa kızı. Adı da Nimetmie· .. Ben görmedim ama, bilenler 
IÖylllyorlar. Güzelce bir kadınmış ... 

11 \lırrtı~ rnı:nı ı ı· FBll\A!'\I. 34 
- Annem için fena düşünmemelisin yenge .. O benden giz.. 

li, benim haberim olmadan hiçbir şey yapmaz. Bunu sorması 
dn beni sevdiğindendir. 

Sabiha aarardı. Buna rağmen soğukkanlılığını muh faz:ı 
ıenk sordu: 

- Suad nas;} ve niçin kovuyordu? 
- Vallahi biz de nnlıyamadık Küçük Hanımcığım. Birden-

bıl\\ köpUrdu .. "Haydi kadın. ha~·di işine git! ... Kılavuzluğa ne 
;ım'n 'baş,Iadm ?,, • diye bağırdı. LCıtfiye Hanımın dili tutul. 
• ~ ~f ... Hıç cevab veremedi. Neden sonra: ••sana acıdığım 
!~ın d\şilndUm oğlum .•.• diyebildi. Suad Bey bunun üzerine: 
Sen ~ değil, kendine acı ..• diye yUrüdil, odasına çıktı. Su

ld'iıı bu hareketinden Büyük Hanmıın da canı sıkılmış gibi gö
l'lhıdtı ~a, bir gey söyliyemedi. 

Sabıha. çok yavaş bir sesle: 
.. ; Ben Suadm ~vlcnmesini isterim. doğrusu, • dedi. Sö
;;:;e • 8.dire kan1'tı: 

d - Çok iyi bir kadınsm Sabiha .. Elinden gelse dünyanın 
erdint eli! · · ··kı k ·n em rahat etsın dıye sırtına yu enece sı .. 

ya ; Stt:ıciın evlenmesi, rahat etmesi. iizüntiilerini .. unut.."na-
. 1'nıası demektir. Bunu temenni etmek dert yuklcnmek 

ml demektir? 

- Onun avlenmesi seni büsbütün üzmez mi? 
.. -:- .~n ilzü m , i pec:-inen kabul etmiş biriyim. Sonra hiç 
u uz:u1ur rnu? 

Na.dire 
- JfaMt . d" d l" · n:ıy ı. - dedi. B §'<a ~cylcrd"n b:ılıs" e_ım .•... 

h l'.atmn, mi.l~uı bir vaziyette olc1u ~vnu hissettı. Kilçuk 
!lnımtııa b · • ~ F l' t b t n ı so~I nı n C"i belki dl'hn i) i ol!ıcnktı. a .a 

Hunu IÖyl~e'k vazifcsile gelnıicztf Susmayı doğn,ı bulmadı. 
ıç olma.zs:ı h k" . :ıt • k d · a ıkatı de söylemeli. bu evlenmenin pc e 

)az11n: Hasan Ras m Us 
mümkün olar:ıayacağını anlntmahydı: 

- Kilçük hanın·cıGlm. - cledL Bana üyle geliyor ki Suad 
b y ev1enm;yecek. Bu Lütfıye han ma \'Crdiği cevaptan da bel
li. Daha conra da pa"a istcmıyor. Kulaklarımla büyük hanıma: 
"Bu b:ı.hsi kapayalım! Mümkün olmayan cıeyleri konusmakta 
mana yok ... dcaiğini işittim. 

Hakikatc>.n Fatma en küçük bir mübalağa yapmıyordu. Pa
şa .:>ğlunun yemden evlcnmesilP. facianın kapatılabileceği ka
na.atinde değildi. Safinaz hanıma gelince, onun evlenmeye ak-

lı yr.tmısh. Lütfiye hanım ağz.ından ginp burnundan çılmn~, 
binbir yaldızlı ci.ınl~e sarfoderek Su:ıda münasip, terbiyeli 
tah~illi bir pa.5" kızı bulduğunu bi1e söylemişti. Bundan o ka

dnı· hararetle bahsetmişti ki ~imdi, Safinaz hanım bu tanıma
dığı kadını adeta gelini telakki etmeye başlamıştı. Kt.ndisı, 
bu hayırlı ir-..: Suada kabul d."rcmcyincc, J...titfiyenin başarabi-

le<·cğini dü§ünerel< hallini d 0 ona bırakmıştı. Fakat ne yapım 
ki o da Suaclın ağır cUmlesile knr~ılaşmıAtı. Maamafih Lütfiye 
ha.mm yılmış görünmivor::Iu. O ne yapıp yapacak, Suada bunu 
knbul ettircc"kti. 

Sabiha solgun yüzilnı", Fatmanın getirdiği haberden mü
teessir olmadığıı.ı anlatan bir mana vermeye çalı~arak sordu: 

- Anr.em razı oldu mu? 

- Tn.ra!taı küc>ük hanı cı:;ım .. 'ızc bunu nc•manıı da 1..a-
ten o söyledi. Buraya g"1eceğimı ir tince beni çağırdı: "Ben 
dedi. Sabihayı severim D nu on" a-:. Razt d" il ~uıııiın 

Onlara evden ayrılacağımı ben sciyledim. Tahammlll etmeyi 
göze alıp da Suada kendimi tanıtsaydım evde kalabilirdim. Ay. 
rılrnayı ben istedim. Onlar ne yapsınlar? Azıcık.da zavallı ka
dını dligf,nmek laum. Yapayalnız kaldı o da.. Orada Feride ol~ 
rak bulunmam bile kendisine bir kuvvet veriyordu. Sonra Sua
dm llzilntusUne son vermeye çalışması analık vazifesi değil mi? 

Nadıre yalnız başını sallamakla iktifa etti. 
Sabiha bir ııaniye dalgın kaldı. Sonra yavaş bir sesle: 
- Suad bev artık Ferideden bahsetmiyor mu? diye sordu. 
- Havır kÜçük hanrmctğım, geçen sefer de söylediğim gibi 

kimse. kimse bahsetmiyor. Selim bey bile •. 
- ZaYallı Selim! 
Daha çok Se!ime acıyordu. Onun ne kabahati vardı. Annesi

le babasının kurbanı olmuR, evlenmiş, sonra da Sabihaya temiz 
bır hisle bağlanmıştı. Kopan fırtına o zavallının dn sakin haya
tını altilst etmişti. 

Biraz evvel bahsin kapanmasını istiyen Nadire merakını tat-
min edememiş görünüyordu: 

- Fntma • dedL Suad beyi evlendırmek istedikleri kız han-

g: pasanm kızıymış? 
- lyi bilmiyorum hanımcığım. 7-AnnP.rlPrsem bir doktor pa-

şasının. Ama ölmüş b"r doktor .. 
Sabiha mevzuu değiştirdi: 
- Fe.tid hasta filan değil ya Fatma... 
- Hıwır ef eııdim. Hiçbir şeyciği yok maşallah . Bütün üzün. 

tüsU siz. Paşa <!f'desi bırakmayınca bilseniz ne kadar UzUldü 
Y ctt1n hııva iyi olursa J:elecek. 

,(Deoomı wr) 
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Sa·adaoa:ı 
· m1sakı 
toplantısı Almanlar bombalamış 

BeyoeJmHel vaziyet 
dola) ıslle geri 

bırakı.dı 
.AııJun. 1 (HUIUSI) -Hariciye ve· 

kiJlmızin Mıaır eeyahatinin tarihi ta. 
brrllr etmiftir. Doktor Aru 6 ııJan 
çaraamba ıunu .. Daçya,, vapuru ile 
Ietanbuldan hareket edecek ve 9 Nl· 
an cumartell g11ni1 .Kalıirede buluu.. 
caktır. 

Mmrm Ankara Elç181 B. Mehmet 
IDcua)'ir buluadup bir beyanatta 

Hariciye Veklltmlzin bu 1eyahatiııbı 
iki mem :eketl blriblrine bafhyan dost. 
lutun yeni bir tezahtıı11 olacalmı .ay. 
Jemfftlr. 
M ıır ve Sıadıbad mlıakı 

Kahirede çıkan .. Elmukattem" pze. 
t.IDID yudıtına ıöre. Hariciye ve. 
klllmlı, bu •JBh•ti emaamda, Mwr 
hUkbıeUae, SaadalMd paktına lftlra· 
Jd teklif edecektir. Ajrıca. blltUn • 
IU1an kararlaıtmlmıt bulunan TUrk. 
Mısır muahedesi de imzalanacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Mısır Kralı Ma· 
jeste Fanık'u memleketimize davet e
decektir. 
8aadab1td m'ıakı lo'llanh111 

Diğer taraftan Ankaradan bildirl1-
4lfiııe göre, Saadabad miaakı devlet. 

Jerinln 1938 eeneıJ Ukbahaııııda Kabil· 
de yapılmuı kararlaştuılmıı olan top

Jantwı bu mene telıJr edilmfıUr. Buna 
•beb, bulünkiı siyut vaziyet dahilin. 
de, hariciye nazırlarının uzak bir 

merkezde toplanarak bir ay .tadar 
memleketlerinden aynlmaları muvafık 
rörfllmemesfdfr. 

