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Dngnonz. ntaıvan g6rOşmeıerı 

iki taraf 
şartlarını bildirdi 

Naziler Prag'da 
hükômet darbesi 

Anıaşmanın yazılmasına haşlandı; ıkı hazırlıg"' illa başlamışlar haftaya kadar müzakereler bitecek .. 

ı Berlinde Çekoslovakyanın nasıl 
J parçalanacağı teshil edilmiş 

Çek Başvekili 
....... :,··,.,,: ... ,,. .... : .... '.ı Alman ekalliyeti 

Sitt'"!JŞ Txmnlının milda/aa.st?UJ m~nmr 
üzerinde 

biri 'f..'"anal 

Sovqet R,ısyada temizlik 
'' şımaD kutbu kahramanı,, 

Pr. Şmit de hainlikle 
itham olunuyor 

Kazakistan cumhuriyetinde 19 
tanınmış şahsiyet idam edildi 

. lngilterenln sol cenah gazetele- . . • 
nn<Ien Deyll Herald, Moskova husu- ' ~ 
st muhabirinden aldığı şu haberi 
neşrediyor: 

Sovyetıerin şimal kutbu kahra-
manları profesör Şnıit, bugün, "şf. 
maı denfzyolu idaresi., hakkında 
hükumetin neşrettiği şiddetli bir ten 
'ı:ldle resmen itham edllmektedlr. 
Profesör Şmlt şimal kutbu tetkika
tını idare etmişti ve bu tetkik he
Y',tının reisi idi. 

Profesör Şmlt "caniyane Sovyet 
~16YhtarJığı faaliyetine mUflait şart
ı ar :raratmış olmak .. ile ve sabotaj
a 1tüam olunmaktadır. 

Hutrnmettn bildirdiğine göre, lıu 
sabo.ta.Jrn neticesi olarak, "nakliyat 
gemılertnln yarısı ve şimal merkez 
~olu idaresinin biltUn buzkıranlarr 
Uılar arasında kalmıs ve harap ol-

muştur.,, · 
(Devamı l 2 incide) Profe.!ör Şmit 

---~~'"""'!'...._ ____ _, ________ _, ______________________________ .._ __ __,. 

Bugün nnan sayfamızda 

Açık mektuba 
ac;ık cevap 
Dün i illlCi sayfamızda neşrolunan (Bir yankesiciy• 
açık melctup) l>a§ükıı mektuba ııerilen cevabı bu gitn 11 
inci sayfam:ızdtr, ~ediyoruz. Cevabı gönde1 en, alcika -

lar ildn 801&.ibhıln okumasını irca ntmektcriir ... 
,-, ıaua.-.., -.. ı:wwwı 

reisler ile 
görüştü 

Prag, 2 (A.A.) - Venko gazetesi, 
Uç küçük ftilAf devleti arnsmda bir 
itilM hasıl olmasını temin etmek li
zere Macaristan ile mtızakorelerl' 
renlden başlanmrş olduğ·unu bildir
mektedir. Bu müzakereler esnasınclıı 
silı\hlanma sahasında hukuk mtisa
vatıııın tanınması mütekabil ademi 
tecnvliz teminatı ve hiçbir hUkilmf!
tin ltilAfa dahil memleketlerden bi
rine daimt surette zararı dokunacak 
h'r tedbir alamıyacağına dair müş
terek bir beyanname hazırlanması 
tı::lerf görilşUlmektedlr. 

(Devamı 12 incide)' 

Atatürk ün 
ivil.eşmesi 

Şehir meclisinde 
'Sevinç tezahDratıoa 

sebep oldu 
Şehir mecllsi, nisan devresi top

lantılarına dün öğleden sonra başla
mıştır. 

..- Devamı 12 incide 

Mahkemede 
cinayet 

Boşanmak istediği 

Karısını hAklm 
huzurunda UldDrdft 
Adıyaman mahkemesinde bir cina

yet işlenmiştir: 
Kazanın, Kuyucuk nahiyesine bağlı 

Kürümilli nahiyesinden Yusuf Bere _ 
ket, karısı tsmihan'dan davacıdır: İs
mihan, köydeki bir delikanlı ile kaç -
mış, tevkif edilmişler ve Yusuf Bere. 
ket. boşanma davası açmıştır. 

Muhakeme gilnü, suçlular ve dava
cının duruşması yapılırken, kadın, ha
kimin suali üzerine. kocasından nef • 
ret ettiğini söylüyor. O zaman, ken. 
dini zaptedemiyen Yusuf Bereket, ku
şağının arasından çektiği bıçakla, ka
rısının üzerine atılıyor ve göğsünden 
yaralayıp öldilrüyor. 

Yusuf Bereket bu cinayeti mlni o. 
lunamıyacak kadar çabuk işlemiş ve 
kendini sonra jandarmalara teslim et
miştir. 

Greta Garbo 
ile kocası 

Tunusta bir köşke 
yerleştiler 

Tunus, 2 (A.A.) - Grcta Garbo ile 
Leopold Stokovıki, İtalyadan buraya 
gelmi~lerdir. Artistler gazetecilerle fo
toğrafçılara izlerini kaybettirmek için 
kendilerini getiren vapurun gUverteıin
de bir kaç saat kalmııtardll'. 

• 
Frankocu1arın ilcr1eyişini önlemek ibıre hiikı'hnctçiler tarafnulan tahriu 

edilen Fraga köpriisii ... 

30 kilometrelik bir cephede 

Hükô.metçiler ileri 
harekete başladılar 
Franko kuvvetlerinin hududa 

gelişi Fransada endişe uyandırdı 
Madrlt, 2 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
Guadalajara cephesinde cumhuri

yetçilerin taarruzları Uç gündenberl 
muvaffakiyetle devam etmektedir. 
Cumhuriyetçiler Albarracin cephe-

sinde Careza Mora ile Cerro Pigizo 
yu zaptetmfşlerdlr. Cumhuriyetçller 
15 kilometreden fazla ilerllyerek 
Franklst tayyarelerinin şiddetli mü
dahalesine rağmen Masegose dö 

(Devamı 12 incide) 

Ancak bir tek askeri 
olan memleket ! 

istiklaline hürmet edileceğine 
dair Hillerden 
teminat aldı 

Eskiden Almanyayı teşkil eden kü
çük küçük prensliklerden bugün yalnız 
bir tanesi vardır ki, müstakil olarak 
kalmııtrr: 

Libten~tayn ismini taşıyan ve Avustur. 
ya ile tsviçre arasında bulunan bu kü-

sük devletin hem ba§vekili, hem de bü
tün nazırı doktor Jozcf Hvop A-

vusturyanın ilhakı sırasında Hitler ta

rafından istikla!inin tarund!ğını iftihar. 
la bildirmektedir. 

Beyanatında diyor ki: 
"- 12, 13 ve H martta, Almany:ı 

Avusturyayı ilhak ederken hakikaten 
k:>rktuğumu itiraf ederim. Dev gibi 
komgumuza kartı kendimizi ne ile mü
dafaa edecektik? Bütün ordumuz elli 

~ Devamı 12 fn~Jde 

Lihfeıısfayıı Prcns1iği11in son askeri 
Andraas Kieber 

Perakendeci kasaplar 
Başveklftden ırnca için 

Heyet gönderdiler 
Grcta ile kocası Hammame"de karaya 

çıkarak villi Senbestiyen'e yerlcımiş. 
lcrdir. Vaktiyle dük ve dilteı dö Vind
ıor da bu v Jllda kalmak iıtemi1lerdi. 

Celeblerlo v~ toptancıların fiyatlara iste
dlklerl gibi b4klm oldoklarını iddia ediyorlar 

~ Yazısı 12 incld~ 





2 NtsAN -19SS 

LıJata daie -Şzir meselesi 
G EÇENLERDE bayan Sabiha 

Zekeriya, Halid Fahri Ozan
soy'un yeni kitabmdan bahsederken 
§i1:in öldüğüne hükmediyordu; daha 
dogrugu §airhı sustuğunu söylüyor ... 
Çilnkü fair, zamanının daval&rmdan 
~~edeceğine 8.§ktan, ihtiyarlıktan, 
ollinıden bahsediyormU§. 

Esasta bayan Sabiha Zekeriya'nm 
haklı olduğunu zannediyorum: §alrin 

r.anıanına karı§mnsı, hatta insanlara 
reh~lik etmesi laznndır. İçinde ya
şadrgı cemiyetin elemlerinden de, se
Vinçlerinden de bihaber kalması, didi
nen, Istrrab çeken kUtlelerin knr§ı
.ı31nda: "Bana ne? bUtUn bunlar beni 

alAkaaar etmez, ben güzel §eyler ya. 
~tın.akla. meşgı.ıtilm!,, demesi elbette 
sınirc dok-unacak bir şeydir. Zamanı
lllızda şiir söyliyenlerln çoğunda da 
bu hal var. Fakat. .• 

ltiraf edeyim ki bayan Sabiha Ze
keriya'ya mUtC§ekldrim; çünkü onun 
söylediklerini b n de kaç defa söyle· 
dim. Bunun içindir ki onun yazısını 
okurken onun haksıilığı ile beraber 
kendi haksızlığımı da ftırkettim. Bazı 
kimseler bende itiraz illetinin bulun· 
du~? söylerler. Olabilir ... Fakat ba
na öyle geliyor ki bu, sadece itiraz be. 
vesin.den doğmuyor; herhangi bir id
diada bir de lnkft.r tarafı vtırdır, yani 
blr-hakikat de az çok inkAr edilir; ben 
de iddiayı duyunca bilhassa. o inkar e
dilen ciheti düşünliyor ve adeta ra· 
hatsız oluyorum. 

Bayan Sabiha Zekeriya'ya. karşı 
Halid Fahrl Ozansoy'un r;ıiirlerini mil· 
dafaa edecek değilim. Ancak aşk ve 
öJUm şiirlerinin de hayattan, bu arz U. 
zerinde Y3-§ıyan insanlarm her gilnkü 
elemlerinden ve sevinçlerinden bah. 
!ettiğini söyliyeceğim. A§k, ölüm, yıl
ların geçtmesi gerçi gayet eıski bir 
mevzudur ama her birimiz için yine 

mUdhiş bir surette yenJ değil midir? 
Arz ilzerinde insan oğlu bulundukça 
o mevzular daima. taze, daima aktüel 
k:I'lmıy:ı.ca.k ını~ ..• ::ewıwı fçln qk ve 

ölüm şiirlerine, bayan Sabiha 7-ekeri
ya'nm ettiği hücumlan da,' benim et· 
tiğim itirazları da. tama.mile doğru 
bulmuyorum. 

·"Tam amile,, kaydmJ koydum; <:Un· 
kU büsbütün y~ış değil ve §8.irlere 
aşktan, ölUmden b~ka mevzular da 
'bulunduğunu hatırlattığı için araıııra 
tekrarı ıaznn. Yalnız onla.rr söylerken 
bir bakımdan da haksİzhk ettiğimizi 
bilıneliyiz. lnsan oğlunun hissi şiirle
re de ihtiyacı vardır. Onları da. oku. 
YabiJir demiyorum, ihtiyacı vardır 
diyorum. DUnden kalanlarla iktifa e
deınez; çünkli bugilnün adamı, duy-
?uğu hislerin bugUnldi dille ifade.sini 
ıstcr. Saçlarında ilk akı veya aklan 
Çoğaldığını gören adamın, gönlUnU 
kavrıyan hUznün kendi dilinde söyle· 
nilmiş olmasına ihtiyacı vardır. Şai-
rin bir vazifesi de insanları, hususi 
hayatlarında dahi teselli etmek değil 
midir? 

Bayan Sabiha. zekerjya. da, ben de 
§U veya bu şairin aşk şiirlerine, ölüm 

Bütün nakliyat servisleri modern 
bir müessese halinde birleşiyor 

Avrupanın müterakki memleketlerinin 
münakale işleri ayrı ayrı tetkik edilmektedir 

Birkac aydan beri A vrupada bulu
nan İktisat vckft.leti deniz ve hııva 
işleri mUsteşnrı Sadullah GUney ni
san ayı ortalarına doğru şehrimize 
dönecektir. 

lşittlğimlzc göre, bir m\lddet, Al
manyada yapılmakta olan posta va
purlarımızın inşaat fşlerllo mahal
len meşı;ul olan ve cumhurreisliği
miz için alınan Sa"Varona yatının sa
tın alma milznkerelerJnde hazır bu
lunn.n Sadullah GUney, hlikU,Uctten 
aldığr emir üzerine, Almnnya ve tn
gilterede milnaka!At işleri üzerinde 
de tetkiklerde bulunmaktadır. 

İktisat vekfileti müsteşarının böy
le bir tetldke memur edilmesi oweJ
den beri teşkil edlleceğl söylenen 
münaka!At mlisteşarlığı ile alakadar 
bulunmnktadır. 

Sadullah GUuoy, evvcltı Almanya
daki mUnakaltıt teşkllA.tmı tetkik et
miş bu işlerde çok ileri gitmiş olan 
bu memleketin, kara. deniz ve hava 
nakliyat servisleri hakkında malfl.
mat edinmiştir. Hamburgdnn sonra 
Londraya giden denlzlşlerl müste
şarı orada da nakliyat mUesseselerl
nt gczmJş, burnda bilhassa şiJepçl
Uk posta vapurları, tayyare postala-

Kaçakcıhkla 
mücadele 

DUn de altı eroinci 
yakalandı 

~mnlyet kaçakçılık bürosu me
m urlnrı, zehir kaçakçıları lle şiddet· 
le mücadele etmekte ve kendilerine 
aman vcrmlyerek hemen hergUn 
bunlardan bir kacını yakalamakta
.d rrınr. 