Muv3zene 
vergisi 

Bulu'aQ ve mu~ vergilerinde 
)'llpılacak teıı&illt hakkındaki JAyiha, 
bu ayın sonunda meclile veril~ktir. 
Uyihanm aldığı son şekle göre, muva. 
atne vergisi, ı.tihkak ve tediyelerdeıı 
bzan~ ve buhran vergileri çıkarıldık. 

tan eonra kalan tediye mlktarmdan 
)'llzde on yerine yüzde yedi buçuk ni&
petinde alınacaktır. 

Bunun neticesi olarak, vergi milkeL 
ıenert '° eekilde bir iatifade elde et
mektedir: 

no lira aylığı olanlar 116 kunış, ,80 

lira aylığı olanlar 175 kurut. 100 lira 
olanlar 201 kuruş, 1 •O Ura olanlar 249 
Jnuııt, 177 Ura olanlar 362 k11rU1, 230 
lira olanlar 4 72 kurut-

Muvueae vergüılndeki bu tenzlllt 

bUtçe varidatmda dört buçuk milyon 

Un. kadar bir fedakArlığı mucip ol -
maktadır. Muva;ene ve buhran vergi. 
lerl gibi fevkalide vergilerin müteakip 

malt yıllarda bazı tenzi!at yapılarak 
kaldınlmuı dtlştlntılmektedir. 

Malılm olduğu üzere, vergilerdeki 

t.enzillt, evvel!, buhran ve muvazene 

Yergileriniz\ birleştirilerek, hbıl ola· 
eak nispetten cUz't bir tenzi yapıl • 

.... ~klinde dilfUnUlmUştU. Layiha. 
am bu gUnJdl son tekline göre, yalnız 

• muvuene vergfıinde yllzde 25 bir ten-
.O yapılması muvafık görillmllştUr. 

Yeni kanun 6ntımllzdekl hazirandan 
lt!baren tatbik edllect-ktlr. 

Frans1n:n ihtarı 

..- Baştaratı 1 incide 
avcı taY)'areal, yine bu markalı on 
iki bombardıman tayyaresi. Messar 
Şmid markalı elli iki avcı tayayresi. 
YUnker markalı seri altı tayyare iki 
tane dört motörUl Yllnker tanare
ıl. 

Btıttın bu taY)'areler, Burgoe, Vl
torya, Avtla tayyare meydanlarına 
nakledllmlştlr. 

A vlla tayyare meydanı mGatahde
mlnt, tamamlle Alman teknfıyenler 
den mllrekkeptfr. 
lngi ı iz ~emherlol bombalayan 
Amanlar 

Baraelona 1 CA.A.) - 111111 mtı. 
dafaa nezareti, 15 martta Stanvel 
adındaki tnglllz gemiılnl bombardı
man etmlt olan deniz ta11arelertn ... 
den blrtnln mürettebatının tamamen 
Alman olduğunu blldlrmektedlr. 
Bunlar mllfahlt birinci mtıll.ılm Ru
dolf Ruker pilot ikinci mtıllzlm AJ
fred Tonello. telılz memuru lklnct 
mUll.zlm Herman Stroaperer, çavuş 
maklnlıt Sonlçtlr. 

Bu denlı tayareıl. Vlnrozo ile Ul
detoııa arasında bir trene karşı mit 
ralyözle atet ederken dllfllrülınUştUr. 

Bu deniz tayyaresi, Halnkel mar
kalı bir tayyare idt. Esirler, kendile
rinin bir Alman filosuna mensup ol
duklarmr,bu filonun ussu barekesl
nin MaJork adasında kAln Pollensa 
olduğunu, İspanya sahfllerlnl bom
bardıman etmeğe memur oldukları-

Hit~er~n 
ÇOCU~<IU ] ·u 

.,. • Hat~ aıı l tDCtde 

lan babası Uç kere evleıımittir. Bun. 
lardan üçüncü karıaJ Kla.ra Po11J Y o
han Polzl ile Yo~ Hitler'.in kw
dır. 

Aloiı, Klara ile evlendikten sonra, 
K18.ranın anneılnln soy adını alıyor ve 
ondan sonra aile ismi ol~ Hltler a. 
dı kalıyor. . . 

BiUer babasnim. · Gllatav fmnlndeıi:t · 
erkek ve tda ıSmındekl kDdan · sonra 
doğan Uı:QncU çocuğııdur4- Bravnav 
kasabasmda. birçok ailelerin oda Oda 
oturduktan ve b!r nevi han halfndekj 
bir evde 3 numaralı dairede doğmue· 
tur. 

Buc;Uıı. Hitlerln doğduğu oda, ayni 
şekilde muhafaza. o1unmu~tur, yalnız 
duvar kAITıtlan deıl!iştirilmiıtir. 

Küçük J. dolf doğd11o~ zaman çok za
yıfmıııı. Doktor: 

- Bu c;ocuk ya~aırıaz, cf;;erterl ç61f· 
zavıf, demi,. Fakat, · Hitlerln an me. 
raklıs' olan babası: 

- ~n o~•umu bıalla bt>~1ivece~m. 
b'il çocu;;,ımun ciğerlerini kuvvetlen
dir'r. dem,ş. 

Balla b~slpnen Hittıo!'e cok dindar 
n'"',, rı"lne!f " .. eref"e ~rr1"z dt•a et.mf~. 
Ark-ıtd~q1an Ritlerln tne'rt•t"te biJlı•e. 
"'"· din ~ersinde kuvvetn olduğunu .eöy
li\"f'\~1ar. 

H'+' .. r, >svatt11M ttk ~et"i~+'"'" 
, ......... t;; '=''""' ""'""._h }ı .. ~.1 "" ......... ,;~""'" 
k~-?tmf!IJ ve """" kendi mll!etlne 1-

Arnavut 
prens e.sleri. 

Arnavutluk kralı Zogonun bi~ müd- . 
det e~-vel Amerikaya giden Uç ku~r.-. 
defi oradan tngiltereye geçmiı bulu
nuyorlar. Prenses Ruhiye, Maksude v~ 
Milnyyen, ağabeylerinin 27 nisanda 
yapılacak olan düğünü~de bUluıımak 
üzere yalanda memleketleıine dönecek
lerdir. 

Prenseslerin Amenb seyahati b.-.ıı 
dedikodulara yol açmııtı: Am~rikayı 

_.. Baştarah 1 incıde ev!enmek için &ittikleri bile ·.aylepil-
m!t oldu fa bütün taahhUdleri yerine mi§ti • .. · · 
&etireceğini beyan ve Alman iıükQme- İngiltere dönUıtetjnde, .. kendilerlyle 
tinin merlled avnıpada huzur ve ıilkt\- beraber ayni vapurda meşhur sinema 
nun tesirine medar olmak m:ıksadiyle firketi sahibi Goldvinin de bulunması 
Çekcslovakya ile olan münasebatını gene bazı pyblara sebep olmuttur: 
lallha lriıAde bulurıduğu ümi.d'.ni izhar Metro Goldvin Mayer Şirketi müdürU-
ctmiştir. ı nün kendilerine, ~ları aincıM. .artitti · 

Alman sefiri Frznsanrn bu teb. yapmak tek:ifindc bufund~u. fakat 
l!gatmı kendi hilkvmetine biEir .•.::ği p·enseslerin bunu reddettikleri bildirlt. 
uretinde cev.ap vermit·ve Pam hilkUme- yor. . 
tinin Prağ ile Berrn arasmd.tki muiıa- Goldvin tngiltereye de premeslerle be· 
aebetbrin ıalah bulmasını k?laylat • raber çıkmııtır. .Yalnız., ya~da kan· 
tırmak i~n Çekoslova!tya llıerinde :"7a- ar da bulunın Sam Goldv~ t,ngUtereye 
b olduğu nufUzu .ist:ma1 ~:!eteği U • ~ "tı i~in., geldiğini söyl~mi~tir. . 
mit.linde J,u~undu!1u!'?u ili ve ey:em:ı ol- Go: .. hini:1 pr~n-:.s!;r1'ı . peı;nd'!n Ti-
duiıı t8y1enm~ktc4ir. ranaya kadar ahi.ip :.2i~eceii, ıııerak 

ediliyor. 

nı ve mUteaddlt defal•r lngll1z ge
mile.rint bombardıman ettlklerlrıt 
söylemfşlerdir. 

Filo kumandanı, blnbaşıHalllng. 
havscndlr. 

Bütün müstahdemin, Alman aske
rt tayyare idaresine mensuptur. 

Hicret 
Lüşen 1 (A•A.) - lspanyol mllis

lerl ile sivil mültecilerinin Vena.ek 
boğazı tar ikile m uhaceretleri dün 
bütün gün devam etmiştir. 

Fransız hududunu geçmiş olanla.. 
rın miktarı tlç bin tahmin edilmek
tedir. Bunların arasında otuz birinci 
fırkaya mensup bir livaya kuman
da etmiş olan bir hük!imet komiseri 
bulunmaktadır. 

Bu zat, Havas ajansı muhabirine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- 2-4 marttanberl gece gündüz 
muharebe ettik. HUeska önünde th
tiyat kuvveti halinde bulunuyorduk. 
Müteakiben çok mühim bir sevkül
ceyş noktası olan bir tep.-yl mUda.. 
faa etmek üzeer ilk batta geçtik . O 
ınrada bize karşı ltalyanlardan, Fas 
ltlardan ve Falanjistlerden mUrek
,Jcep bir kuvvetin taaruzuna maruz 
kaldık. Yirmi dört saatten fazla bir 
müddet, tayyarelerin ve obüslerin 
bombaları altında kaldık. Fırkamı
za mensup güzide iki liva, henıcn 

hemen tamamen mahvoldu. ErkAnı 
harbiye, bize rü<ıat emri verdi. çun. 
kil ihata ectilmek tehlikesine maruz 
bulunuyorduk. Bartastroya doğru 
~ekildik. Çete muharebeleri yapmak 
llzere dağlara ~ekflmek niyetinde 
ldlJo:. Fakat tamamlle ihata edildik. 
B' m için yapılacalt şey, ya kendi
,. .ı öldürmek veya hududu aşmak 

j..af • ., 

. Mllltecllertn ekserlal, hastahane
lere yatı.rılmıştır. 

Fı an .il ocuıaı ıu llerley· şi 
ağ'n laştı 

B.arselona 31 (A.A.) - Buraya 
g~len haberlere göre; asiler, ciddi 
bir mukavemetle karşılaşıpışlardır. 
Bu yllzden lleFi hareketler' ağırlat
mıştır. ·Lerlda önünde· kanu bir mu

.. harebe cereyan etmektedir .. 
Düşmanın hava kuvvetlerine kar

şı yUzdPn fazla tayyare Ue karşı k.o-· 
nulmuttur-. 
Leı lda mukavemet edlvor 

Saragbs 31 (A.A.) - Akşam Oze-

Atatür1<ün 
sıhhali 

::ır" HqUlrıitı 1 incide 

ceklerim bu hususta neıreclilen tebliğ
dekiniru aynidir. Kıymetli devlet reisi
nin yÔrgunluktan baıka birıeyi yok
tur ve yalnız biraz ıe.tirahate muhtaçtır. 
Ankar;aya dönmeme ihtiyaç kalmadan 1 
·bu ak§am Parise hareket edebilmem bu
nun -delilidir.,, 

Profesör Fiesenje, memleketimiz 
hakkında.ki intibalarııu da ıöyle anlat. 
ıftıftır: 

· ··- tlk defa olarak &örmek fıraabnı 
buldu&um hükumet merkeziniz, beni 
~ok· btiyUk bir tesir altınd:ı bıraktı. An
kc:.ra, hakikaten, em3aline az tesadüf e
dilir. asri bir ıchirdir. 

'"liükamet adamlarınıza gelince, ha
kikaten değerli şahsiyetlerdir, kendi
lerine samimi surette hayran oldum. 
Bundan dolayı sizi tebrik ederim ve 
bunu gördüğüm gibi kendimi mes'ut 88• 

yıyorum.,. 

Doktor Fiesenje bulunduğu diğer bir 
beyanatta Atat\jrke olan bayr~cılığını 

ipret ettikten sonra, "'bu müstesna 
phsiyetin sıhhatlerinde endişe edilecek 
hiÇ bir vaziyet olmadığı müjdesinin be
nim ağnmla söylenmit olması, tahsım 
içiiı bahtiyarlıkların en büyüğüdür.,. 

demitt!r. 
Hav.ahlrd1 d111 

H :,·1amhane başkan! ğı t~hirdekl ve 
ta§radııki bUtün musevi mahafiline gön

; derdigi bir. tebJ:ğle bqhca havralarda, 

yanİıki 2 ni:!ıan cumartesi günü uat 9 . 
.d~ :SiiyUk önder Atatürkün sıhhatinin 
idarıieai için dua eı.lilmesini bildirmiı
tir. · 

Ş;hrimiıd'!ki ve diğer musevi cemaa. 
ti bulunn yer~erdeki bütün Museviler 
ij buİ~nan yerlerdeki bütün Museviler 
bu merasime iştirak edecektir. 

Hahf'şislana 11 "" i 
P 11-f 11r r /fi I tJr 

ı . 
·Rom'rl l CHttsıısf) - HabeşlstRna 

· glmderilen yeni bir kıta nıUstemle
ke aslter:t bu,nın Napollden Masua. 
7& harek9t etmleUr .. 

rf Lerlda etrafında oldukça \dddet-
11 bir muharebe cereyan etmektedir. 
Frankocular henüz ı,ehre girmemiş. 
!erdir, Hükfimetçller ehemmlyetll 
bir mnkaveınet göstermektedirler. 

Bütün Fas kolordusu, ıUvarl ve 
toç~larla birlikte şimdi Slnkaya ka.. 
dar llerlemlş bulunmaktadır. 

Burgos 31 (A.A.) - Havas 
Fralnkocular Lerldayı çevlrml~ 

!erdir. 
Saragosa 31 CA.A.) - Röyter ge

ce yarısından evvelki vaziyet, Fran
kocularm Leridaya gireceğini göste 
ren bir manzara arzetmemektedlr. 
Muharebe bütün şlddetlle cereyan 
etmekte ve hflkQmet topçusu ı,ebrln 
,ımallnden ve doğusundan atete de
vam eylem.ektedir. 

Katulonyahlar vatan mlldafa
asına ça 1ırıldı 

Barselon 31 (A . .A.) - Kataıonya 
halk cephesi, Katalonyalrlan toprak 
lannı müdafaaya çağıran bir beyan
name neşretmiştir 

Beyannamede btlk!iınet emrine 
vcrllmek üzere 100 bin gönOllUnUn 
derhal kayıtları lllzumu bfldlrllmek 
te ve bundan baı;ıka 50 bin ~önUllO
nün de lstlhkAm alayları teşklll için 
lAzrm olduğu kaydedilmektedir. Be
yanname, halk cephesini teşkil eden 
bOtUn sendikal ve politik teşekküller 
tarafından imza edllmlştJr. 

Lord Loyd 
şehr~m:zde 

lnglllz diplomatı 
Ankarada B:ışvekllle 

ı;UrUştU 
Lord Loyd bu sabahk.I ekıpresle 

şehrimize gelmlıJ ve Galataaarayda.. 
ki eski tnglltere elçlllğlne mleafir 
olmuştur. 

./ 
Ankara-'akl temaıtar 

Ankara 31 (A.A.) - Lord Loyd, 
bu sabah Toroa ekıpreslle şehrimize 
gelmiştir. 

Lord r .. oyd, ötle yemeğtnl Hari
ciye Veklh doktor Tevfit ROştO A
ras tarafından Çanltayadkl Hariciye 
köşkllnde verilen ziyafette yemi~ 
tir. 

Bu ziyafette Başvekil CelAJ Bayar 
ile Dahiliye Vekili ParU Genel Sek
reteri Şükrü Kaya, Maliye Vekllf 
Fuad Ağrah Adliye Veklll Şükrü 

Saraç ve frene sabah Ana.dolu eks
preslle şehrimize gelmiş bulunan 
Osmanlı bankası Londra umumi ko
mltellı erkA.nmdan Vlskont Goşett de 
hazır bulunmuşlardlr. 

Ziyafetten sonra mOmtaz mlsa... 
flrlerimlz ile Başvekil CelAI Bayar 
ve diğer hazır bulunan hUkQmet er
kAnı arasında uzun suren bir görüş. 
me olnıuştur. 

Lord Loyd bo akşam Anadolu 
eksprcsila tstanbula hareket etmlt 
ve istasyonda hUktlmetlmlz namına 
Hariciye kalemi mahsusundan Sey. 
fullah ile lnglllz ve Fransız büyük 
elçileri tarafından uğurlanmışur. 

Misafirin beyanatı 
Lord Loyd Ankaradan hareketin

den enel Anadolu ajansına aşağıda 
ki beyanatta bulunmuştur: 

"- Ttlrklyeyl ve Ttırk halkının 
yüksek zekA.sını otuz senedenberi 
bildiğim ve hayranhklarla takdir et
tiğim halde yeni Ankarayı bundan 
evvel yalnız bir defa görmllştOm • 
Buraya yeniden gelebilmek ve rei
sin llhamı altında hUk!imet merlce
zinlzde olduğu kadar bütün mem
lekQt du.hllinde başarılmış olan bü
yük terakki eserlerini görmek be
nim ic;ln zevklerin en bllytlğil olmuıt 
tur. Bütllıi vatandaşlarımın bu te. 
rakkl ve lnklşaflan dostane ve ha
raretli bir alA.ka lle takip ettiklerini 
biliyorum. Ben ise kendimi bu terak 
kilerin müşahitleri arasına llAve 
edebildiğimden dolayı bahtiyarım . ., 

c)tohUfil davnsı 
Otobils davasına dün de devam e

di" miştir. Recai Nlizhet Baban dilnkil 
celse.ye ıelmiyerek hasta olduğuna dair 
bir ~ap~ göndermittir• 

Heyeti hikime, muhakemenin talikl 
ne karzıt vermiyerek, Recai :-lllzhet Ba· 
banın gıyabında muhakemeye devam 
etmiıtir. 