T a hta kaled e sabıkalılardan A rap 
Refet karısı Nimet 'f'O aao.ml arı e
ıa tn. eroın ta ıdıkları duyulmuş ve 
yapılan araştırma.da 5 gram eroinle 
969 tane kaçak sigara bulunmuş
tur. 

Gala.tada,, Gıı.latalı Necati ve Ha
mi lsmlnclc ikl arkadaş <la eroin sa
tarlarken yakalanmışlardır. 

Altının satışı hakkında çıkarılan 
yeni kanuna aykırı olarak altın lca
çakçıhğı yapan sarraf Leon dUn cü
rilm üzerinde yakalanmıştır. 

Beyazıt lG nınrt şehitleri cadde
sindeki 23 numaralı evde uyuşturu-

1 cu maddeler bulunduğu haber alın· 
mış ve yapılan araştırmada 3,5 
gram afyonla S parça eroin bulaş
mış kll.ğıt bulunmuştur. Odanın sa
hibi Enver Güler yaknlannrak tah
kikata bnşlanmıştrr. 

PU\ka resmi Ha
ziranda kaldırılıyor 

Otomobillerden alınan plaka resmi · 
nin kaldırılarak yerir.e benzin şişesi ba· 
şmaı 4,5 kuruş alınmasına karar verildi. 
ği hakkındaki h:ıbcr teeyylit etmektedir. 
Karar hazirandan itibaren tatbik oluna· 
caktır. 

Şehrimizdeki otorQobil sahipleri bu 
karardan memnun olmuşlardır. 

rı, ve liman fşlerlle alAkadar olmuş. 
tur. Almanyada da demfryolları ve 
otobils servisleri üzerinde meşgul ol
muştur. 

Sadullah Güney, memlekete av
det etlikten sonra, bu tetkiklerinin 
neticesini mufassal bir raporla hU
kümete arzedecektlr. Dunu mUtea
klp teşkili mutasnn·er olan umumt 

Uyurken çahnon para 
Ali Rız.ı. isminde birisinin martın 

27 inci günü, vapurla Boğaziçinden 
gelirken, uyuduğu sırada. yelek cebin
den 170 lirası çalınmıştı. Polisin 
yaptığı sıkı takibat neticesinde para
yı sabıkalı yankesicilerden Çopur Mus 
tafanın ç:ıldığı a.nlaşılnuş ''e suçlu ya
k:ılanmıştır. 

Galatada bir 
yaralama vakası 
Dün Galab.da bir ya.rotama vakası 

olmuştur. Derinci sokaktaki Halil ba
banın kahvesinde oturan denizyollan 
işçilerinden Htısan ömerle, Mehmet 
Ali arasında bir ağız kavgası çıkmış, 
ve neticede Mehmet Ali bıç~ğnu çeke
rek Ha.sanı karnından ve belinden ya.· 
r:ı.lnmıştrr. Vaka.yı müteakip kaçan 
carih yarım sant sonra polis tarnf ın
dan yakal:ı.nmışt.ır. 

Balkan matbuat 
kongresi 

Balkan matbuat kongresi 1 Nisan 
perşembe günü Ankarada toplaım:ak, 
kongrenin mesaisi Dahiliye Vekilimizin 
bir nutku ile başlıyacaktır. 

Konferansa iştirak edecek olan Yu
nan, Yugoslav ve Rumen delegeleri bu. 
günlerde şehrimize geleceklerdir. Kon
grede Balkan matbuatı arasında işbir
liği 6asları görüşülecektir. 

j .. . .. •• •• _ : :,. • .' .. • • ···..i9.!.-.~ .... · ... .. ; . •' "~ ,...: .. · -· 

Yüksek iktisat ve 
ttcaretlflerin kaybı 

Eski arka -
daşlanmızd a n 
Kenan Bora, 
üç senedir çek· 
tiği hasblık

tan kurlulamı. 

• yarak dün ha.. 
yata. gözlerini 
kapadı. 

Yüksek seci • 
yesl, kabiliye -
ti ve sevimlili
ği ile hepimi· 
zin l:albindc 

yer eden genç arkadaşımızın bu acı 
kaybına. biiyük kederlerimizlc iştirak 
ederken aziz ölünün nilesine taziyet. 
terimizi sunarız. 

münakalı\t müsteşarlığı hnltkındaki 
proje hazırlanacaktır. 

Alı\kadnrların ifadelerine naza
ran, hlikftmet yakında İktisat ve Na
fJa vekAletleri arasında. tnkslm edll
miş olan münakale ser\"fslerlnl mem 
leketln bugUnkU kapastlyeslne göre, 
yeniden teşkil ve tensik edecektir. 

Dcnfzbank kurulmakla devlete a
lt bUtlin deniz mUcsseselorl kuvvetli 
bir taazzuv halinde blrleştirllmfştlr. 
Söylendiği gibi, yakında BaŞ\"ekdlo
te rabtedilecek olan Denizbank ku
rulduktan sonra, lktisnt vektUetin· 
deld Denizlşlerl müsteşarlığının va
zife ve salı\hlyetleri çok mahdut bir 
sahaya inhisar etmiş olacaktır. Bu
nun lçln bu teşklJA.t tamamen l~ğve
dllerek bunun yerine, Deniz, Kara 
ve Hava işlerini cami olmak Uzere 
bir mUnakalAt müsteşarlığı kurula
caktır. 

BaşvckAJetc veya teşkili mukar
rer olıın M1llt Ekonomi vekAletfne 
bağlanacak olan mUnaknlM müste
şarlığının tnm rasyonel caJışan mo
dern bir teşekkül olması istenmek
tedir. Bunun için, mUterakki mem
Jeketıerln mUmnsil müesseseleri ay
rı nyrı etud edilmektedir. 

Ses ve saz 
müsabakası 

Kazananlar bily ilk 
konsere 

hazırlanıyorlar 
Beyoğlu halkevinin tertip ettiği ses 

ve saz mUsabakası ümid edilmedik de. 
recede faydalı neticeler vermiştir. Mü
sabakanın ilk elemelerinden sonra ses 
güzelliği, musiki tekniği ve garb mü
ziği ve ses güzelliği, halk ~rkılan kol. 
lannda muvaffak olan 24 genç evvelki 
ak§am Beyoğlu halkevine çağrılmışlar 
ve burada konservatuvar mildürü Yu· 
suf Ziyn.nm riyaseti altında bir heyet 
tarafından tetkik edilmirslerdir. Bura. 
da gençlerin konkur neticesinde verile
cek konserde söyliyeceği parçalar te.s. 
bit edilmiş ve halk şarkısı söyliyecek 
gençlere de Anadoluda konservatuvar 
tarafından derlenmiş halk 5arkılan
mn giüte ve notaları verilmiştir. 

Gençler bunu biraz ilerlettikten son
rn Beyoğlu Halkevinde yüksek musi. 
ki üstadl:ınnın refakatinde konsere. 
h azırlanncaklardır. 

Bu arada bazı gençlerin seslerinin 
bilhassa memleketimizde ender tesa-
düf edilen seslerden olduğu görUlmüş, 

bunların konservatuvarda garb musi
kisi taganni profesörleri tarafından 
tetkiki ve bu sese ıayık bir ~ekilde ye. 
tiştirilmcleri takarrür etmi§tir, İstan
bul konse.n·atu\•an bu gençleri yetiş. 
tlrecek ve Avrupa konservatuvarları
na dahi gönderileceklerdir. 

.. _ ı::awwwıs~ 

KURUN'du 

Kıskançll K ı 
H ASAN Kumrauı ya:ıuor: 

"Jan Liyon ile yeni e~lenen Jozefin Da, 
ker ıson gfinlcrae Fransıının cenubunda 
Nis ahillcrJndc bulunuyor. Jan J,iyon u. 
%Un boylu, y:ıkışıklı bir gençtir. Dir gaz.,. 
tecl ldtifc olarak: 

- Joze!in, lıütfın kadınlar kocana bakı 
yor; kendisinden hatıra olarak el )nzısım. 
istiyorlar. Dikk:ıt ettin mi? 
Demiş. Dunun üzerine Habeş güzeli bid. 

deUe Jan Li3 on:ı dönerek: 
- Aklını başına topla ha .• E~er bir k 

dına gözucu ile b:ıktı#ını fnrkedersenı se
ni öldürfirüm.l 

Dhe tehdit etmiş. 
Bunu habt'r ' 'eren A\·rupa ga,ıctesi şu 

ınahlmatı da ilAve ediyor: 
Jozerin &kcr ile kocası Jan Lhon d. 

ha birkaç ay gezeceklermiş; ondan sonn 
sakin bir aile hayalı geçirecekler, sadect 
çocuk ) etişlireceklcrrulş. Yalnız: bu nokta. 
da bir ihtildf varmış: Jan Liyon ikiden 
fazla çocuk yapmak istemiyonnuş! Joz . 
fin Daker ise: 

- Ben muUakn nltı eocuk anası ola 
ca§ım. Yoksa iki çocuk benim için dan. 
setmeRi bırakm~a dejgmcz. 
Diyormuş! Ve artist kankoca arasında· 

ki bu ihtiltır o kadar şiddetli imiş ki O)· 

nlmalarınn bile scbcb olııbilinnlş •• 
Bize kalırsa ihtilllfın asıl sebebi yapmak 

isledikleri cocuk sayısı de~ıı. ısndecc Ha 
beş güzelinin fazla kıskançlıfh olsa gc. 
rekUr. Böyle olmasaydı kan koca bir kere 
iki çocuk yaparlardı, daha dört tane yapa. 
hm mı; ynpmıyalım mı di)·e ondan sonra 
ihtilftfa düşerlerdi! .. ,. 

AKŞAM' da 

Va - Na nisan 
balığı sanmış ı 

O KUYUCULARIMJZ, dünka nü&hamıı
da neşr:olunan "Bir Yankuiciue arıJI 

mektup., ba,tıklı tldnı elbet oörmliılerdir. 
Matbualımı:da ıtmdiue kadar tesadüf e. 
dilmemiş olan bu garip ildnın 1 nisan gü. 
nl1 intişarı, pek haklı olarak ba.:ı okuya, 
cularımızda ve dostlarımızda "t nlıan ba. 
lıüı .. tntıbaınr bırakmıı. Nitekim arkada
şımı.: l'ald Nureddin de, bugilnkü ua.:r. 
ıında, kuşkusunu ıu satırlarla anlatıyor:. 

"Ynkıa cfizd nın bir balık derisinden 
yapılmış olduğuna dııir Jıahat ')'Ok nma.,. 
hen gene ''punson davrll., olmasından şilp. 
hclendim.,. 

Çarpılan bir adamın bu ıekildc bir açılt 
mektupla uankcıiclyl insafa davet cdiıl 

ve cll:danın ladcdnl iıtcuiıl, vakia mat
buatımızda ilk defa g6rıilen bir ıeudlr. 
f"akat,, okuuacalarımı:ı da, doıllanmı.:ı. 
da (l"d.~'u)uu <la temin edelim ki, i#P 
içinde bir pua&on daıJril uok ... 

işin dalıa garip bir tarafı var: l'd.:.va~ 
nun bu ua:ııını o'lmymı ildn memurumu:) 
bugünkü nıislıamı:ın ilôn sütunlarında da 
yankesici tar.atından verilmi, bir ccvap1 

lıulundııüıınu bi:e haber verdi. Pek tabil_ı 
<lir ki, lıcr oa:cı~. neşri ııuç teıkil etmiycn 
her türlü lldnı ücrl'li nıııkablllnde basa
bilir •• 

Vara, bu münasebetle, fıkrruında şöult. 
bir yanl:eslci hlk(ıyesl anlatıyor: 

''Nereden para ('ıkaracoğını düşünen 
meşhur sefih 'e ı:ekl münevverlcrimlzdeı1 
biri, tramva)da bir yankesicinin clinij 
cüzdanını lı:urcalndılfı esnada şırppadak 

)'akalnmış: . 
- Yürü k:ırakolıı .• 
Ye polise demiş ki: 
- Ben filAncayım" işte bunu bu vazi .. 

yelle tuttum •. Fakat paramı aşırıp lıfr ar .. 
kadaşıno dııha evvelinden vermiş olacak •• 
Çünkü 160 Jlnımın yerinde )eller esiyor .. 

- Evci, bel•im ••• Znten tanınz mcndt'b1I· 
nı". Sabıka erb:ıbındandır- Sfü·lc bnkı:ı. 

lım ••• Paralıır kimde?-
- Ynllahl, lılllıllii ben ... 
- Daha konuşuyor- Söyle .. 

'iirlerine, mevzuları dolayısile hilcum 
<?itiyoruz ama asıl cöylemek istediği. 
m\z başkadır. Onların şiirleri ho§umU. 
za. ~tmiyor; beğenmeyişimize sebeb 
3 "Yoruz. Şiirleri sevsek, aşkı, ak9am 
sulll?tn ka.ra.rmasını, hayatm faniliği
ni, g\llü, bülbi:Iü iyi ve yeni bir eda. i
l~ teremıum eden bir şair çıkmca id· 
dıalarınuzı unutuveririz. 

------------· - ~ zwww_r-=--- -- - - - --- - Yankesici bakmış ki çare yok, şirket ha
linde çalıştığı arkadıışlnnnı bildirmfc, 
Onlar da, başkalarından aşırclıkları para· 
l:ırdan 160 kAğıdı tamam13mışlar.. Yeriı: 
kurtulmuşlar •. 