Dünkil celsede bazı şahitler dinlen
miş ve $abr Sami hakkında mliddeiu
mumlik;e tahkikat yapılıp yapdmadıp· 
nın aonıhnasuıa mai- veril.mittir. 

t NiSAN - 1938 

Çin:i er taarruza 
geçti:er 

Japonlardan b'r 
ıeblr daha lstlrdad 

edlTdl 
Hankeo, 31 (A.A.) - Tiyen - Çin 

• Pokco demir yoJu cebhes:ndeld Çin 
muvaff aldyetlerinden cesarete gelen di
ğer oebbedeld Çin kıtaatı kahramanca 
harbetmekde, ve mJ.him kazans..:İar elde 
ettiklerini bildirmektedirler • 

Bir teblige göre, Pekin -Hanko demir 
yolu ünrlndlci Çin kıtaatı tiddetli bir 
taarruza geçmif ve Hoaanm fimalinde 
Çıngtao ıeri almııtır. 

Yancçeniıı cenubunda Çinlilerin tid
~•tli bir muharı=beden sonra anhuie hu
dudu yakininde çekinangm fiaıafüıde 
bulunan Szeanm iatirdat ettikleri bil -
dirilmektedir. 

Tebligde, Çinlilerin 3000 ve Japoıı -
ıarın 4000 kişi nyiat verdikleri kayde
diliyor bugün tiyen Çiıı · Poekeo demir 
yolunun 40 kilometre mesafesinde bll
yOk kanalın fimal kıyısmdaJd •aerçunag 
liıOkaklannda duman ve alevler içinde 
ıünıU muharebeleri cereyan etmek -
tcdir. Çinliler, phrin t'.mal knmında 
Japon kıtaatmı aığmdıklan evlerden 
çıkmaya mecbur etmek için hu evlere 
petrol d.ökmuılcr ve atctle'lltşlerdir. 

Ya ovada kar 
Erzurumda yollar 
kardan kapandı 
Şehrimlzde ve civarda bava çok 

aertle§I!Üftir. Ki:.C'adenizde iki gün.den• 
beri olduk~ sert blr bava bUktlm ıllr• · 
mektedir. Evvelki ıece Yalovaya da 
kar yağmııtır, 

Erzurum da 
Erzurum, 31 (A.A.) - HavaJarm 

locloılamaauıa raimen her ıece kar 
yatmalcta devam etmektedir. Tranait 
otobUslerl, yollann lrar}J örtülO bulun. 
maandan ~ıa itleyememektediı • 

Diln pce sabaha kadar ıliren karayet 

fırtmuı ~ok tkfdetli ı~mit •e teJm. 
de bir çok evlerin camlan Janhmt, bur 
cıı:nilerin kubbelerindeki Jrurıunlar ıö· 
kUlmUttUr. 

Eminönünde 
istimlak işleri 

Daiıa ilk temaslarda 
lhtllAf çıktı 

İstanbul belediyeaile Emin&ıUnde 
lstimla.k ııahasmda bulunan ilk Ug 
adada emil.ki olanlar araamda istim
llk lıt Uz.erinde temaslar bafl•mıttır. 

Bu temaslarm daha ilk anında beledi
ye ile emlAk ealılpleri arumda thtilAt 
çıkmqtır. 

Belediye ,lstlmllk kanundaki an,. 

bata dayanarak Emln8n.Uııde lltlmlllc 
edilecek binalara bu blnalarm gayri 

safi varidatının yirmi mlallni vermek 
karanndadır. Bina sahipleri de umu-

miyetle kanunun koymUf oldufu ili 
formUle razı bulunmaktadır. Ya.lnm 
bir mese!e işi pttrüzleıtiriyor, 

Belediye varidat gayri eatlyeyi na. 
zanu dikaate alırken bu varidat pyrl 
safiye Ozerinden maliyenin 932 tıene-

einde yapm11 olduğu yflme yirml bet 
tenzilAı da nazan dikkate almaktadn" .. 
Halbuki emllk lahiplf'ri bu yDJde 1Ü\. 
mi betin maliyece halkın vergi kabili
yeti nar.an dikkate alınaı'ak. yapılmıl 
bir tenzil olduğuna göre l>unma bhıa,. 

larm kıymetlle allkadar olmadıiı b
nıatlni ileri aUrmektedirler. 81! euret 
le, bina eahiplerf beledlyerıbı lstimllk 
bedelinden dörtte birini kesmek lııte. 

meaine raaı olamayacklarmı aöylil-
yorlar. 1 

Bu şeklide mllhlm bfr farktan do
lan ihtilAfm kolayca halledilmesine 

pek de lmk~n bulunmamaktadır. İtiD 
neticede devlet f(Uuma alaıedecelt mo 
taşılıyor • 

HABER 
/stanbulun en fak satıltı1t /,tik.iki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e t1erenlt1r kir etler/er. 

,, 
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balık Dln.hkem . e salonunda çok bezgın * 
Ah Co fransızca bilmiyordu. Kaıa-r 

ve sıkın · . . . 
b

.. ..k btılı bır teslımıyet ıle oturmuş, 
uyu - · -

b
·t d ır agız kalabalıg-I ile durup· 
ı nıe en ·· 

d 
50Ylenen fransızcayı dinli -

yor u. Alı Ço · . b 
. . ıçın u beyhude gevc-

zcl~I~ten brışka bir şey değildi. O, Çung 
Ga nın k:ıf ı· · ı ını bulmak için bu kadar 
z~ınan ug-r _ 

. ::ı;::an ve buna ragmen onu 
ela kesfcd . _.., cmemış olan Fransızların 
apUıllwın b 0 a. şaşıyordu. Çiftlikte çalı. 
~1~· eş Yüz Çin]i, katilin Ah San ol
du~~nu _biliyorlardı. Halbukı Ah San 
tc.' _ıf hılc edilmemişti. Filvaki bütün 

kika kadar pavyonun dışında durarak 
dinlediğini ve ancak ondan sonra, ge
len feryat üzerine içeri girdiğini ve 
bu be§ mahpusu orada bulduğunu, 

pavyonun başka kapısı olmadığından 
onların o görmeden içeri girmelerinin 
varid olamryacağını .söylemişse de 
bundan ne çıkardı? Ah Ço ve dört ar· 
kadaşr ~.mmer'in yanrldrğma şehadet 
etmemişler miydi? Sonunda serbest 
bırakılacakfardır. Bundan hepsi emin
di. İki bıçak yarası için bc.ş ldşinin 

kafasr kesilemezdi ya! Bundan başka 
ecnebilerden hiçbiri cinayeti gözüyle 
görmemişti. Ah Ço gayet iyi biliyordu 
ki, şimdi Çinde olsalar Mkim onların 
beşini de i~kcııreye attırrr, doğruyu 

öğrenirdi. Bu Fransızlar ise işkence 

yapn11yorl:ı~·dr. !şte bu sebcbden Çung 
Go'mn hakiki katilini bir türlü bula
mıyacakl:ırdı. 

na rağmen işin sona ermek üzre oldu
ğunu anlıyordu. Fransızlar da yorul
muş olacaklardı ki, onların da sabır· 
srzlıkla karan bekledikleri yüzlerin -
den o!\unuyordu. Ah Ço mukaveleyi 
imzalayışını ve Tahitiye gelişini ha
tırladr. Deniz kenarındaki köyünde ge
çinmek zordu. Hahitide beş sene çalış. 
mak şartiyle günde elli sent kazandı. 

tarlalarındaki meşekkatli hayatiyle 
kendini bekliyen istirahat ve düşünce 
arasında iki senelik bir aralık kalmış
tı. Fakat aksilik bu ya, şimdi Çung 
Gonun öldürüldüğü sırada orada bu
lunmak talihsizliğinde bulunduğu için 
boş yere para kaybediyordu. 

Hapishanede tam üç hafta yatmış, 
bu Uç haftanın her günü için elli sent 
kaybetmişti. Ama artık hüküm verile. 
cek, o da tekrar işe dönecekti. 

etmenin yolunu biliyordu. Onun elin. 
deki kayış kırbaç çıplak sırtlarda ta
banca gibi patlardı. Çinlilerin getiril

diği ilk sene i~inde bir gün bir yum. 
rukta bir Çinliyi öldürüvermişti . A -
d:.tm yumruğu yer yemez ölmemiş, fa. 
kal onun tesiriyle bir hafta yattıktan 
sonra dünyasını değiştirmişti. O za -

man Çinliler Tahitinin hakimi olan 
Fransızlara Şemmer'i şikayet etme -
mişlcrdi. O, onların telakkisine göre 
kendileri tarafından halli icab eden 

bir problemdi. Otların arasında kay. 
naşan, yağmurlu bavalarda uyudukla
rı yerlere tırma.san kırkayakların ze
h irinden nasd kaçmryorlarsa. ondan 

kaçınmak, onun gazabına uğramamak 
da onlara ait bir işti. 

ÇınlıJe.,.. b. 'b· 1 . . 
1 

ın ır crı alcyhıne şehadette 
bu unıııam"k . . . ı· . . l c1 F "' ıçın gız ıce and ıçmış er. 

;d :kat ne de olsa suçlunun Ah San 
0 ugunu anlamak o kadar kolaydı ki, 
Fr:-ı. ı 

, ' 15IZların onu behcmch:ıl bulmuş 
o.maları 13.zımdı. 

racak bir iı:; bulduğu vakit kendini 
şanslr saymıştı. Köyünde on Meksika 
doları için bUtün sene didinen insan • 
lar, beş dolara bütün sene ağ ören ka-
dınlar ve dükkancıların evJerinde se. 
nede dört dolara çalışan hizmetçiler 
vardı. Halbuki kendisi tek bir günde 
elli sent kazanacaktı. Bu bir prens ka
zancıydı. İş zor olsa da ne liizımgelir-

Ah Ço yirmi iki yaşındaydı. Mes'ut 
ve iyi huyluydu. Onun için gülümse
mek kolaydı. Vücudu Asya telakkisi
ne göre ince, yüzü ise etliydi. Yuvar. 

lak, ay gibi bir yüzdü bu. Onun mem
leketlileri arasında tesadüf edilmiyen, 
milşfik, hO§ bir yilz. 

Ah Ço korkacak hiçbir şey yapma-
1111"'tr. Çung G1:>'nun ölümünde onun 
r armnğı Yoktu. li'ilvaki cinayet esna. 
~rııda o d ·r a orada bulunmustu. Ve çı t-
lı:.C nıu··d· · .. · ·" · · -· . uru Şemmer ıçerı a-u·dıın va-
ıkt a·· 0 

"' ort, be~ arkadaşiyle bera~r onu 
da orada yakalamıştr. Fakat bunda ne 
vardı ki? Çung Go yalnız iki defa bı
~a~J:ınmıştı, Dört, be.:; kişinin yalnız 
ık~.hıçak yarasr meydana getirmiyc. 
ccgı en basit bir mantık meselesiydi. 
B.ir aıfanun hir defa bıçakladrğı farze. 
dılse bile ancak iki kişi bu işi yapa
bilirdi. 

Ah Ço her ~e~·i bilmiyordu .. Çiftli· 
ğC' tasarruf eden !ngiliz şirketi büyük 
masrafa girerek Tahitiye beş yüz Çin
li getirmişti. Hisse sahipleri kar iste. 
riz diye bağırıyorlardı. Hal~uki şirket 

di? Beş senenin sonunc'!a vatanına 
dönecek - bu mukavelede meşruttu • 
ve ondan sonra hiç çalışmak ibtiya • 
cmda olnııyacaktr. Ölünceye kadar 
zengin kalacak, bir evi, bir karısı, o 
ihtiyarladığı zaman ona hürmet ede

cek çocukları olacaktı. Evinin arkasın
da ufak bir de bahçesi bulunacaktı. o. 
hayalinde burasını düşünme ve din • 

Kendisi de ahlak itibariyle görünü. 
şü kadar saf ve temizdi. Kavgacı de
ğildi, kumar oynamazdı. Ruhu kumar· 
cmm h~in ruhundan çok uzaktı. U

fak şeylerden, basit uvklerden hoşla
nırdı. Güneşin kaynadığı pamuk tar
lasından sonra akşam serinliğinde din. 
Ienmek onun en büyük ?.evklerinden 

birini teşkil ederdi. Saatlerce oturup 
bjr mavi balıkçık, güneşin ufku kıZlla 
yat muammaları hakkmda kendi ken. 
dine felsefeler yüriltürdü. Kumsaldaki 

Çinogolar! Bu, onlara, kayıtsız atrI, 
esmer derili ada yerlilerinin verdiği 
isımdi. Evet, Çinogolar Şemmeri ~ok 
fazla hiddetlendirmemeliydiler. Bu da 
ona tam bir rand.man vermekle kabiL 
dl. tste zavallt Çinogolar bu düşün. 
ceyle kuvvetlerinin sonuna kadar ça. 
Iışryorlar, çabalryorlardı. d:ıha. hiç kar dağıtmamıştı· Onun için 

btt kadar masraf ederek getirttiği a. 
mcksinin biribirlerini öldürmeye baş· 
hmusmı istemiyordu. 

• 
Ah Ço, mahkemede diğer dört ar-

kadaşiylc beraber, vakayı yoğurup is. 
tedlkleri ı;ekle sokarken ve bin bir ya
lan atarken işw böyle düşünüyordu. 
Onlar da patırtıyı işitmişler ve Şem
mer gibi hemen oraya koşmuşlardr. Şu 
farkla kf, oraya ~emmerden evvel var
mışlardı. Her nck~dar ~emr:ıer ifade ~ 
::inde knvg'L se~kr'ııi dnyıınra bı:ş c!n. 

Yine Ah Ço düşiinemiyordu ki. ora
da Fransızlar vardt. Onlar Fransa ka. 

nunlarmın meziyetlerini ve lutuflarm1 
Çinli!ere tattırmaya hahişger insan -
lardt. Arada bir, ibret dersi hiç de fe
na değildi. 

lcnme yeri olarak ayırmıştı. Minimini 
bir havuzda kırmızı balıklar yüzecek, 

bahçcciği süsliyecek birkaç ağaçda. 
ufak çıngıraklar çmgırdıyaca.ktı. O -

nun düşüncelerinin ve istirahatinin 
tam bir sük\lnet haVB.l!!I içinde geçebil-

bir mavi balıkçın, güneşin ufku kızı!a 
boyryan batışı onu teshir eder, ona u
zun meşekkatli günleri, Şemmcr'in ko· 
caman kırbacını unuttururdu. 
Karı Şemmer gaddar bir hayvandı. 

Müstemiekecilikte pek kabiliyetsiz 
olan Fransızlar, İngiliz şirketinin ada
daki muvaffakıyetinden memnundu • 

Iar. Şemmer ve onun korkunç yumru. 
ğunun ne zararı vardı? Ölen Çinogo 
mu? Canım, bir Çinogodan ne çıkar? 
Bundan maada o, doktorun raporunda 
da anlaşıldığı üzere gUneş ça.rpmasm
dan ölmi.iştü. Doğru, Tahitide şimdiye 
kadar hiç kimse güne.' çarpmasından 
ölmemişti. Ölmemişti ama, ne zararı 
vardı. Bu, hiç kimsenin güncı; çarp -
masrndan ölemiyeceği dE'mek değildi 
ki! 

Ah Ço bütün bunların yabancısıydı. 
Mahkeme sa.tonunda oturmuş. kendisi
ni ve arkadaşlarını serbest bıraktıra. 
cak htikmiln bir an evvel verilmesini 
bekliyordu. Maamafih artık fazla bek. 

mesi için bahçenin etrafını yüksek 
bir duvar çevreliyecekti. 

Ama ınaaşmı da hak etmiyor değildi. 
Beş yüz Çinlinin en son kuvvetlerini 
sarfettirmesini biliyordu. Onlar onun 
için işçi, rençber değil, esirdi. Şemmer 
bıı be3 yüz terli vücudun kuvvetini 
ko~ar:ı:ın po.muk balval:-rma tahvil lemiyeceklerdi. Fransızca anlamamasr. 

Eh, bu beş senenin üçünü doldur • 

mu§tu. Hatta şimdi bile (kendi mem· 
leketindc yaşayışa göre) zengin bira· 
dam sayılrrdr. Çiftlikteki ve pamuk 

• 

(Devamı vıır) 
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-------------------~~~~~----------------------------.-------kalktr, son :de~ec~ sarardı ve bu mek
tubu daha büyük bir dikkatle okurr:ak 
için pencereye koştu .. 

Sonra sordu : 
- Bu mektubun, t;xn ben çıktığım 

sırada geldiğini söylüyor3unuz, değil 
illi?. 

- Evet, mösyö! Aman ya Rabbim? 
Yoksa bir felaket mi vuku buldu?. 

- Ve benim arkamdan koştunuz. 
Öyle mi?. 

- Evet! Hem de seslendim! Bağır. 
drrn ! Fakat siz her halde duyrr.adrnız !. 

Şövalye: 
- Şc'amC"t! .. 
Diye mmldan.dı ve bir müddet, oldu

ğu yerde hareketsü kaldı. 
Bu mektup, Janrn ~övalyeyi imdı:da 

çağırmak üzere Noe Puasson 'a vermiş 
olduğu mektuptu! .. 

Bunun üzerinden on gün geçmişti!. 
Şövalye senı.Jeleyerek. gidip koltu. 

gltna düştü. Güzel Klodin onu büyük 
bir teessüsle tetkik ediyor ve, kalbinde 
fili::te;1mcğe başhyan bu aşk başlangı
cını ıınutarak, adeta bir annenin şefkat 
h~ssiyle, ona nasıl foydalı olabileceği
nı düş~nüyordu. 

Şövalye birdenbire sordu: 
- M<ıdam Klod, bu mektubu kim ge

tirdi?. 

K!odin de: 

- Doğurusu, mösyö, dedi, hiç ol. 
ınazsa bunda taliiniz var .. Çünkü bu 
111ektuı... . k lTJ getıren ve esasen dışarrya çı-

d
arken kendisine çarpmış olduğunuz a
am b' · . ' ızım şarabımızın tadına bakmak 

ı ste~i ve bunu çok güzel buldu, öyle ki 
o gunden itibaren, her gün, costlarm· 
•dan biriajyle, beraber buraya gelmeğe 
başladı .. Esasen kendisi şimdi de sa. 
londadır. 