Nurullah ATAÇ 

Askerliğe çağrılanlar 
Sarıyer nskerlik şubesinden: 
1 - D:S8 nls:ın ccllıinde pi'.\·ade sınıfın

dan 316 ila 329 dahil janıl:ırma ve den iı 
ı1ınırın~an 3J6 ilô 332 dahıl do~umlulnr 
nl~n:ıc.-al( ikmal cdllınez<>e 333 doğumlulara 
~. ra;aat edilecektir. Harp sanayii sınıfı 

3~'; .~~G ild 333 ,.e ı;fımrük sınıflarından 
J?g ~ 332 "e ıtayrl islam eratın 3 16 ilü 
· - oı.ıurnıuıar sil6h altına ('a~rılacaktır. 

2 - Den· .. fi 
10 

• ız eratı Için şubede toplanma 
f!un .nııan 038 sa:ıt dokubdadır. 

3 DıRetJcri icln toplanma gilnü 21 ni-
san 038 saııl 9 dndır. 

4 - Deniz eratından bedel vereceklerin 
D nisan 938 saat 13 e kadar bedeller i Mal. 
tnüdOrtıı~üne yahrılnıı~ bulunacaktır. 

5 - Dl~er 'ınıfinrın bedelleri 20 n isan 
938 akşamına lıadar 3"4hrılmış buluna-
caktır. • 

$ MAARiF YekAlctl ) eni açılacak orta 
okul ,.e liseleri teshil etmiş ve huna göre 
)"Cnl kadroları h:ızırlamaj:ja başlamıştır. 

o YÜKSEK tedrisat dlrcı.töril Cevat 
dün şehrimize gelmiştir. Cevat ~:ııksek 

tahsil müesseselerini teftiş edeceı.tir. 

1) A~KAHA ile İstanbul arasındaki tay. 
:rare seferleri, b:l\·anın müsnndeslzli~l 
;-üzünden, diln hnşl:ıynınnnııştır. l lk posta 
bugün hareket cıleceldir. 

• BUDAPESTE Ye Baride yakında açı. 
ıncnk olan mill('tlerarası panayırlara hü-
kumetimizin de iştiraki Jstcnmlştir. Tica
ret odası bu teklifleri tetkik etmektedir. 

• E~llr\0-:\0 meydanında istimlak edi
lecek binaların sahipleri ticaret odasına 
müracaat ederek binalarının tcıızlliılln sa
tışı için tasfiye kararı istemişlerdir. 

• KASIMPAŞA spor klübil .\şıklar me
zarlıl,!ındn bir spor snh.ısı vücııde getir
meye karar "Vermiş \'e in~aata başlamış-
tır. Belediyenin, şehir pllınına uysun ol
madı~ı için bu inşaatı menetmesi üzerine 
gentlcrkr heledf)e ·c müracaat etmişler. 

dlr. 
• HAYAT pah3lıJını ile mücadele ıneso-

lesini tetkik etmek Oıere iki mütehnssıs 

daha getirilmesine l:ırnr Yerilmiştir. 

• Dt\ŞYT::KlL Ccllıl Bayar diln akşam An
karnda sefirler heyeti şerefine bir zi:ra!ct 
vermiş, ziyafette, Yekiller, harici.re erkıl. 
nı lıulıınnrnşlordır. 

• İSTANDUL Ünh·ersltesi Tıp fakülte
sinden 1933 senesinden 1937 ye · kadar, 
523 seııç mezun olmuştur. Bunların 16 sı 
lız talebedir. 

ııı m:s YCZ AJnıan seyyahı "Mihoke,, 
'apuru ile bu~iln şclırimlze gelerek tir. 
Dclcdb·e turizm dairesi memurları Yopur
d:ı scyyahl:ır:ı op:ırlörlt'rle şehrin gezile
rek ~erleri hakkında mnlümat verecekler
dir. 

* TEFENNi hükümct kona~ı yanmış, 1 
ancak mali.re dairesine ait iki kasa lmr- • 

tarılabilmiştir. Yangının sobadan ('ıktığı IJ 
::annolunuyor. 

• TiCARET odası, lshınbuld:ı, bir Uca. 
ret sarayı inşa ettirilmesi hakkındaki tn
sanıırlannı İktisat vekAletine bildirmiştir. 

nu hususta barı formüller de teklif edil. 
mlştlr. 

• TiCARET borsasının önümüzdeki sene 
'tarld:ıt Cnzlasındon 500 lira ile ilkmcktcp. 
Jcrdcki l·oksul çocukları himaye heyetine 
aza olmasına karnr ,·crilmiştir. Du hususta 
iktisat vekttletine teklifte bulunul3rak bu 
miktarın bütçeye ila\ esi istenmiştir. 

• GEÇEN bir hafla içinde gümrilk mu
ha!aza teşkili'ılı, yetmiş sekiz kııı;akçı, nltı 
yüz elli allı kilo s!irurük kaç:ı~ı. yirmi oltı 
kilo inhisar kaçağı, altı kilo sekiz: yilz on 
iki gram uyuşturucu madde, yc.-dl bin üç 
yüz nltmış ikJ defter sigara kllğıdı, yüz el
li Türk llrosı, dört kaçakçı hayvanı ele 
geçlnnişlfr. 

• IZMIT ciYarındaki arozinin çeltik zi. 
r:ı:ıtine elverişli olup olmadığını mahallin
de tel.kik etmek iizere %.imal Yr.kılleti çel
tik mütehassıslnrınılan R:ıbıni ile Sıhhat 
vcl;iılcli sıtma mücadele umum mürellişl 
Rilşlü hmlte giderek tetkiklere başlamış
lardır. 

• BOVOK millet nıeclisf, dün Fikret 
Sılayın başkanlığında toplanarak Tilrkiye. 
Letonya ticaret mukavelesinin tasdiki hak 
ı.,nda kanun lhihasının birinci müzakc.. 

Aracbn blrk:ıç zaman geçmi~. \"aka kah. 
rnmanı nıfınen·cr, lıastonunu sallayıp 

Deloğlıında yurfirken biri eline )'apışıp 
lıürnıellc öpmüş ... A •••• mahdut :r:ınkesıci •• 
Jlapi-;ten çıkmışmış me~er: 
- nırnk öpeyim n~nbe;)clğlm!. dcmiıc . • 

Plrimize çntmışım o gün meğer ... ,, 

()dun hırsızı 
Ortaköydc İskele mcydaııındaki 28 

numaralı kahvede ~'atan Numn.n o~lu 
Ali, gene iskele meydanmdnki İsken. 
derin odun deposundan bir klif e odun 
çalıp yattığı kahveye götürmUı:. fa • 
kat zabıta memurları tarafınclım ya. 
kalanmıştır. 

resini yapmıştır. Mecli pazartesi RÜnii 
topplnnncnktır. 

* DENlZCllJGIM1ZtN inkişafı için mO· 
him tedbirler alan Denlıbnnk umum mü· 
dürlüRü, İzmir - Pire seferleri fhdnsınJ 
kararlaştırmıştır. scrcrlere 6 nisanda ba~· 
)anacaktır. 
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Yeni yat, iki ay 
sonra geliyor 

Yatta spor havuzu yapılacak, 
Ertuğrul yatı satllacak 

Cumhurr isliğimiz için Almanya,.. 
da. satın alınan yat, lngUtereden an-
cak bir buçuk, ikl ay sonra hareket 
edecektir. tngflterede yat üzerinde 
bazı tadila.t yapılacaktır. Bu arada, 
yatın !cinde btıyUk bir yUzme havu
zu da yapılması kararlaşmıştır. Bu 
zuretle, dllnyanın bu en büyük, en 
güzel ve en konforlu yatı fevkalAde 

Lord Loyd 
Bu akşam Atlnaya 

hareket ediyor 
Dün Ankaradan ıehrimize gelen, 

İngilterenin eski f\:ıs1r fevkalade ko • 
miseri ve halen Lordlar kamarası aza. 
smdan Lord Loyd, Albay Birc'le bera
ber, bu akşamki ekı;,epresle Atinaya gi
decektir. 

Lord Loydla beraber bulunan albay 
::Bric, bulunduğu bir beyanatta §Öyle 
demiştir: 

"- Lord Loyldun seyahatinin, daha 
aoğru!U beraber yaptığımız dolaşma -
nm ne siyasi, ne de resmi bir mahiyeti 
yoktur. MalCtmunuzdur ki, Lord Loyd 
bir birlik namına çalışmaktadır. Bu 
birlik te, ne resmi bir teşekküldür, ne 
ae hüktlmetin bir teıekkülll.. Sadeco, 
hedefi ve programı ile Fransız birliğine 
benzer, Gayesi hariçteki İngiliz talebe. 
sinin, İngiliz mektep ve fikir müessese
lerinin vazifesiyle alakadar olmaktadır. 

''Geçen Temmuz ayından itibaren 
Lord Loyld, benim de genel sekreteri 
bulundı1ğum bu müessesenin batkanlı
ğını uhtesine almış, bu teşekküle yeni 
bir hız vermeği ve, bilhaS"Sa, işısizlikten 
mustarip olan hariçteki İngiliz ve Mm· 
talılarla meıgul olmağı gaye edinmit • 
tir. 

Biliycruz k\ hemen hemen bütün 
memleketlerde buglin kendi tebaaılarmı 
himaye eden kanunlar vardır. Fakat, 
elli seneye yakın bir zamandanberi ee. 
nebilerin duçar oUuklan mahdut şe

raiti düzeltmek için mUmkün olduğu 

kadar çalııacağız. 
"Kahireden Kıbrısa gittik ve orada 

tetkikte bulunduk. Buradan Atinaya 
geçecegız; sonra, teşekkülümüzün 

merkezinin bulunduğu Lond,.aya gide
ceğiz. 

''Umit ederim ki Lord LQydun Ankara
daki temasları gayemize hizmet edecek 
mahiyette olmuıtur.,. 

lngi ite rede tayyare
lere sol kast 

Londra, l (Hususi) - Tayyarelere 
yapılan suikut hakkındaki tahkikat de
vam etmektedir. 

Diğer taraftan, İngiliz aiyoot maha!i
li bu mesele ile me§guldür. Dün Avam 
Kamarasında bu mesele konuıulmuş, 

salahiyettar kimseler izahat vermişler. 
dir . 

Atlna radyosu 10 
Nisanda neşriyata 

başlıyor 
Yunanistanda bir radyo istasyonu 

kurulmuş ve tecrübe servislerine 
başlanmıştır. 

Bir Alman fabrikası tara.tından 
tesis edilen bu istasyon orta dalga
nın 499 metresinde calışacak ve neş
riyata 1 O nisanda başlayacaktır. 

15 kilo\'at !:ııvvetlnde olan Yuna-
nistan radyosu memleketimizden 
çok güzel fşltllebllecektlr. 

Gatatasaıay ikinci 
reisi de istifa elti 

Galatasaray klüb'.1 ildare heyeti aza. 
ıımdan veznedar Muslih ile futbol kap
tanı Vamığm istifalarından sonra bu
gün de Osman Müeyyet ikinci reislik 
vazifesinden çekilmiştir. 

Bir tavzih 
Merainde bir milyon liraya varan mü· 

him bir döviz kc:r~kçrlığırun meyiiana 
çıkarıldığı ve dokuz ki~inin mahkeme
ye verildiği yazılmı§tı. Suçlular arasın. 
da ismi geçenlerden biri, bu haberin 
doğru olmadığım, bir iftira karımnda 

kaldıklarını, "hz,kikatin İktisat '." ekalcti 
müfettişliği ve Mersin vilayeti Tilrko~ 

· fis mUdürlUğilnce de anla§ılmış oldq· 
iunu,, bildirınektedir. 

modern bir spor havuzu ile de tezyin 
edtlmlş olacaktır. 

Yat sUYarlllğlne, Ege suvariai Salt 
kaptanın tayini keyfiyeti tasdik o
lunmuştur. Ertuğrul yatının zabitan 
çarkçı, doktor ve dlfer müstahdemi
ni yeni yata verllmlşlerdlr. Yeni yat, 
alındıktan sonra Ertuğrul yatı hiz
metten çıkarılmıştır. Bu ta.rlht ve 
emektar yat yak,nda satılacaktır. 

Hitler bugün 
Avusturyada 

Alman kıt'alarının 
geri çekll~ceğl 

sHyJenlyor 
Barlin, 2 (A. A.) - Resmen bildL 

rildiğine göre, anşlusdanberi Viyana.
da. bulunan Alman ordusunun ZT inci 
fırk:ısı Almany:ı.ya hareket etmi§tir. 
Diğer Alman krt'alar1 da yakında .A. 
vustw-yayı tcrkedeceklerdir. 

Bazı m~hfcllerde zanneeildiğine g~ 

re Alman krt'ala.:nnın Avusturya.dan 
ayrılmnsı Avusturyada plebisitin u. 
keri bir zafer havası içimle cereyan 
etmesine mlni olmak arzusundan ile
ri gelmektedir. 

Ayni m:ı.hfeller, krt'alarm geri aJm. 
ması ncticooinde ~a.nys.nın haricl 
siyaseti hakkında f araziyatta. bulunu· 
lamıyafJl,ğmı beyan etmektedirler. 

Bu mahfeller 12 martta Avusturya. 
nm siiratıe işgal edilmiş olması bu 
memleketin sevkülceyş noktala.rınm 
birkaç saatte işgal edilebileceğini 
gösterdiğini ilhe eylemektedir. 

Bitlerin nutukları 
HlUer bugün A vusturyada buluna

caktır. Mumaileyh, pazar gUnü Gratz& 
gidecek ve muhtelif Avusturya şehir
lerinde her glin bir nutuk söyliyecek. 
tir. 

Hitler 9 nisanda Viyanada buluna· 
cak ve büyük bir ihtimalle intihabat 
mücadelesinin son nutkunu söyllye. 
ccktir. 

Hitler 10 nisanda Viyanada. rey ve
rt:ccktir. 