Şövalye: 

- Salona gidiyorum .. 
Diye bağırarak y<.rinden frrh lı, fa

kat derhal ilave etti: 

- Ve yahut ta iyisi mi, rica edin de 

buı aya çıksın .. Sonra, Madam Klod, 
çok rica ederim, bu adamla yapacağım 
görüşmede kat'iyyer. r~ôatsız odilme
memizi temin edin. Siz o kc:ıdar sevimli 
ve zekisiniz ki hiç şüphe etmem .. 

Bu t(\tlr ~özlerden son derece mem
nun olan Klodin, cümlenin bitmesini 
bekle:ncd sevinçle dışarıya koştu ve 
bir kaç dakika sonra odaya bir değil, 
fakat iki kişi soktu .. 

Bu iki kişi Noe Puassonla, onun ay. 
rılmaz dostu, şair Krebiyondu. 

Şövalye bir işc:ıret yaptı ve otel sa
hibesi bu işaretin manasını anlaıruş O• 

lacaktı ki, sofaya çıkarak aşağıya ses
lendi: 

-On dört numaraya iki şişe Anju 
ile iki şişe şampanya 1 .. 

Krcbiyon yüzünü buruşturar<ık mı. 

rıldandt: 

- Dört şışe şampayna çok daha iyi 
olurdu .. 

Bu c3nadn bir hizmetçi kız matan:n 
üzerine şişelerle bardakları bıraktı .. 
Sonra şövalye Noc Puasson ve Krebi. 
yon odada yalnız kaldılar. 

Bunun üzerine şövalye d'Assas, sesi 
hafifçe titriyerek sordu: 

- Mösyöler, bundan on gün kadar 
evvel, hanginiz bana bir mektup getir 
diniz?. 

Noe: ,., 
- Ben! dedi. Şimdi sizi tamdım .. 

Kapıdan geçerken, bana çuprp yere yı
kan sizdiniz .. 

- Beni bu kabalığımdan dolayı af
fedin, mösyö, o gün çok acele ediyor. 
dum: bu hadise münasebetiyle, benim
le beraber, kralm sıhhatine içebilece
ğinizi ümit ediyorum, değil mi? Dostu
nuz da öyle! .. 

iki ayy~: 

- Maalmemnuniye 1. 
Diyerek hiç bir men~sime ve naza 

Jüzı.;m görmeden oturdular .. 
Şövalye de devam etti: 
- Yalnız, bardaklammzı boıalttık. 

altın.da, tedavisi im~ansız bir aşk, ken
clisini kendisine rağmen sürü.kliyen müt· 

1 biş bir qk vardı. Bunu kabul etmek is
tememekteyse haklıydı. Çünkü temiz 
aşk, netice itibarile sadakat ıe bağlılı
ğın en ideal şeklidir. 
Şövalye d' Assas, üç köşeli Şi)pkası 

kabadayı'.:a bir şekilde kulağına eğilmiş 
v' hapishanein, çehresine vereiği san 
renk yerine, yül'Jyüş ve açık havanın 
verdiği pembe renk kaim olmu§ bir hal-
<ie, süratle oteline geldi ve ~am, hancr 
Klod, ödcnmemit borcu ka.~ştlamak 

üzere onun mütevazi eşyasrnr pazara . 
eöndermeğe hazırlandrğr srrada içeriye 
girdi. 

Hancı Klod, şövalyeyi görünce, sura· 
unr buruşturmaktan kendisini alamaAiı. 

ıKansr, giizel Klodin ise, genç erke
ğin büyük salona girdiğini görünce bJ· 
yük bir sevinç eseri gösterdi ··e sevimli 
l:ir tavırla bağırdı: 

- Ah t Yarabbim! Sizi mi görüyorum 
mösyö Iö ıövalyc t. Bilseniz nn kadar 
J:.;jyük bir endişeye düşmi.:1tük. 

Klod de homurdandı: 
- Bilhassa param için 1 .. 
Şövalye nazik bir tavırla 

- Teıckkür ederim, madam KıM, 

dedi. Birdenbire hiç ~klemediğim ltf:.i
çük bir seyahate çıkmak met.:buriyetin
ıdc kalım ve gördüğünüz veçhilc, işte 

eöndüm .. v c itiraf edeyim ki açlık yor
gunluktan ölüyorum l 

Güzel Klodin bağırdı : 
- Pyerl Jrınet! Çabuk mösyö lö şö. 

valyeyc bir mua hazırlayın! Çabuk 14 
numaranın yatağını rsrtrn f.. Eğer mös· 
yö Lö şövalye arzu ederse yemeğini o
dasrna götilrürsünnüz .. 

- Hayır, hayır .• Çok teşekkür ede
rim, madam Klod .• Burada, bu güzel 
ve hoş salonda yemek yemeği tercih e. 
·derim .. Yatağımı ısrtmağa gelince, bu
na da lüzum yok.. Çiinkü iyi bir kol
tukta bir saatlik istirahat bana kafi ge
lir. 

S.alonunun mcthedilmesin:ien mem • 
nun olan hancı derhal mutfağa koştu 

ve ciddi bir müşteriye layık yemekler 
h<:ı.ı:ırlamağa başladı •. 

Şövalye, bir hizmetçi kızm hazırla -
mı§ olduğn ve üzerine madam Klodinin 
bir şarap şişesi koyduğu masaya otur -
du. 

Şövalye, kendi kendine şöyle diyor· 
du: 

- Cidden garip şey, bu sabah mu. 
hakkak ölmek istiyordum ve canımı 

almak için metelil: bile sarfetmezdim. 
Olur şey değil l lnsc:.ın kederli olunca, ne 
budala olur 1 Şüphesiz kafama bu dü· 
şünceleri sokan, hapisanenin pis ha
vası ve ruhuma bile karanlığı işleten 

zulmetti. Halbuki şimdi, gülmek, ıarkı 
söylemek 1 Neredeyse otel sahibcıini 

öpmek istiyorum! .• 
Güzel Klod içini çekerek sordu: 
- Bu keklikten hiç olmazsa bir ka· 

m.ıt almaz mısınız?.. Bunu sırf sizin 
için kızarttılar .. 

- Bir kanat mı dediniz, madam 
Klod? Kanatların ikinsi de yiyeceğim 1 

Butlarını da 1 Gövdesini del Kafasını 

da! Hülasa bütün kekliği! Hatta bir 
kaç kekliği! Cidden sevimlisiniz, ma. 
dam Klod ve kekliğiniz cidden ilahidir. 

Güzel Klodin, memnuniyetinden kt
zarmış bir halde, hakikaten güzel bir 
koku neşreden keklik kızartmaarnı kes· 
meğe başladı, ve: 

- Hakikaten .. Çok mes'udum .. 
Diye mrrladndı, tövalyc :de hayretle 

sordu: 
- Neden mes'utaunuz, madam. 

Klod?. 

- Sizi, gördüğüm .. yani sizin böyle 
iştihayla yediğinizi gördüğüm için, bu, 
benim otelim için bir ıcrcftir. 

- tştiha ile yemekte pek haklıyım, 
çünkü mübalağalı bir perhizin adet ol· 
duğu bir memleketten geliyorum; iıte 
sekiı; gündür açlıktan ve suıuzluktao 

ölüyorum 
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Tütüncüler bırliği ve 
inhisarlar idaresi 

yaa ettirmek sw etile bUyük bir buh- Bir milyon lira sermaye ile dolayısiyle tütilncüliiğümüzün e~em. 

san'atk!r •llllllill ___ __ • .._.. __ .. _.... Değerli 

Nurettin' in •• • 
unır 

Son konserinde alkı lara mazhar olan 

2 70906 Hüzzam prkı - Atkın bana gizli bir elem 
Hicazkar ıarkı - Bekledim fecre kadar 

ODEO Oattararı 7 incide 1 eden bu §irkete hJçbir tütün tilccan 1§.1 davet eden emirleri, tntnnlerfmJzfn ve 

ranın önüne geçti. teşekkill eden bu §irketin ~ - miyeitni t~amiyle tebarüz et~i~ 
Bundan birkaç sene evvel maruz ka- kasmda, te ve ziraat bankalan gıbi ve başvekılimlz eeıru Bayar da bu ışı Pltıklamı okunmuıtur. 