• Musolln i, ltaly;m iroparnlorlı.ığunun 
birinci mareş:ılı ilanı münasebeti!e Hit-
Jerden aidıitı tebrik telgrafına aşağıdaki 
cevabı vermlştJr: "Telgrafınıza ve faşist 
ltalya hakkınct:ıki temennilerlnize bütün 
kalbimle teşekkür eder ve samim! selam
larımı gönderirim ... 

• Havr limanında 10 numaralı Abcy 
romorkörü ile Mosley ismindeki Norveç 
bandırah Sarnıçlı v:ıpur limanın metha-

linde çarpışmışlardır. Romorkör balını~ 
ve mürettebatından 6 kişi kaybolmuştur. 

• lngiUL dahiliye nazırı 
1 mart 1938 denberi 1317 

Samucl Hor 
A '-usturyahya 

lngiltereye gelip ~·erleşmek müsaadesinin 
verlldilini Avam kamaras1nda söylemiş. 
Ur. 61 kişinin talebi redclediJmiştlr. 

• İngilterenin Cebelüttorık vnll ve baş. 
kumandanlığına general lransayil tayin 
olunmuştur. Şimdiki vali general Harins
lon önllmüzdcki bir llkteşrindc tekaüt o
I:ıc:ıktır. 

• Holanda finans bakanlığı, silahlanma 
masrafları için, vergilerin yeniden arth
rılmasını derpiş etmektedir. Hususi bir 
müdafaa sandılı tesis cdilecektlr. 

* Vatikan radyosu tarafından bu akşam 
yapılan neşriyatta, A\·usturya katolikleri
nl nasyonol sosyalizme iltihaka Te A nıs
tury:ı.nın Almanya ile birleşmesini tasvibe 
davet ectcn Viyana piskopQsluAunun hattı 
hnreketl ~arlh ı;uretle takbih edilmektedir. 

• Amerika birleşik devletleri dahillye 
neıaretJ,belyum gazının yabancı memleket 
1ere ı;atışı hakkındakl yeni nizamnameyi 
neşretmiştir. Bu nizamnameye söre. hel
~'Umun harp i~in kullanılmaması esaoı ş:ırt 
tır. 

* Noncç mcbusan mecfü;l, mill1 müda
faa için hlikCtmete 52 mil)·on kuronluk bir 
istikr:ız akdine mezuniyet veren bir ko
nun projesini G reye karşı 1.U reyle hısvip 
etmiştir. 

* Bulgaristan ile Polonya arasında bir 
matbuat anlaşmaııı vüeuda getirıne~i is
tihdar eden komite, dün Varşovada ilk 
defa olarak toplanmış ve mesaisine bat
lam 1ştır. 

·----------------·------· sA'ttARv A Aşk ..• Müthiş ihtiras ... 
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NAMUS LEKESi 
Filini, cidden ikind hir (SUiiSTiMAL DAV.ASI) fiimidir. 

Bat rollerde: Victor Franc:en. • S...Ue -Hayakawa • Liae Delamare. Loia Jouvet 
tlive~n: PARAMOUNT JURNAL. Greta Garbo ltalyada ve A.vuıturya Jıidiaelerinin mabadi. 

TCRK sinemasında 

Deli Petro 
Milyonlar sarfile yapılan, heıbsi hayNttıo bııakan, 

Merakh, heyecanlı rıJm. 

tlAveten ı BAHÇE SARA y 
Şark opera flDml 

~ Bugün saat 1 de matine 

_..__,,.,~=~----------------
• Kraliçelerin en büyüfü ve zevcelerin en yükaefi 

KRALiÇE ViKTORYA 
(MiLLETLER Kl!PASI) büyük mülrüetrm .._,.'""'f&.nnzca töOü filmin ilk inesi ..-me 

1 
Bu Pazarteıi ak§amı SAK AR VA sineması FEVKALADE GALA: 

Müşkilr~~~!~:orya,, H n n H nen ı ı e . ve •'Pre;:~n::ERT,, ft do 1 ~ h Wo h 1 b r o c K 
Biletler §imdiden satılmaktadır. Yerlerinizi temin ediniz:. Tet 41341 

Ankara 
borsası açıldı 
Maliye vekili bu 

münasebetle 
bir nutuk söyledi 
Ankara, 1 (A. A.) - Ankara men

kul kıymetler ve kambiyo borsası bu
gün açılmıştır. Bu münasebetle yeni 
borsa binumda. yapılan nıerasime 
başta maliye vekili Fuad Ağralı oldu. 
ğu halde C. H. P. genel sekreterlik 
yardımcı üyesi Münir Akkaya, malt. 
ye vekfileti müsteşarı Cezmi Erçin,, 
Cumhuriyet merkez bankası genel di. 
rektörü Kemal Zaim Smıı.J, ve blltUn 
diğer bankalar direktörlcrile banka -
lar idare meclisleri üyeleri, maliye 
vekaleti erkanı, belediye reis muavini 
ve Ankarada. bulunmakta olan yerli, 
ve ecnebi matbuat mümessilleri işti -
rak eylemişlerdir. 

Maliye vekili Fuad Ağralı borsayı 

açarken demiştir ki: 
••- Cumhuriyet hilkt1ınetinin ras -

yona! çalışmaya verdiği ehemmiyetin 
feyizli neticelerinden birisine daha bu 
gün burada şahit oluyoruz. 

Filhakika. rejimimiz., bUtUn işlerin 

yekdiğerile olan alaka ve irtibatını 
ahenktar bir surette tanzim ve idare 
için cumhuriyet merkezinin ona göre, 
teşkilatlandırılmasmı amir bulunmak
tadır. 

lgte bu lilzum ve zaruretle mali mü
esseseelrimiz burada. toplanmış ve bu. 
nun neticesinde de mali transaksiyon. 
lar vUsat kespetmiştir. 

Milli paranın fiili istikrarının mu. 
hafaza ve takviyesine programmm ba
§mda yer vermiş olan hükfunet, bor
sanın bu sabahki rofünü nazarı itiba
ra alarak Ankarada bir kambiyo bor
sasmm açılması lüzumwıu takdir et· 
miş ve bu kararını buglin tahakkuk 
ettirmiştir. 

Ankara kambiyo borsasını açarken 
bu mühim müessesenin memleketimiz 
iktısadiyatı için hayırlı ve verimli ol. 
masnu dilerim . ., 

Botsa idare meclisi reisi Ferid Fer. 
had Demirtaş da verdiği cevapta, 
cumhuriyet hükumetinfrı. bon.ıadan 
beklediği h'zmcti ifa için borsa acen
telerinin kl'ndilerine düşen v:ızifeyi 

hakkile yapm::ı.kta hiç bir vakit t~red
düd etmiycceklerini söylemiştir. 

Bunu müteakip maliye veikh Fuad 
Ağralı ilköncc nukut \'e onu taki~n 
de menkul kıymetler muamelelerine 
ait kısmın kordelasmı muvaffakıyet 

temcnnisile kesmiş ve bu esnada çah
nan kampana ile eshnm ve t:ıhvilat ti· 
zerinde ilk satışlar:ı. başlanılmıştır. 

Birinci muamele, birinci tertib TUrk 

Amerikan filo
sunun harekatı 

Japooyada hiç 
boşa gitmiyor 

Tokyo, 1 (A. A.) - Japon gazete. 
leri Karolin adalarında Ja.ponyanm 
mandası altında bulunan Truk ada· 
sına 27 mart gecesi meçhul bir gemi
nin yaklaftığmı ve projektör ile sa. 
hillerl taradığını bildiren haber kar
gısında Jap~:>n resmi mahfellerinin 
duydukJan heyecana t.erceman olmak-

, .. PEŞTE •1 

SERGiSiNDE 6 GUN 

ECKREŞ 
ŞEHRiNDE 2 CUN 

OTEL, VAPUR, TREN, YEMEK, 
GEZ.\IE HEPSi BERABER 

98 Lrra 
30 Niaandan. 1 Mayıea ~ 

Müracaat: N ATTA atanlnil 

Telefon: 44914 
~,~--·--~ ~ 

tadır. f !!~~~~~~~!!!!!!!!!!! 
Umumiyet itibariyle bahriya mah-

fellerinin naşiri efkarı telakki edilen 
Hoşi gazetesi, bu hM.iseyl, son Ame. 
rikan manevraları ile allka.da.r gör · 
mekte ve bu manevr:ılar s.ahasınm Ja
pon mandası altındaki adalar mmta. 
kasını dahi ihtiva edebileceği hakkın
da Amerikan gazetelerinin verdiği 
bazı haberleri sütunlarına geçirmek
tedir. 

Bu gazete ~özlerine şöyle devam et
mekt:edir: 

••su manevT:ı.l:ırm, Amerikan harp 
gemilerinin Singapuru zıyaretlerin • 
den ve lngiltere ile ihtilata rağmen A
merikanın Kanton ve Enderburi ada-
larını işgalinden sonra vukua gelmiş 
olıruı.sı da bilhassa şayanı kayıttır. 

Herhalde bazı Japon mahfilleri, A. 
merika birleşik devletlerinin paaifik-

teki f aaliyetinln sarfh surette Japon
yayı istihdaf eylemesınden dolayr çok 
müteessiftirler ... 

Rsklşehirde feci 
bir keza 

Eskiıehirde Devlet Demiryolları a
telyesindc bir kitinin ölmesi, bir kişinin 
de yaralanmaıı ile neticelenen bir kaza 
olmu§tur: 

Demir bir deponun inıaatuıda çalı. 

şan iıçilerin Uzerlne, demirler birdenbi
re diltmüı ve iıçilerden Sivaslı Nuri 
demirler altında kalarak ölınlittür. Nu
riyi kurt~mak istiyen arkadaılanndan 
Salih te, ayağl ezilerek ağır aurctte ya. 
ralanmııtır . 

borcu üzerine yapJlmı" ve 19,50 den 
20 tane satılmı&tır. 

Bunu takip eden muameleler de 
şunlardır: 

Anadolu mUmeseil senedi 70 tane 
40,50 den. 

İş bankası esnedi 50 tane 10,80 cen. 
!ş bankası &enedi ro ta.ne 11 den. 
Merkez bankası senedi 10 tane 98,50 

den. 
Merasimden sonra davellller ha.zır. 

lana.n btlfedc izaz edllmJglcrdlr. 

Japonlar-~-----:: 
Şanghaya 
çekiliyor 

Çinliler bu şehre 
180 kilometre daha 

yaklaştılar 
Londra., 2 {Hususi) - Şa.nghaydao 

gelen haberlere göre, Şanghayın 100 
kilometre kadar yakininde mllhım 

muharebeler cereyan etmektedir. ç:n 
muntazam asker~eri burada Şanghoy. 
Vuhu • Hançu müsellesi içinde çeteler 
le birleşmişlerdir. 

Çinliler, mücadeleyi son on gün i
çinde Şruıghaya 130 kilometre d:ıl:~1 

yaklaşt1rdıklannı bilcliriyorl:ı.r. 

Bitaraf yabancı bir menbad~ n alı· 
nan malnmata. göre, son hafta uır· 
f mda her gün Şanghaya. en az elli J n. 
pon yaralı!ı gelmiştir. 

Diğer taraftan Japonyada iktısadi 
vaziyetin bozulduğu anlaşılıyor. Tok· 

yoda mağazalar, resimlerin fazlalaf!. 
ması ti.7.erine bugi.i.'1den itibaren, fiat
larmı yUzde 10 ila 15 yilkseltmieler. 
dir. 
Çinin aylarca yetecek silahi 
var 

Londra, 1 (Hususij - General Çang 
Kay - Şek, karısıyla beraber şimal 

cephelerindeki teftişlerinden döndük
ten sonra Hankov'da .. Tayın.is" gaze.. 
tesinin muhabirine beyanatta bulun. 
muştur. 

General, harbin Çinliler lehine inki· 
şa.fmdan çok memnundur. General, 
h:ırb mal7.emesi hakkındaki suale, va~ 
ziyetin "§imdiki halde" bu cihetten 
lıJç bir endi§e vennediğini söylemiş
tir. "Taymis'' in muhabiri bunu. Çi. 
nin elinde aylarca yetecek harb mal
zemesi bulunduğu &eklinde tesfir ~t
mektedirı 

\ 
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Güzel Kız ve 

Yazan: Nizamettin Nazif 
. -113--

.. ta~ bunlardan birkaçını sim memektedir. Bizim hareketlı:ı:ı.Wn Mı· 
i'OSterebilirim. sırdaki diğer hUkUmdarları kuşkulan. 

k • Dedi • ev gayet teklifsiz bir hare. dırm.ası ihtimalinden korkar. Zira 
ette bulundu, kolunu Kısantosun o- Psametik'in böyle bir harekete karar 

muzuııa koydu ve pazısile boynun • verdiğini, diğerleri haber alırlarsa. 
dan itti: derhal birleşebilirler. Bunları otadan 
• - YUrU b:ı.kalmı. kalclımak için teker teker yutmak lft.-

- Nereye gidecefiz? mndır. Psrunetik, §imdilik elindeki i-
- Bize yalan söyleıniş olanları gör. le iktifa etmek istiyor. Bizim dü§Ün.. 

nıeye. celerimiz onu UrkUtebllir. HattA ra • 
- Va.zge~ canım. kiplerine emniyet telkin etmek için bi· 

. - Y 000... Onları size göstermeli· zi ortadan kaldırma.ya bile karar ve
Ytm ki hakkmıızda. bir fikriniz olsun. rebilir. Esasen maksadımız, onun gö-

Filosof ısrarın para etmiyeceğini züne girmek değildir. Mısırda bir bir. 
anlamıştı. !riyan ada.mm istediği is· lik, bir umumi anlaşma teessüs etmesi 
tikamet:e doğru yUrUdU. Hani biraz bizim menfa.a.tlerimizi temine kafidir. 
daha itiraz etmiş olsa, bu a.dam, ken. Mısırın da.hill işleri ve Mısırda.ki E
disinl şöyle bir kavrayıp ıırtma vura. len tacirlerinin dUeU.nceleri Kısnntosa 
cak ve zorla götUrecektl. o ka.dar yabancı mevzulardı ki, filo-

Geni§ yapraklı ga.rib ağaçlarm ara· sof ilersine vnrma.dı. Yalnız; 
anıdan geçtiler. Kızgın, tozlu toprak o - Şimdi, esirinin bana gösterdiği 
kadar sıcaktı kJ, filosofun aandalla· taela.rm ne ifa.de ettiğini anlıyonun. 
n, kor ateş UstUne konmuş ikl tenoe- Haraksos gilldil: 
re gibi kızmağa başlamı§tı; ta.banla. - Eh ... Ne yaparsın? ... Elden ba.s-
rnu yakıyordu. ka. ne gelir? Mademki bir kere işin i. 

Bina.dan yUz elli adım ötede, ağaç - çine burnumuzu soktuk, sonuna kadar 
lanıı mklaşttğı bir yere geldJklerl m- gideceğiz. Dedim ya., tutulursak Psa
ınan irlyarı adam yine pis pis sınttı. metik bizi derhnl temizler. Hem mak
Kolunu filosofun omuzundan çektL sadmuz kendisine iyilik etmek olduğu 
Yerde, oraya buraya. gelişigüzel atıl. halde. Halbi.ıki insanlar arasında çok 
mış gibi duran sekiz on ta.51 göstere. gevez.e olanları var; yalancı olanları 
rek; var. Hıyanetten çekinmiyenler, arka.· 

- İşte ... - dedi - bunlardan herbiri· dıışlarmı ele vermek için entrikalar 
llin altında. bir yalan, bir hıyanet, bir çevirenler var. Böyleleri yaş:ıtına.k 
cnsunluk, bir dUşmanlık yatar. doğru Q.lm.uyor. 

Ve toparlanmasına. meydan verme • Ham.kaos, gayet b.-uıit hakikatler. 
den Kısantooa saldırdı, ka.f asma bir den bahsediyormu5 gibi bir lakaydi 
yumruk indirdi. ile bu sözleri söylilyordu. 

Bctba.ht filos~fun zaten canı neydi? Kısantos ince bir insandı. Bu işlerle 
Tily lbi bir ad~C'.ağı7.dt. Kendinden daha. fazla m~gul olmak istemedi. 
~çcrek yere yuYnrhl.ndr. Dostunu dü5Üllcelcrlnden ayırmak 

rs.nian, ~z ötcdeld sık afaçlıkta imklını olma.dığmr dn anladığı için; 
saklanmış bulundukları anla.eılan be§ "- Va.zgeç bu i§Jerdcn.-•• ~--
altı adam koşarak geldiler. Bunlardan DiyemOOi. ulıavcreyi bir tarafm-
blri kocaman bir meşin torba. tn§lyor- dan oluruna bağladıktan sonra. Safo. 
du. nun ada.da geçen macerasını anlattı 

Diri KlSSl.ntosun ağmıa. bir avuç ot ve Rodopyayı bir hayli methettikten 
tıkadı. Biri de ihtiyarın koll&nnı sıkı sonra; 
J1ıkr bağladı. Sonra. mvalltyı yusyu· - Onu sana. getirdim... • dedi -
l:ftak edip mef)in torbanın içine soktu. Karde.5ino kendi vasruı.larınla göııder. 
la.r. Ve herbiri bu torbanın bir tara. Benden de selam söylet. .. Artık o.hu
fnıcıan kavradı, koşarak ağ~lığa dal- vahı bıraksın. Sevgilisine baktıkç:ı. bi· 
dıla.r; gö7.den kayboldular. zi de hatırlasın. Elcncenin o çok gü. 

Torba. Bu torba, Har:ıksos'm Menf zel dilini kara sevdanın kötilrüm et
&ehrindeki evinde açıldı ve bu meşin mesinden nekndar korktum bilsen. 
torba açıldığı zaman filosofun yan ö- Ve, bir gUn sonra 'Menf ~hrinden U-

ıu bir halde olduğu görtlldü. znklaştr. Üç gfuı sonra da, güçlü kuv-
Yedlği yumruktan za\•allı a.da.mın vetli on esirin taşıdığı kapalı bir eed. 

alnı mosmor kesilmi~ ve ei§mfatl. ye içinde RoCopya, Mısırın kalbi olan 
İrfyan adam, betbahtın kollarını Menf'e ulnşmıı bulunuyordu. 

ÇÖztip ağzından otlan çıkarınca. cf en • Haraksosun Menf dc saraya benzer 
dislnden bir iltifat umarak amtm&k bir kaşruıesl vardı. Şaka ına.ka değil. 
istedi.. Fakat Umidi boşa çıktı. Filoso. Har:ıksos Mısmn en rengin adamla
f u derhal tanıyan Hara.ksoı iman tah· rmdan biriydi. Kız ka.rd~i ne bUylik 
tasına bir U!kmc indirip herifi sırt üs. bir ihttr~la. kendini n.~ka "\-"ermişse, o 
ti1 Yere yuvarladı ve gürledi: da o derece bUytik bir ihtirasla ken. 

- Bu serseme elli sopa. vurulsun. dini maddi ko.za.nca vermişti. 
Odada.ki diğer esirler hemen lriya. (Devamı var) 

l'ı adamı ya.kalı:ı.dılar ve sürilye sürüye 
~&§tılar. 
~.lMntosun kendine gelebilmesi için i· 
kı gün iki gece uyku uyuması lhım· 
gel~f. Sonra Haraksos ona bu mace· 
rannı sebeblerini şöyle anlattı: 

KadıkUyde balo 
Cumhuriyet Hnlk Pıırllsi Kııdıköy Mer-

. keı ve Ercnköy komunları tarafından mev 
simin son \"e mutena maskeli balosu 9 ni
san 938 cumartesi günil akşamı Süreyya 
snlonlarında Yerllccektir. 

Bu balonun e~lcnceli ,.e nezih olması 

için cahışılmaktadır. 
Grcgor ca:ı:ın iştiraki 11'min edilmiştir. 
Ilü(enfn temiz \"C mutedil olmasına dik· 

kat edilmekte ve müteaddit sürprizler hn. 
zırlanmaktadır. 

Nohutlu kahve
er çoğaldı 

Kanunla menedilmiş 
olmasına rağmen 

Bu işin yapılması 
resmen tanındı! 

Emin6nU maliye şubesi evvelce 
kahve kavuranların glzll bir iş ola
rak yaptıkları ye dalmn gnyrlnıeşru 
ticaret vasıtası telA.kkl öd.ilen nohut 
kavurma ve bunu gizllce kahveye 
katma işinin son zamanlarda artık 
alonl bir hal aldığını ve yenl bir ti
caret şubesi gibi şUmullendlğinl gö
rerek defterdarlık vasıtaslle latan. 
bul ticaret odasına. blr müracaatta 
bulunmuştur. 

Bu müracaatta nohut kavurucula
rın nasıl bir ticaret şubesi teşkU'ede
bllecekleri ve bunlardan hangt esas 
dabiUndo kazanç vergisi alınması 1· 
cap edeceği sorulmaktadır. Ocla ldn· 
re heyeti nohut knvuruculuğunun 
kahve kavuruculuğu glbl blr şey ol
ması itibnrlle bu ticaret şubesine 
kıyns ediloblleceğl ve aynen kahve 
kavurucular gibi iradı gayrlsnfis1 U· 
zerfn{fcn yUzde 2 5 kazanç vergisi a
lınmasına karar ''ermiştir. Oda mec
lisi de bu kararı tasvip etmiştir. 

Ticaret odasının verdiği bu karar. 
la umumt harpte kahve bulunma
ması dolayıslle bir zaruretin netice
si olarak meydana cıkan ve o gUn
denbcri gizli bir şekilde devam eden 
nohut kavuruculu~u "men'i tagşiş 

kanunu,, mucibince ynsak olmasına. 
rağmen bir ticaret şubesi olarak 
meydana c;ıkmış bulunmaktadır. 
Nohudun az kavrulmuşu leblebi ola
cağı gibi çok kavrulmuşu knb,·enfn 
içine girmektedir. Tahmis sokağın
dan geçenler hergUn iki sıralı tek-. 
neler içinde taze kavrulmuş nohut
lann kahve ile harman yapılmasına. 
şahit olmakta.dır. 

1
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YiLkse'k bir ya'kxıy7.a 90k güzel giden 
oo belde düğmokncn ::ıarif bir mmıto. 
Omuz'üır geniş olmakla berober müba
lağalı değildir. Gayet pratik bir toka 
ilo açılıp 'kapanatı cep biçimindeki 
çantaya dikkat edin. 

İstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Bir borcdan dolayı haczedilip parn)'tl 

te"rilmesine karar verilen rakı; şarap ,.e 
konserve '\'e snrdnlyo. gibi bakkaliye eş
yası 4-4-938 pazartesi stınn saat 12-14 
arasında Çakmakçılar yokuşunda Vnlde 
hanı itinde peşin para ile satıhıcn~ından 
tallp olanlnnn mezkt\r gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunmaları llAn olunur. 

- Müstamerelcrimizin mcnf a.a.tleri 
fena 'halde baltalanmaktadır. Mısnın 
birçok ita.rafları em.niyetsizlik Jçlnde· 
dir. Eğer Mısrr, tek Fira\'11.DUn idaresi 
altnıdıı. blrleştirilemezsc bizim bu top. 
raklara Vedn. etmemiz: lAzmıgelecektir. 
Müstamertnln ileri gelenleri ile ko-
nuştum. Gizli bir cemiyet kurduk. .__. • --- - ..- - - --
Maka.dımız:, Mısırdaki 12 devletçik -
ten biı- devlet kurmak ve Pıwnettki 
bunun bll§ma. geçirmektir. 

Filosof eordu: 
- PBa.znetik'in bundan haberi var 

mı? 

- Ha)ır. 
- Ona l3i nça.rsaruz daha kolay mu. 

vnff ak olabilirsiniz. 
- Belli olmaz. Hatta i§lerlmizin 

biisbUtılıı bozulması ihtimali de var. 
<hr. 

-Ne gibi? 
- Psametik, kendieinde bütUn Mı· 

sıra hükmedebilecek bir iktidar gö~ 

re u g tYı n o o a !Fi) sa yff a m o ~(dl aı 

Açık mektuba 
a.;ık c~vap 

Dün 1 inci sayfamızda nc§Tolunmı (Bir yan1•csiciyc 

ı 
açık mektup) b:ışlıklı mektuba verilen cevabı bu giln 11 
inci sayfamızda twşrcdiyoruz. Cevabı gönderen, alıi7m • 
~r f lOn sahibinin oTcumasrnı irca ntmcktcdir ... 

-r;_...~--~- zwww~ ,....,ıawwws,_.,swww~ ~- ,...,,,~ 

Garp ile şark ve iki nesil 
arasındaki fark 

V ~allfl) : Har adavut 
Genç arkadaşımız Nadir Nadinin arasında bu derece fark bulunabilcce. 

yazılarını ben, dikkatle ve hususi bir ğine inanılamaz. 

zevkle okurum. Çok mUşfik bir bnba Nadir, babasının pi§kin kalemmdcn 
olan Nadi, inlnlô.p yıllarının o ç~tin ~ıkan eserleri görmeye alıştığnmz sU~ 
çalı§Dlalan arasında da çoculclarmı tunda herhalde masum bir zaafıteli1t 
bir an ihmal etmemi§, nereye gittiyse yapmıe olacak. 
Nadir'i ve kardee1erinl her zaman be- Frankocular nerede, Kemalistler ne· 
raberinde bulundurmuştur. Nadir'in rede be birad~? 
imzasını görünce hayalimde, ilk Anka· 
ra ve ilk .Ankaranm ikl Uç gazetesin· 
den birini basan Yeni Giln matbaası 

c:ı.nlanır. Ve bu YenigUn matbaasmm 
kapısı CSntinde duran salhurde bir brl· 
ke, memleketi saran endişelerden ga • 
fil Uç dört çocuğun gillUşerck bindik. 
lerini görür gibi olurum: 

Nadinin çocukları. 
Bu çocuklar, o zaman pek ltUçUktU

ler. KtlçUcUk Ankara gazetelerinin sü
tunlnrmdn.n dllnya. efkfu-ı umumiyesi· 
ne fı§kıran luvılcımlarm, FJtiphcsiz 
farkında değillerdi Sermürettiblerin, 
12 puntoluk bir harf"m kaybolmaması
na binlik bir banknot kaybetmemeye 
çalı~ bir veznedardan çok itina et· 
tikleri devirleri; inkılapçı gazete su • 
tunlarının istilft ve irtica klll"§ısmda 
bombardıman filolnrı gibi kullanıldı. 
ğı devirleri hatırlamazlar. Babalarının 
tıpkı bir katon gibi, bir 5ian "düşman 
yıkılmalıdir!,, 5iannı bir fikrisabit ha
line sokmaya çal~ar arasında oy
nadığı rolU, her makalesini •'dil~ 
yıl..-ılmalıdirl,, cüm1esiyle bitiren Na.· 
dinJn düşman dediği şeyin ne olduğu· 
nu f arkedecek yaşta değillerdi. 