lma.n bütün bu mil§kUlatın sebebleri kuvvetli müesseseler ve inihsarlar i· kendi programlarına koymuştur. Ata- H d I' 
teşki~~:sızlıktan başka bir §eY değil- darcsl gibi mua:zam bir devlet te§k!· tUrk rejlml bir fuc parmağını koydu 1 er }lef e ara YIDJZ • 
dLT~fücar~mın~lı~~ ~~M~rap~~~~~~ ~~m~~~ba~~M i.•••••---~--------~--------k~lAt vUcudn getirmemeleri yUzUnden ig gördüğUnU, tUtUn tUccarl~ imanımız çok ~vvetlldir. Yeter ki bir 
ugradıkları zararlar yalnız k~di şa- Avrupadakı mUşterilerini ellennden kere sırası gelsın. 
lııslarına ve kendi ticarethanelerine almak ve onlara. rekabet etmekten Binaenaleyh tUtUn işlerimiz ergeç 
inhisar etmi§ olsa idi, kalben buna acı başka büyUk bir mevcudiyet gösterdi- inkişaf edecek ve lfiyık olduğu mevkii 
duynıakla beraber 0 kadar müteessir ğtn1 de zannetmlyonım. bulacaktır. TiltUncUlerimiz bu nokta-
cılınaıaık. Halbuki bunun r.ararmı Eğer tUtUn limted şirketi, tnttlıı yı gözönUnde tut.arak, umumun men. 
memleket çekmiştir . tüccarlarımızın da. iştira.kiyle işi ele faatini gözönUnde bulunduracak ve 

ÇünkU, memleketimizde tütün ve tU- almış, ve onların ihtisas ve tccrUbele. lsıin inkişafını temin edecek bir pro • 
tUncUlUk, alelade bir ticaret işi olmak- rinden istifade etmig olssydı bugUn gram ve nizamname ile bir an evvel 
tan ziyade bir memleket ve milli ser- pek çok muvaffakıyetler elde edebi • ortaya çıkarlıırsa hUkftmetimizin tü • 
Vet mesc!esidir. Dev!et varidatının en lirdi· 'l'iltUn lşlerlnln harici ticaretinde tiln siyasetine şerefli bir pişdarlık et· 
mühim kısmını temin eden f thalAt ve muvaffak olmak için derin bir vukufa miş olurlar. 
ihracat mUvaumemizde ihracat lehi- ve ihtisasa ve mUtemadi bir say ile ci- TUtUncUler birliğinin deruhte edece
ne memlekete para getiren tUtün iı;le- han ahvalini takibe ihtiyaç vaxlır. ğt vazife çok ağır ve çok mes'uliyetli
ri, yalnız inh!sarJar idaresinin de~l, Her şeyden evvel, dUnyn. piyasaların· dir. Tiltünlerimiz hariç piyasalarda 
hükumtcin ve bUtUn memleketin, Uze- da nuı.hsulltımızm knreısma çıkacak reklam ister, tUtUnlerimiz hariç piya. 
rinde titriyeceği, çalışacağı ve her giln o!an rakip faaliyetlerin aleyhtarlıkla- salarda sağlam ve devamlı müşteri 
daha zi)•ade inld.,af edebilmesi için rını kırmak, ve ihracatımızı, alıcı fab- ister. Eğer son senelerde, son stokla. 
rıi Yeni kombinezonlar arayacağı rlkaların ihtiyaçlarına, r.evklerine gö. rına. kadar satılan tütünlerimizin re
bir r.alıŞma mevzuudur • re tUtUn i§letmek ve bu suretle firma. vaç sebeblerini, yalnız tUtünleriml -

Bugün düsUneccğimlz en mUhim şey, nm kudret ve kıymetini tanıtarak U· zin evsaf ve ~öhretine hamlederek ye
acaba mcmlek~tin, tUtUn işlerinden, mumun itimadını celbetmek lli.zmıdır. nl mUı;U>rilerin ayağımıza gelmelerini 
tütün istihsallndeki kabiliyetinden, zi. Tütün limted eirketi bu muvaffakı· bekliyecek ve kolu bağlı olarak bu • 
raat ve ticaret bakımından azaınt ran· yeti elde edememekle beraber arkası- gUnkil gibi bekliyecek olursak çok bU.. 
d!rnanı alıp almadığımız meaelesinir. ıu bankalnra ve devlet müessesesine yUk hata işlemiş oluruz. 
Bu işleri az ve çok, yakından bilen vermie olması itibariyle tUtüncllleri : Bize bugün tütünlcrimlzi bol bol 
gayri mesul hiçbir vntandag bu suale mizi hayli dU§UndUrmUş olacktır kı, sattıran ne inhisarlar idaresinin Avnı. 
rniisbet olarak, evet cevabını veremez. tUtUn tUccarları da kendi ar&larmda pnda iştirak ettiği birkaç sergidir ve 

Çünkil, böy~e bir nikbinlik, memle- bir birlik vUcudn. getirmeye mcebur ne de dahilde gnzetelcrle yaptığı rek· 
ketin çok aleyhinde olur. Birkaç sene oldular. lAmdır. Bu satışları yaptıran yalnız ve 
evvelsine gelinceye kadar tütnn işJe. TUtUncUlerimiz, ferdi te§ebbUslerile yalnız Atatürk rejiminin azimk!r lrud· 
rimizl tenkit edenler; bütün noksan nekadar çalışırlarsa çalı§Smlar, bu gU. reti, kle.ring ve dövlı: tıiyascti ve bun
ve mcsuliyetlerl inhisarlar idaresine nün dllnyıı. telftkkilerine göre teeeb • lan bulan o 7.amantn iktısa.t vekili bu
yfJklctmek lsterJerdl. Vakıa, memle- bUslerl daima ferdi kalır. lunan başvekilimiz Celftl Bayarm iktı. 
ketin bu mUhim i§lni çevirmek vazife- B günün ticareti her sa.fhumda in- sa.eli görUş ve himmetidir. 
sini U):erine a!nn inhiı;arlar idaresinin f" adu lmaktan he; an uazklaşmakta, Jlerde normal ha.le avdet edip de, 
h . h d . ;.ı • • ] ır o er gUn ve er aıreuen zıyıv \? mesu f dl kilerini •lrketlere ve ıir- dünya. t.ütünleriyle karşı kargıay ser. 
1 ·ı .. ··1 b"li d er er mev " ~.. k oması gayet tabı goru e ı rse e; k t1 de tröstlere bırakmaktadır. best kaldığımız zaman a6~ açı • 

hUkUm!erim!zde daha adil ve daha ~u::rfakıyet artık en ziyade bu şirket apışıp kalmamak için ~imdiden çok 
munsif olmak için. idarenin lehine tef. ve tröstlere gülüyor. Bundan beş sene çatışmak ve teşkllltı ona göre hazır
slr olunacak birçok sebepleri de göz evvel Milliyet gazetesinde yazdığım lamak lA.zımdır. 
önilne almak icap eder. yazılarla iiitüncUlüğümUzün öksüzlU- •TUtUnciller birliği" istikbalde ra -
Şurası muhakkaktır ki, son zaman- ğilnü teşrih etmi§ ve muvaffak ?lmak kiplerimizin, tUtUn iş~lerinin karşı • 

,l:ı.rda inhisar!ar idaresinin ilim ve tek- için tUtun tücc'.U'larımızm birleşerek sma muntaz.am bir teşkil~tla çıkar ve 
nik saha ında ynptığı ve muvaffak ol- ve hUkUmetimizln muvaffakıyetin! bu mitli mahsulat.muzı, alıcıların istc
duğu cok mühim leler vardır. Teknik temin ederek muazzam bir teşkilat vü- dikleri §Ckillerde standardize ederek 
sah1d~ ycti§tirdiği gençlikten azami c da getirmesini, Avrupadan misaller hakikt evsafiyle ve llyık olduğu şöh. 
randımanı almakta. olduğu ve eski getirerek ve Yunanistan, Bulgaristan retiyle mUtenasip eurette tanıtarak 
kbhne zihniyeti baltaladığı gayri ka- tütiln teşekküllerini delil göstererek satar ve bu suretle emniyet ve itimat 
bil inkardır. çok hnrarctle ileri sürmUştilm. O za. telkin edeceği piyasaları ev milşterile. 

Benim gibi senelerce bu idare ile iş man hiçbir hareket görülmedi. Fakat ri şimdiden tutarsa hem tiltUncillüğü
görrnüş bir kimsenin bu teknik mu- bugün maalmemnuniye bu ~tiyacı mUziln yUzUnU gUldUrmUt ve hem de 
Vaffakiyetlerl ve eski idare ile yeni tUtUncUlcrimiz kendileri hissetmişler hepimizin sevindirmiş olur. 
idare arasındaki bUyUk farkları gör- ve (TütUncUlcr birliğini) vücuda ge - Binaenaleyh türk tntüncUIUğU na -
tnenıesine imkan yoktur· Fakat umu- tirmeye karar \ermişlerdir. mma maddt ve manevi bir mes'uliyeti 
Iniyet itibarile burada. itiraf etmek Gazetelerde ''TütilncUler birliği,, üzerine alacak olan ''TütüncUler birli-
tnecburiyetindeyim ki; mevcut mas- namı altında. bir teşekkillün doğmak- ği", bu işte muvaffak olursa Türk tü-
r f ara. nazarnn alman vari~at, idnre- ta olduğunu sevinçle okudum. Ve er- tUncülüğUnUn minnet ve §iikranmı, 
ün sermaye kıymeti ve eHnıleki devlet· tesi gUn yine ayni gazetede bu birli- aksi halde ise vebal ve hüsranını Uze. 
nüfuz ve kudreti nau.n itibarc alına- ğin nizamnamesi hazırlanırken yapı - rlne celbedeeeği için nizamnamesini 
::ık olursa pek de o kadar parlak de- lan toplantıya inhis:u-lar idaresinin yapar ve içr.eceği program dahilinde 
glldir. işt!.rnk ctmedi~ni ve tütün limted şir. adımını atarken çok dUşUnıneli ve her 