Fa.kat sonra bUyildUler. Ve Ne.dl 
bunları zekiUa.rma en uygun sahalar
da dolaştırdı, okudular. lyi okudular 
hatta. Nadir Nadinin ve Doğan Nadi. 
nin zeka ve bilgilerindeki inki§iafm 
seyrini de az çok tak'p edebildiğime 
kaniin1. Onlar, muhakkak ki bugUn, 
on dokuz yıl evvelki Ankaranm o ta.. 
sa.sız kardeşleri değildir. Hayatın °i· 
çindedirler. Görerek, set.erek ve her 
gün bir parça. daha. anlamnya uğraşa
rak. 

Acaba. istila ve haksızlık günleri -
nin bUylik isyanlnrmı, o günkü sıyasa 
dünyasmm suratına ku.sanla.rdan biri 
ve bir kuvvetlisi olan baba Nadinln 
çocukları dünyayı nasıl görilyorlar? 
Dikkatim bundan ileri geliyor ve bu 
dikkat yüzündendir ki evvelki günkü 
Cumhuriyetin başmakalesindeki şu 

satırlar üzerinde duruyorum: 
"İspanya harbi artık bitmek üı.ere 

bulunuyor. Milli kuvvetlerin Katalon
ya içerlcrine doğru ilerlediklerini, bir
cok şehirler zaptederel. Barselonaya 
yuklaştıklannı haber alıyoruz. Daha 
başlangıçta, anarşiye karşı açtığı bay
rağın altında ordunun ve memleketin 
büyük bir ekseriyetini toplıyan gene
ral Fra.nko, iki senelik bir mUcadele. 
den sonra nihnyet dUşmam Akdenir.c 
döküyor.,, 

Romancılarımızın, hikayecilerimi • 
zin, fıkracılarmıızm birçoğunu adap
tasiyon illetine tutulmus gördüğümüz 
bugünlerde bu yazı bana "Yunus Na. 
di" nin 16 yıl önceki makalelerinden 
birinden "çevrilmi;i" gibi geldi. Hani 
neredeyse ardından eu meşhur cümle 
çıkıverecek sandım: 

"Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, 
ileri!,, 
Düşman ... 

Yunus Nadinin te§his ettiği d~

manla. Nadir Ne.dinin teşhis ettiği düş
man arasındaki fark o kadar bUyilk
tUr ki ... 

Şarkla garb biribirlerinc ne derece 
aksi iki istikameti göze vurursa. Ak. 
denize şark hinterlandından ironi~ o
lan orduyla. garp hintm-landmdan in. 
meye çabalıya.n ordu arnamda. de. o 
kadar fark \'Sl'dır. 

Tllr:ktln TUrk hedefleri için, Türk 
ordusu ve Tilrk lıılola.b; halinde Akde. 
nize inifd ile, Faslılardan, !talyan ve 
Almanlardan miirckkep bir kuvvetin, 
lspanynda.ki tabii servetleri sağa sola 
snta sata meçhul b"r hedefe ilerliyen 
bir kuvvetin Akdenlr.e inişi arasında 

çok fark vardır. O l.adar çok fark var
dır ki.ı Türk memleketindeki iki neslin 

Bu eskici borsa
ları da bir felaketı 

Engin ve derin görUşlU bir gazeteci 
ve cidden kıymetli bir muharrir olan 
arkadaşımız Nureddin Oryan'm evvel· 
ki günkü Haber'de neşrettiği bUyük 
röportajı okudum. 

"Eskiciler borsasında. neler gör
düın ?,, adını taşıyan bu röportajıyla 
Nureddin Oryan, şimdiye kadaı dik
katle temas edilmemiş bir mesele üze. 
rine dikkat nnzarımızı çekmie bulunu. 
yor. Her sabah mahalleler arasından; 

- Eskiler nlaaao.yım ! 
Diye bağırorak geçenler, meğer hiç 

de masum bir iş görmüyorlarmış. Pa
çavracı1ann evlerden gelieigüzel to • 
parladıkları eeya, ailelerin başmd:ın 

defetmek istedikleri eşyadır. Halbul.i 
onlar bir kapıdan çıkanlryor ve dör.üp 

dola.şıp tekrar bu evlere girmenin bir 
yolunu buluyorlarmJŞ. Nureddin Or. 
yan'm röportajı, bize !stanbulda dört 
eskici ''borsa,, sı olduğunu öğretiyor 
ve bunlardan birini, yani Kasımpaşa 

borsasını bütün fecaatilc tasvir ediyor. 
Şu hale bakın: 

1 - Es1ci clhiscler tornistmı yapılı· 
y<>T, yahut b01janıyOT ve bol sabunlu 

biT iltadcn sonra Anadoluda köylüye 
satılıyor. Fakat bunu giyen köylü Si7. ı 
bir yağmıtra yokaUtndı ımı, elbise ı · n 
hayrını gör! •. Sabur.?ar gevşiyor, rlbi· 
sc sarkıyor, boya1an a1.,,,,yor. 

f - Eskicilerin topladıkları AmC1 ı
k.an bezinden oo dokumadan iç ~ma. 
şırlan bir 1cısım kunduralann içine as. 
tar diye kullanılıyor. 

~ - Boyabadlı S<JY1Jar satıcının ya
zın, altı ay, su yüzü görmiyen aya}jın. 
dl& dola§tırdığı meşinleımi§ çoropları, 
veremden göç eden uatan~wn til1m11C 
va 'burun mendili, dizantcrilinbı ta1ıa.
ret havlusu, paçavra ticareti yo!ı•1 7.a,, 
biribirinc 7xınş-ıyor, f a'brikaiia didik • 
lenip pamuk haline geliyor ııe bunlar
dan y<>Tgmı bile yapılıyor. 

Ticaretin bu nev'ine nasıl mUsaade 
edilebiliyor? 

ArkadU3nmz Nureddin Orya.n'm 
yaptığı tetkiklerle üstUndağa faydalı 
olabileceğini tahmin ediyoruz. 

Kara DAVUT 

ıstanouı radyosu 
18,30 plfıkla dnns musikisi 19,15 konfe

rnm:: Ünh•crsitc namına docent Muhlis 
(pnrn meseleleri) 19,55 borsa haberleri 
20,00 Nccmeddin Hmı 'c nrkndaşları tanı. 
fından Hlrk musikisi 'c hnlk şarkıları 
20,45 ha'a raporu 20,48 Ömer Rnın tar:ı
fından arnbcn sBylev 21,00 Vedia Rıza YC 
arkadaşlnrı tarafından tOrk musikisi Te 
halk şarkıları (saat ayarı) 21,45 Orkesırn: 

1 - Konzak: Potpurri Vi)•cnuvnz. 
2 - Sırııuss: Valin \":Jl'İb und scznnk. 
3 - Mikncl: Pntnıy turk. 
4 - Stolz: Mcrhen der ingend. 
5 - Mikaels: Rnkosi aÇrdnş. 

22,15 ajans haberleri 22,30 plnkln sololar, 
opera Ye operet pnrc:ıl:ırı 22,50 son h::ı. 
herler ve ertesi günün programı 23,00 son 
BCKRES: 

18,00 askeri b:ındo 20,10 plak 20,40 şnr. 
kılnr 21,15 radyo orkestrası 22,45 konst'r. 
DUDAPEŞTE: 18,30 Mncar şarkıları 19,25 
pllık 20,30 sigan orkestrnsı 21,50 operet 
müzlRi 23,30 knfc konser 24,20 sigan or .. 
kestrosı 

BERLIN: 
19,00 hnfif müzik 20,10 plCık 21,00 vnrf. 

yele 23,30 c:ı:ıbnnd. 
ROMA: 

20,30 hnfif müzik 22,00 bir perdelik tem 
sil 22,40 Cetra orkestrn tarafından 23,45 
cazlıand. 

VARSOYA: 
10,20 plnl• 21,00 hafif milzlk 23,00 klll

sik konser 



Cin Harlu'nun mezarın1, mukaddes bir 
mabet gibi, her akşam ziyaret eden bir 

tek adam vardır: Vilyam Povel 
-33-

"Mez.arltğı göreceksiniz. Biliyorsu • 
nuz ki, Amerikada ve bilhassa bura
da, ölülerin toprağı çok pahalıdır ve 
mezarlıklar, biribiriyle rekabet eden, 
reklamlarını yapan hususi müessese • 
lerdir. Gazetelerin neşrettikleri rek -
Jamlarda, sokaklara yapıştırılan afiş
lerde şu cümleleri görebilirsiniz: "ra. 
hat ölmek isterseniz kendinizi şuraya 
gömdürUn.,, 

Ölümleri istismar eden ticaretha -
nelerden biri de mezarlığın bazı yer

lerine • radyolar koydu ve şu ilanı ver
di: ''Ebedi istirahatiniz esnasında bi. 

le Bing Krosleyin sesini duyabilirsi
niz.,, 

Bu buluş fazla rağbet görmedi. 
"Bizim gittiğimiz mezarlık, Para • 

muntun malı olan ve studyolarm ya. 
nmda bulunan arazi üzerinde inşa e
dilmiştir. 

Beyaz porfirli revakın önüne geli • 
yoruz. Kocaman bir levhanın üzerin
de sadece şu yazılıdır: 
Bcautiful Hollywood. 

(Güzel Holivud) manasına gelen bu 
isim mezarlığın ismidir. 

Derhal şunu söylemeliyim ki, me • 
7.arlık cidden güzeldir. Burasr, ağaçla. 
rr, çiçekleri ve havuzlarının fıskiye -
leriylc gayet hoş ve temiz bir bah~e-

V allas Rayd, uyuşturucu maddelerin 
kurbanı olan mavi gözlü kovboy. 

lşte Barbara La Mar. O da tam dört 
sene veremle mücadele ederek ümitsiz
lik ve dehşet içinde öldü. İki çocuğu 

vardı ve bu çocukları kadın komik Sa. 
ru Pitts aldr. Saru Pitts, dostuna her 

gün taze çiç<:klcr getirdi. Aradan za. 
man geçti, çiçekler hala buradadır. 

Fakat bunlar sun'i çiçektir. lki çocuk 
gayet güzel ve srbhattedirlcr ve Saru 

Pitts onları büyüti.ip iyi terbiye vere

ceği hususunda dostuna verdiği sözü 

ve yemini hiçbir zaman unutmadı. 
Florey, hiçbir kelime söylemeden, 

şimdi bana bir plaka gösteriyor. Bu 
bakır plaka üzerinde şunu okuyorum: 

1\'o. 1204 - Pv0d-Olf Gulielmi. 
,(1895. 1926) 

lşte Valentinonun mezarı. Çiçeklere 
mahsus madeni knb boştur. Ve hatta 
paslanmı§br. 

Florey anlatmaya devam ediyor: 
- Valentino birçok borçlar bırak

mrştr. Dostları en mühim borçlan ö
dediler. Onu gömmek için be.s para. kal
mamıştı. Tabut~, mezarlığın bir ye -

rinde, açık havada, tam sekiz gün 
müddetle, tonlarca çiçeğin altında 

durdu. Çiçekler bozulduktan sonra 
Valentinonun ta:butu, muvakkaten balı 
çıvanın kulübesindeki masanın altına 
kondu. Bu (muvakkat) zaman tam on 

Atça nahiyesi 

Bir çok kaza
lardan ileridir 

Meydana getiril.en bfiyük eserler 
ve bir yurddaşm hamiyeti 
Atça, (Hususi) - Atça. Nazillinin 

l'n ~rin nahiyelerinden biridir. Belediye 
reisi B. Mustafa Aksoyun metodlu ça.
lı~asile gün geçtikçe bir kat daha gü
zelleşen Atça, modem bir belediye bi
r.asına, fidanlık, parklara, teoıi: mem
ba suyuna kavuşmu§, yakrnda da elek
triğe kavuşaccaktır. 

Belediye riyasetine geldiği zaman 11 
hin liradan ibaret bulunan bütceıeyi, 

bugün 17 bin liraya kadar yükseltmeğe 
muvaffak olmuş, fidanlık yaptırım§ 
parkları ıslah eylemiş, umunıl yolları 

tamir ve ağaçlandmnıştır. 
Bundan başka evel1.:e kasabaya açık

ta gelen memba suyu borular içine a
ldmlnuş, kasabada tesisat yaptmlnıq, 
bir de 200 ton su istiab eden depo inşa 
ettirilmiştir. 20 bin lira sarfile elektrik 
santralı da kurulmakta.dır. Yakında 

cesisat tamamlanacak ve nahiye nura 
kaVU?Caktxr. 

Nahiyenin iman için, yedi sene evet 
hazırlanan plan tatbik edilmektedir. be· 
lediye reisi ve nahiye müdür.i Mehme
Cin mlişterek mesaileri, nahiye halkının 
öa harekete gelmelerini ve yardrmla-

· rmı temin eylemitir. Yeni mektep bi
nası için on beş bin lira sarf edilmiştir. 
Nahiye halkından Zumayoğlu Mustafa 
sdmda bir hayırsever, bin lira varidat 
getiren bağ, bahçe zeytinlik ve porta
lrallıklannı, bir evini ve 300 .:ıdet altın 
lirasını belediyeye teberru etmiştir. B. 
Mustafa, birkaç gün evet ölmüş, cena
zesi behdiye tarafından ve kasaba hal
kının iştirakile kaldınlnuştır. 

··ı· . ~;,.::.?.. T l.i··· .. ·:-~ .. . ···~\L, . 
.. . ... 

Cenubun tarihi bir 
nahiyesi : Erzin 

Bftyilk lskenderin istilAsına uğrayan lsus şehri harabeleri 
yanında bulunan bu güzel nahiyemiz 

Denizinde pUljı, karasında kaplıcaları, 
dağlarında maden hazineleri ve 

20 metrelik caddelerUe lJğUoeblltr 
Erzin, (Hususi)' - Erzinin nilfusu , 

4,300 dür. Bu miktar on köyü de hesaba 
katılırsa ~di bini geçer. Köylerinden 

Otobüsün 
başına gelenler 

K öprii yıkıldı, otobüs 
dereye düştü 

Bartm, (Hususi) - ÇaY,:unıa - Bar
tın servisini yapan pogta otoblisü, ev • 
vclki gün mUhlın bir kaza geçirmi~ ve 
çok şükür bir facia olmamıştır. 

ÇaycUDl4 istasyonundan Bartın po&

tasmı ve yedi yolcu alarak Bartına gel
mekte olan otobüs, Çaycuma köprüsünil 
geçerken, köprünün Çaycuma tarafın -
daki bir kıs.mı birdenbire çökmüş ve 
ctobüs aşağıya düşmüştiir. Bereket ver· 
sin. kaza köprünün biraz daha ortala • 
.nnda vukubulmadığı için, arabanm dil§ 
tüğü yerde su yoktur ve yer de yakın
cır. Bu itibarla arabanm baı tarafı top
rağı bulmu§, arkası, parçalanan köprü 
enkazı arasında sıkışmış olarak yuka
rıda kalmqtm 

Çökme ani ve düşme ticidetli olduğu 
halde, mlt:ize kabilinden, ~erideki yol
culara bir~ olmanuı; yalnız araba 
biraz sakatlanımştrr. 

dokum muhtarlıkla idare edilmekte ve 
her köyde telefon §Cbekesi mevcuttur. 

Erzin, tarih! lsus ~ehri harabeleri 
yanında kurulmuştur. Daraya ait olup 
Büyük İskender tarafından istilaya uğ
nyan lsua fChrlnin harabelerine ve 
muazzam ıu kemerlerine tesadüf edilir. 
Şehrin cenubu deniz ve şimali tren hattr 
kapla.mr§tır. 

Birçok tabü güzellikleri üzerinde 
~oplanmış olan Erzinin bava ve suyu 
gayet hoştur. Sahilde dünyanın pek 
ar; yerlerine nasip olmuş güzellikte u
bii bir plaj, Ba§layt~ köyünde kaplıca
lar ve dağlarında zengin krom ve man
ganez medenleri var.dır. Erzin, iki yüz 
yıl önce bir pU.n dahilinde kurulmuş 

gibi caddeleri yirmişer metre genişlikte 
ve gayet muntazamdır. Bu düzgün caQ.
delı:rin iki yanma sıralı kagir ve ah_şap 
ev:~rile kasaba medeni bir çehre taşır. 

Erz:inin toprakları gayet mümbit ve 
'harnsuldardır. Zeriyat yapıldığı tahmin 
el.fillen yedi bin küsur hektar arazide 
her nevi hububat, pamuk yetiştirilir. 
Portakalc11ık son yıllarda inkişaf et -
mijtir. 

Kastamonide 
def ine çıktı 

dir. Şurada burada bulunan bazıları 
sade, bazıları da heykellerle süslenmiş 
mezarlar. Muntazam bir srra ve mun. 
tazam hatlar üzerine çizilmiş yolla-r 
yok. 

Ortada, camekanlı katedral şeklin
<le Ye üzerinde mavi ve yeşil gölgeler 
bulunan, beyaz mermerden kocaman 

bir tilrbe var. Bu türbe birçok salon
lara ve şapellere ayrılmıştır. Bütün 
ô.uvarlar, hatta koridorların duvarla
rı bile, çekmecelere benziyen 80 ner 
santimetrelik karelere taksim edilmiş. 
tir. Bunlardan herbiri bir tabut ihti. 

va eden yerlerdir. Bu deliği kapıyan 
ve her taşın üzerinde bir isim, bir ta
rih kaydedilmiştir. Her taraf son de· 
rece temizdir. 

sekiz ay sürdü. Sonra, türbede, ailesi 
için, sekiz tabutluk bir yer satma! .. 
mış olan :Matis Balboni adında zengin 
bir İtalyan ailesi, Valentinoya bir yer 
verebileceğini bildirdi. Bunun üzerine 

Valentino, bulvarın içinde gördüğünüz 
yerlerin birisine yerleştirildi. Sonra se-

neler geçti. Balboni ailesi efradı ölme. 
ye başladılar. Bunlardan birisi öldü 

mü derhal Valentinoyu ba§k:ı. yere 
nakletmeye başladılar. Görüyorsunuz 

ki. şimdi sekiz gözden yedisi işgal e

dilmiştir. Hayatta bir tek Balbini kal
mıştır. O da ölünce, Rudolf tekrar bah-

Trakgada herkes dört karğa 
öldürmekle mükellef 

Trakyada bilyllk bir arıcıeılık blrllğl 
kurulmak üzeredir. Edlroede 

şiddetli soğuk var 

Yıkılan bir evin eşiği altmda 
al tınlar bu'undu 

A~ntamoni, (Hususi) - AJacameıı
..:it m3halleşinde 1hsan Azdavay!ı oğlu-
n.un .,Utırına.kta ...,lduğu e·ıden 'tam 
bir define denecek kadar alt:n ve gi.i 

m1i§ uıld. paralar çıkmıştır. Bu evin e
tiği altında çıkan bu Paralan Polis ha
ber alou§ ve yapılan araştırmada İhsa 

nm çekmecesinde muhtelif E:Ym?tlcrde 
(30) ziynet altını bulunmUJblr. Evin 

Issız salonlarda ayak sesleı imiz ak. 
sisadalar uyandırıyor. 

Florey bana dönerek: 
- Burada, iki yüz sinema ölüsU var, 

aiyor. Bunların hepsini tanıyordum. 

Hepsi de şeref ve §Öhrete doğru yap
tıkları cehennemi koşunun kuarbanı 

olarak ölmüşlerdir. 
- Cin Harlu da buradamı? 
Diye sordum. Florey de izahat ver

di: 
- Hayır, o değil. Ona vadide, hu

susi bir türbe yaptırdılar. O gayet ça
buk unutulacaktır. Onda asıl nazarı . 
aikkati celbeden şey sıhhati, güneş 

renkli kız, hayata karşı aşkıydı. Mah. 
volan, ölen Harluyu hiç kimse tasav. 
vur etmek istemiyor. O, hatıraya bir · 1 
ilkbahar gibi geçecektir. Denebilir ki, 1 
o şimdiden unutulmuş, uzak bir hatıra 1 

olmuştur. Fakat bir erkek vardır ki, 
saat sonra, gözleri kızarmış bir halde 

her akşam onun tiirbesine girer ve biı· 
oradan çıkar. Bu, Vilyam Poveldir 
ve VilyJ.m Povel ondan hiçbir zaman 
bahsetmez.,, 

Yersiz tabut 

- İşte, diyor, (Büyük resmige~it) 
filminde Con Cilbcrt'in maşukası olan 
yeşil gözlü Fransız yıldızı Röne Ado-

renin ebedi istirah:ıtgahr. Şimdi o, 
Con Cilbertle yanyana bulunmaktadır. 

O, büyük bir sefalet içinde, k<'ndisini 
kemiren veremle tam üç sene mücadc. 
le ettikten sonra öldü. Onun sanator
yom masrafını ödemek için, stüdyo • 
larda iane topluyorduk. 

lşte (Garp cephesinde bir Bey yok) 
filminin delisi Uıi Volhaym, sahne va· 
zır Mruan, ve müstahsil Şcrman. İşte 

çıvanların masası altına dönecek ve. 
ya müşterek mezara gömülecektir. 

"Biliyorsunuz ki Valentinonun cese
di mumyalanmıştır. Biraz ısrar edip 

bahşiş verirseniz, tabutun açrlmasmı 

temin edebilirsiniz. O zaman onun 
müselles yüzünü, çrkık elmacık kemik. 

lerini, badem gözlerini, güzel yuvarlak 

dudaklarını, şakağına dökülen küçük 
bir saç demetini görürsünüz. Belki sa

kalı, ölümiinden sonra iki gün uzruru§· 
tır. Doğrusu, kendisinin tıraşsız gö
rülmesini hiç istemezdi. 

( Dc1ıamı var) 

Edirne, (Husust) - Yeni yapılacak 
v"' ıslah edilecek mandıra tiplerini vali
likler yolladı. Bu sene mandıralar daha 
ziyade azalacak ve maliyet ucuz olus 
diye teksif usulü tutulacaktır. 

Ancılık, Tekirdağ kongresinden çok 
kuvvet almıştır. Macaristana, Peşte bü
yiilı: elçiliğine dört genç usta bir devre 
i~in kursagönderilecektir. Trakya arı· 
cılık birliği kurulmak üzeredir. 

Karga mücadelesi başladı 
Tavukçuluk, tavşancılık eyi prog • 

ramla çoğalıyor. 
Mayıs sonunda bitmek üzere kar • 

ga mücadelesine başlanmıştır. Bu 
mücadelede her mükellef 4 karga yu • 

murtası ve yahut 4 karga başmı muay· 

yen müddet içinde ziıraat idaresine tes 
lim edecektir. Mezruata çok zararı do-

!\fanisa, (Hususi) - Mnnisada imar hareketlerine mutad hızla devam edL 
liyor. Haf ta geçmez ki yeni bir varlık yaratmak için yepyeni bir hamle yapıl
mış olmasm. Göze çarpan faaliyetin ba§mda inşaat işi gelmektedir. Resimde 
Ya.1i Lfıtfi Kırdan kız enstitüsiinün temel atma merasiminde ilk taşı koyarken 

görüyorsunuz. 

kıınan kargaların itlafı için bu sene 
mücadeleye §lddet verilecetir. 

Ağaçlardaki haşereler 

Meyveli ağaçlara arız olan haşerele· 
rin itlafı için de yakında umumi bir 
mücadeleye başlannuştır. 

Şimdiden hazırlıklara başlan.mt}tır. Mü
<:adelede kullanılmak üzere icap eden 
vesait ve ilaçlar ziraat vekaletinden is
tenilmiştir. 

Toprak bayramı 
Şehrimizde geniş mikyasta ağaç 

bayramı yapıldı. Bayrama i§tirak eden 

alay saat 13 de Atatürk anıdı önünde 

toplanarak önde muzıka olduğu halde 

Karaağaca giderek Eğitmenler kursuna 

giden yol üzerinde açılan çukurlara fi

dan dikmişlerdir. Bu törene mektepli· 
ler , halk iştirak etmiştir. 

Şiddetli soğuklar 

Bir haftadanbcri çok m:isait ve iyi 
gitmekte olan havalar birdenbire değiş-

miş ve şiddetli soğuklar başlamt§tır. iki 

gündenberi suhunet derecesi O dan 
aşağı 3-4 derecededir. 

ı_ Yurddan -------, 
.KUçUkH~ 

ııı Lüleburgaz belediye riyasetine a
zadan davavekili İsmail Hakkı getiril
miştir. 

* Lüleburgazda çıkan "Özdilek,, re. 
fikimiz hacmini bir misli büyiitmUş ve 
daha mütekamil bir ~ekilde çılanaya 
başlamıştır. Tebrik eder ve muvaffa. 
kıyet dileriz. 

* Karamanda Sami Tartan adında 
ihtiyar bir çiftçi ye.n.i sistem bir döven 

makinesi icad etmi4tlr. Makinenin tee
rUbeleri yapılmış ve beratı aimmıttır. 
İhtiyar mucld gimdi kendisine yardım 
edecek bir sermayedar aramaktadır. 

* Konya.da ~da sıhhat memur. 

aranmasında da vaktiyle sureti mahstr 
sa.da yapıldığı anlaşılan kapalı iki ten~ 
ke bulunmuştur. büyük kutu (830) 

ı;ram küç:.ik kutu (485) gram gelmek
tedir, bu kutular ağız ağıza gümüı 
akçe ile doludur. Bundan m.'.lda (20) 

tane eski ziynet altım ile (6) rcuhte

lif kıymette akça bulunmtı§tur. Poli<J 
enstütüsü ve maarif mlizesine konulmak 

üzere (16) altın ile (70) gümü~ akça 

gönderilmiştir. Altın ve gümüı parala 

nn kıymetini takdir ettirmek için pa
ralar Maliyeye verilmi§tir. 

Ağacı kestire
medim diye 
Köy kahvesinde adam 
yaruhyan bir fabrikacı 

Tire, (Hususi) - Kazaya bağlı 
Gökçen köyiinde fabrikatı M~mcd 
adında birisi bir hiç yüzünden ayni 

köyden Hacı Hasan oğlu Mustafa. Bağ· 
rıaçığı tabanca ile ağır surette yara • 
lamıştır. 

Vak'aya sebep, imed.:e suretile köyün 
umumi iılc.ri yapılırken fabrikacı Meh
medin Mwıtafanın anasına aid olan ve 

köyün meydanında bulunan üı; zeytin 
ağacım kestirmek istemesidir. 

Vak'adan haberdar edilen nahiye 
müdül'li İ§e müdahale ederek ~ğaçlan 
kcstirmer.ıiştir. 

Biraz sonra Mustafanm idaresindeki 
köy kahvesine giden Mehmed, Mus • 
tafa il~ kavga ederek adamcağızı ta 
ban'.:a ile agırca yaralamıştır. Carih ya 
kalanmış, yaralı hastahaneye kaldı 

nlnuştır. 

lan için bir sıtma mUea.dele kursu a
çıla.caktir. 