Karşısında hiçbir rakip o!mayan in- ketinin mU~id sıfativle iştirak etti. tarafı temin ettikten sonra hnrekete 
hisarlar idaresı"nı·n uaridatile masarifi w• i d öğ dim E"er bi~s'yatrmda 1 • gın e ren · · ~ ' geçmelidir. Hüsnüniyetle başlanı en 
arasındaki nispet • ticaret bakımın- a1dtmmıyorsam ne inhisarlar idaresi ve memleket menfaati gayesile ;alışı. 
dan • normalden çok uzaktır. Herha.l· ve ne de tUtiln limted ıirketi böyle lan her işte muvııf!:ıkıyet muhakkak
~~ bu nispeti varidat f a.slı lehine ta. bir teşekküle dalıtl olmayı kendi ar- tır. Bir.den bol bol temenni. .. 
dil etmek ve onu temine çalışmak l~- zulntiyle istemezler. lsmail Ziya 
Zill:ıdır. Ümid ederiz ki buna da mu. inhisarlar idaresi, her cıeyi, herkes
Vafta.k olsun. . . ten daha. iyi yaptığına ve tiltüncUlerin Vt>hloı 

Hafız < fmaı 
Yaprak tUtiln zerıyat:na ~el~ce. hukuk ve menfaa.tlerlni de koruduğu

bundan evvel inhisarlar ıdaresı tUtun k ildir. Tiltiln Umted şirketine ge
tUccatlarına yardım edecek yerde on - ~:ce~ bu şirket de inhisarlar idaresi. 
lara ~abet ediyor. hattl bu re~a.~t ne b~ğh olduğu için onun emrinden 
Y&lnız lnemleket içinde tUcara muıkü· d çıkamaz. tster girsinler, ister Puarrtıut nqtta «tını,.,_,., l\lfMd .,.," 

l~t çık~ı:nıakJa kalmıyor,.~~ memle. ~=sinler, bugUn muhakkak olan bir ..,., ıı.& wı " "' uıtıu ıırtıuı•"llt.W oı .. ı 
ke hnrıcınde bile yaprak tutiln satışları. gı varsa tUtUncU'er birliğinin teşck. yntun1111 11110 ourııArlllı tıu11U81 ıuttıtı-eaın11t 

e.oKMA~ RF.KIM 

Dahiliv• Miiteh<Anın 

nıız Uzerlııde fena tesir yapacak dere- §Cku"!lU bir emrivakidir. ıı~ınnru K11tıuı ecıer ~ıa curru&rtesı ~ 
cel f i •er'I lllhAll °l.6 iT' lll\Atler1 tıAl!.UO tukar&JI 

ere varıyordu. İnhisarlar idares 11 n w b b" l'k TUrk tütUncülUW- mab .. ••tur. uuawenchanı " n teıeıoo bu azı 1 .. ..1 Egcr u ır ı , o .. ...., .. ı 
·-~ yet her tarafta hoş goru ~e - .. . . fını ye bilir ve yalnız tU- t~°>P" l(ıs1ı11 tf'ternn ~1044 

dıgı ve esnsen vaziyeti hukuklyesı de n~n ı~kıga ga decril tütiln zürraı • 
b~~a rtıUsait olmadığı için tica.reti ha. tün tucca~ları~~ m:hafazaya çalışır [i Dr. ihaan Sami 
rıc~yestni kanuni bir §ekilde inkişaf nın huk~/nu hrulfttımızın daha esas- BAK1ElYQLOj1 
ettirmek için (tUtUn limted ~irkcti) ni ve ~u m. ~;1~ ~pada ve Amerikada l.ABOt{ATUV ARI 
vllcuda getirdi ~ ve ziraat banka. lı bır sure e \ · 1 d bir 
1 · ı arttırır ve bunun ıç n e • U -' k •~hı !"•· ""'-- kta armm da iştirakiyle teesstiS eden bu rcvacm .. }d an muuu an .,... l cı1.1. r n'OJitl DO 1 

8irket. ekseriyeti inhisıı..rlar idaresin. çok fedakfu"lıldarafgofakze a
1 

bn:ılrsair • na:arındao (WassennM ve Kaho 
de ld v • k zamo.n muv o a ı · teamulJerl > Kan kUreyvatı sayıluı&· 

. o ugu için - i-hisarlar ldaresinın en ° . ·irlik teşekkül etse de sı. tifo ve tntme hllstalıklar• tf>şhisl 
bır ihracat 6\lbesi şe!dini aldı. Bide- Maam:ıfıh ... bk tUtUn Ulüı'fü sureti ı idrar. bal~am. cerahat. kaıurat w 
yette inh!~arlıır ia"'re:ıinin mamul si- etmc:ıc de Tür c "v b u 1 su !.ahlilatı Ultarmikroskopi. kan 
garahrmı Avrupada tanıtmak ve bu ka.t'iyede inlti~n.f c1ecektir.k.l~ i un C: da Ure. ijt'kP.r Klorür kollesterh 
!Urctle tt\tftnlerimfıe mahrec cibl blr 

1 
in!<'"afı yollarını da başve 1 ım z mıktsırlarmın tayını 01\•ıın ·ııl 

g:ıye ne tcşekkUl eden bu ~irke~e hf"'· ı !al Bn rar bulae~ktır. . 1 No. 11 :i TPI. · 2tMl81 
bir tUtlln ttıccan iştlrak ettirilmedi. Çünkli; BU~k ~~~l!r~ızin = İill••••••••••••mi 
Bir milyon lira sermaye ile teşekkül nutuklarında, Türk tütunUnU i§ ha§ 

Arada büyük fark var 

1 Perle'O Oocuk Pud1'08I: 31mdlye kadar hiçbir beııZeri tarafma.m tak. 
lld edllememirsttr. Bu puanuım, en bUyllk meziyeti bilhassa çocuk cllcL 

leri için hnzırlanm.ıa olınası ve terkibinde t.ahri§ edici hi!ibir madde bu. 
lunmamaaıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman. vficutlu. bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudlln iltL 

valarında ve koltuk altlarmm pl§lklerin Juı.ııiı bundan d&ha müeaa!r bir 
pudrn henUz keşf edilmemıştir. 

ONU DlQER ADl (TALK PUDRA) lan ne ~ 
~ 

Afyon v layetinden: 
Afyon'da yapılacak 111,557 lira 21 kuru§ bedeli k~ifll Dumlupmar ilk oJm; 

iunun 36996 lira 10 kuruşluk bir kısmı inşaatına yapılan tekliflerin tarifab 
kanuniye dairesinde ve lfiyık hndde görülmemesile ihale edilememi§ olduğun. 

dan bu inşaat be.nnucibi kanun ayni §&aitle bir ay içinde intaç edilmek Uz.ert 
pazarlıkla ihaleye bırakılını§tır. 

1 - tık pazarlık ve ihale 6 Nisan 938 tarihine mtlsadlf Çar§amba gUnD 
saat on altıda Afyon ViUiyeti Daimi EncUmeninde yapılacaktır. 

2- Bu inşaatın 23.000 liralık kısmı 25 mayıs 938de bitirilecek ve bedeli 937. 
bUtçesinden verilecektir. 13998 liralık kısmı da 938 senesinde muay:r.en müdde. 
tinde ikmal edilerek parası 938 bOtçesinden verilecektir. 

8 - Muvakkat teminat "2775" llra.dıdr. 
4 - MUnakasa şart.nameleri. keşif evrakı ve diğer müteferri evrak 185 liuo 

n1§ mukabilinde Nafia Mildürlllğünden alınabilir ve göıillebilir. 
~ - istekli olanlar Nafia Vekiıletinden 938 senesi için alınmış yetmiş bin 

liralık yapı ehliyet veslkasile ticaret odam kayıt varakası, inşaatta bir mimar 
veya. mtlhendis balunduracaklarma ~air noterlikten musaddak taahhütname ile 
'lirlikte pazarlığa isttrak etmeleri illn olunur. (1610) 

..... , - ._., 
. ' ~ . ' .· . . . ;~. 

REK. 'TA . - •· .. ~ .) ·. . .. :. , 

- ' . .--- . . . . . . . .. . . . . ' PATI '._ ! ·:.~,,:->~-:· : . · .•.•.....• ; .·.;-.: .. 
,, .. 

"' 3asw memelennin ANTIVlROS ile tedavisi iç ve dı§ basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cer.ıh ntleruniş fistWlerde, kanayan basur 

1 

nemelerinin tedavisinde daima muvattakı yetle şifayı temin eder. 
ŞARK lSPENÇlYART LABORATUARJ T. A. Ş. -f • • • 

1 •• • • • ' ' . ---- ·- - _ ... ~ -- , 
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Nedenı 

Aspirin 

Çünkü-ASPIRlN senefe~ 
denberi her türlü soOukalİ 

gınlıklarma ve ağrılara karş: 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu 

.isbat etmiştir. 
A s p i R 1 N rn tesirinClen 

emin o1mak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

EEJ ._markaj 

? • 