• Erdekte açılan zeytin budama. 
kursları çok rağbet görmüs ve 120 

zeY,tinci devam etmJetir. 
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ii ~a Ukaını onseDerni~ " !: :! ; 
== aı raso ifil ©Jaı ei 
~i ·=~-~-· Atletizm i~ :: 
U müsabakaları ~i 
HGelecek ay Atinada~i 
·ı •• 
~E yapılacak ii .. .. .. .. 
:: Balkan memleketlerinin maarü i! 1 n vekaletleri, komşu memleketler !i 
g gençliği ar:ı.sındaki bağlılığı kuvveL ii 
!! lendirecek çok güzel bir spor tema. ii 
~~ sına karar vermiştir. !j 
·~ =· Her sene bir memlekette olmak ü. !i 

zere Balkanlı lise talebeleri arasın- ) 
da atletizm müsabakaları tertip e- ! 
dilec<'k ve bunların birincisi önü- i 
müzdeki ay içinde Atinada yapıla- ·ıi 
~kb~ i 

Memleketimizdeki bütün liseler. ı~ 
den bu karşılaşmalara iştirak et . d 
mek üzere ayrılacak gençler, 20 ni. i: 
sana kadar şehrimize gelmiş bulu- U 
nacaklardır. 20 Nisanda lstanbulda İ5 

l
i! açılacak bir kampta bir kac; gün ça· !i 

lıştırılacak olan genç atletler 25 ni- i~ 

U 
sanda Yunanistana hareket edecek· U 
lerdir. ii .. .. 

:::::x:ıs:=ır.:::m::::::::::::::::::::::::1::::::::.::ı 

Bir meslekdaşfan 
rıca 

Atla{lığı havadisl,eri ertesi gwıu 

ba.şka ga::etelcrdtJ görünce, bunl.an 
teJ:zih hastalığına milpteıa bir sabah 

gazetesi, dün de, Galata.saray klübün. 
clcki bazı değişiklikler hakktnda ver· 

diğimiz ha.beriıı asılsız olduğunu bu
yıinkü nüs1ıa:mıda yazm.aktadır. 

Dü>ı yawığımız bu haberin hakik.a· 

ten tamamen 1ıygun oUlufjumu tekrar 
lar ve arlı "Atan" • "A" ol.an bu refi-
7.:imizden atmamasını, meslekda§lılc 

na.mı11.a rica ederiz. 

Polonyalı kadın 
tenisçinin büyük 
muvaffakıyeti 

Kan'da yapılmakta olan tenis tur
nuva.smda Lehli tenisçi bayan Jadvi· 

ga Jedr:ı.eyokska üç btiyük muvaffa. 
Iakıyet kazanmıştır. Lehli tenisçi, tek-

krde I ngiliz bayan Tomas ile birlikte 
Heaver - Roy çiftini 6.4, 6.4, Brognon 

ile teşkil ettiği muhtelit ile Tomas -
Hebda muhtelitini 6·4, 1.6, 6-2 yen 
rniştir. 

Mosorrcııa 
Mısır teııis şampiyonlarından .Nem. 

:;:el • Punçeçi 6·4, 6-2, Nemzel-Çejnar 

çifti, Bussus - G<ıntien çiftini 6.1, 5·7, 
6.1 yenmiştir. 

Çekoslovakyada 
Çekoslovakya tenis federasyonu Da- 1 

vis lmpa.sı maçlarına iştirak edecek o

lan ekipi çalıştırmak üzere Fransanm 
profesyonel tenisçilerinden Ramiyyo. 
nu angaje etmiştir. 

Rağbi 
Fransızlar Alman· 

ıara yenildiler 
Almanya 1le Fransa milli ragbi e • 

kıpleri arasında Franltfurtta yapılan 
kıırşıla.şma büyük bir sürpriz ile neti· 
celcnmi!itir. 

Dünyanın bellibaşh ragbi ekiplcrir. 
den olan Fransa milli takımı bu kaı 
şılaemada 3.0 mağlüb olmuştur. 

Talebeler arasmdaki maçı 

ltalyanlar kazandı 
Berlinde ikinci defa karşılaşan Al· 

man - lta!yan talebe ragbi takımları 

müsabakMı İtalyanların 6-0 1!alibive. 
tile netfcclenmietir. 

MMnoıü lkhlYımefnnın s:;B<n'!~ınıcnt nııak1l'taısmcııaı !jS~"h~7t;k·a ~"~ 1 
0 8 JZgUCU 8 ) m J li saıbaıkaıDa~~a 

81:,!~ !,~f.!u!~.~J!~ ya ın da Galatasaray la karşılaşıyor ı!I v1oit:.~~':za'~~rdl 
H Bu seneki milli kilme maçları, 
~i ya klüplcrin akıl ermiycn hareket· 
g Zeri, veyahut da f edcr<J,;jyondı.ı biri· 
U nin yaptığı iti diğerinin bozduğu re· 
:: is ve ikinci reis yii....""il1ulo1ı karma· 
ii karışık bir hal al.dı. 

!eri bugün Beşiktaş ve Yarın da Go. 
latasarayla çarpı_şmak ü:r..ere şehrimi
ze gelmişlerdir. 

Milli kümenin sekizinci haf tası o. 
lan bu pazar Galatasaray - Muhafız. 
gücti maçı yapılırken, İzmirde de Al
sanca kla • Üçok ikinci defa olarak 
karşılaşacaklardJr. 

Mulıafı1gücü 
Bir buçuk ay evvel Taksim stadın

da. Fener ve Güneşle yaptığı maçlarda 
ilk defa gördüğümüz Muhafızgüçlüler 
enerjik bir takım olduklarını, muha. 
timlerine nazaran müdafaanm daha 
iyi anla~arak, daha verimli çalıştığı

m ispat etmişlerdi Netekim bu mü. 
zabakalarmda gerek müdafaası, ge -
rekse ileri hatları zayıf Fenerbahçe i· 
le berabere kaldıktan sonra bu seneki 
İstanbul takımları arasında en çok 
gol çıkarmak kabiliyetinde olan GU -
neşlilere 3-1 yenilmeleri de bunu ispat 
eder. 
Muhafız takımının bu seneki en fe. 

MuTıafızgiicii 

maçları kazanıyor. 

Bu defaki müsabal,ada Beşiktaşın 

galebesini beklemekle beraber, bu ka-
7..ancın Ankaradaki k:>..dar parlak olmı. 
yııcağım sanıyorum. 

takımı ... 

Şimdiye kadar yaptıkları beş maçın 
ikisini kazamp üçünü kaybeden Gala· 
tasaraylıların hiç olmazsa bundan 
sonra daha akıllıca hareket etmeleri 
ltlzımdır. 

ii Gihıc§iıı geçen haf t.a lzrııir mü • 
fi baka'Uıruulaki hakem meselesi he · 
ii nitz tmutulnuıdaıı, btt haftaki karŞ1· 
g la.şmalar için de federasyon tara· 
ii /mdan intihap edilen hakemlerle y !stcrnbul rnrntal.ıa.sı ajanı arasındo 
n bir ihtildf çıktığını işittik. 

İl Sebebini kafi ol.arak öğreneme· 

:.

:::::·.===:.': mckle beraber, ajanl1k tarafındatı götl{lerilen ve dünkii. nüshamızd<J 

clercettiğinıiz tebliğdeki maçların 

hakemlikleriııde bazı değişiklikler 

~~ yapılnuı.sı mecburiyeti hô~ıl olnıu§· ı 
:: tur. 
ı: 
:: Bu tebeddülata sebcb, pazar gün· .. . ii 1;ü. Gal.aUuiaray • Mu.Jıafızgücü. millı 

na netice ile nihayet bulan müsaba
kası Ankaradaki Beşiktaş maçıdır. Sı. 
fıra karşı yedi gol yiyen Muhafızgil. 
cü müdafaası bu defa da. acar siyah -
beyaz muhacimleri karşısında acaba 
ne dereceye kadar muvaffak olacak
lardır? 

Galatasaray 
Geçen seneki milli küme maçların

da §ampiyonluğa namzet bir takım o
lan Galatasaraylılar, bu sene hiç bek
lenilmiyen mağlübiyetlcrle biten mü
sabakalar yapmaktadır. 

:: ]..~ime mils<Wakasına tayin edile11 
=i Basri Bütiln'ün bu -vazifeyi yapmak. 
H.h tan imtina etmesidir. Onun yerlnt1 

~en müsabakada kolu kırılan Ad· U mıntaloaca yeni hakcm1erdon Tank 
nan ve • cezası biterek - iki hafta son. ~:· Ozcrengin getirilmiştir. Bon imtiha. 
ra takımdaki eski yerini alacak olan mnı muvaffakıyetle geçiren yegane 
Lutfi ile takviye edilinceye kadar sa- hakem n.amzedi Tarık'ın Türk ırpor 
n kırmızılılar sahaya şu kadrolariyle § kurumunca kendisine verilen ehli. 
çıkmalıdırlar: if yctnamede iki sene ını!ü.ddetle tenı.ri· 

Beşiktaş 
Milli kümenin ilk haftasında Gala· 

tasarayı mahkum bir oyundan sonra 
2-1 mağlub edip, Fenerbahçeye karşı 
hakim oynamalarına rağmen birer 
golle berabere kalmış olan Beşik~
lılar bu sene en muvaffakıyetli müsa
bakalarım muhakkak ki Ankarada 
yaparak Harbiyeyi 2.0, Muhafızı da 
7-0 yenmişlerdir. 

Müdafaada başta emektar Hüsnü 
olmak üı,ere Faruk, Feyzi gibi yıldız· 
lara malik olan siyah beyazlıların a
kıncı hattı ise en küçük fırsatlardan 
istifade etmesini biliyor. 

Ele avuca sığmaz Hakkının hazır -
ladığı fırsatları kaçırmıyan Şeref sa. 
ycsinde Besiktaş takımı. umulmıvan 

Ankara. galibiyetlerinden başka hiç 
bir beraberlik dahi elde edemiyen sa. 
n kırmızılıların bu muv::ı.ffakıyetsiz
liklerine sebeb, takımın iyi te~kil edil. 
memesidir. 

Klüplerinde kayıtlı müteadclid kale
ciler arasından birini seçip birinci ta
kımın malı olarak çalıştırılması, mü -
dafaa oyuncularının hücum hatlarına 
çıkarılmasr, Fikretten sonra Türkiye
nin en iyi sol açığı olan Bülendin 
merkez muhacimde oynatılmasında 

ısrar edilmesi ve nihayet orta akmcı
larmm "sahalarımızda ender görülür 
şekilde gol atmak,, heveslerinin bu . 
lunmaması bu en eski spor ocağının 
mağ!Ubiyetten mağlubiyete sürüklen
mesine sebcb olmaktadır. 

ı.~ecmi - Re!(ld, S<Uim - Mustafa, Mıı 
sa, Suavi • Necdet, Siile1Jman- Mch -
met, Daııya1, Biiiend. 

Süleymanın güzel besleyişiyle, Nec
detin sağdan, Bülendin de soldan hü
cumlarında ortadan Danyal ve Meh • 
met gibi iki şütçünün gol çıkarma. ka
biliyetini arttırmıs olacaktır* 

Fener • Anadolu 
Bu pazar Fener atadmda biricik 

maçı Fcnerbahçe ile A:riidolu klüple
ri yapacaklardır. ~Od irfncffiği için 
karşılaşacak olan bu takımlardan sa. 
rr rncivertlilerin genç Anadoluluları 

yenecekeri ümid edilir, bunun aksi, 
haftanın en büyük sürprizi olacaktır. 

O.M. K. 

Ecnebi nıenıleketıerden 
resimli haberler 

ı maııisfmıda, esld tı1itı 1 7) , ı ' nn vatanı 07.aıı Ofomp ka
salxısındrı. l>iıyük /Jıı ıı cı·ı.vmn yapılmış n.: bu 1rıua11iın
de, geçenlerde olen, a.sri olimpiyatl.arm mifossisi naron ~tjiil 
d.ö Kuberten'in kalbi, 7'annlar dağınoı üzerindeki bir 
mihraba konnıu~tıır. Bil merasimde Elen PrCMi Po. 
ve Fransrıdan gclmı~ birçok spor ileri gelenleri haw 
bıılwwıuşlardtr. Res:ııimizdc, l'utıaıılı prensi, Baromw 

Twlbini milı raba ycr1eşfirirkcn göriiyor11z. 

!cşlıur boksör Tomi 'Far, 1ı<ı1iha::ırcla Holivwlda blllu. 
nan Aylen Vew:elle etı~encceği•ıi biklinniştir. Resimde, 
mayoııe:::li bir salçanın kalitrsi Jııt,'iıı.swıda - §imdidcıı! -

miinahı<ı§a eden yeni ni.ymlılan göriiyor81muz. 

:: Zi ve ~hirler arası maç idare 6ttiri
ii lcmiyeceği i§arct edilmiJ}ti. ma 111w ı .. tat 

BarutgUeUoün 
maçları 

ed 

Barutgiıcü ~has1nd.a bu hafta Y6-
pı7acak mcıflar: 

l - Barutglicü • Dem1rspor A f.A" 
kımlan saat 16 da. 

2 - Barutgilcü. Demirspor B ta· 
hımıart saat 14 de. 

3 - Barutgücü birinci ve ikinci 
genç ta.kımlan l2,30<m 
lardır. 

Baıııtgücü güreşçileri rKwnk~ 

spor klübünde Kumkapılıla.rla. bir eg-

zersiz yapa.c:ıklardır. • ;ıt 

Eminönü Halkvein in 
maçları 

J•;ıninönii Halke\'inden: 
Evimize bağlı kIUpler arasınd• 

yapılmasına başlanacak maçlar için 
5.4.93g salı akşamı saat (18) de 
l;:ura çekileceğinden alA.kadar klilp.
ler snlühiycttar murahha.slarınnı 
Halke,inclc bulunmaları btldfrllir. 

Voleybol maçhırı 
T. S. 1\. lsla11bııl bölae.si voleybol ajan .. 

lıi}rııdan: 

i\luntaznın bir surette müsabakalara i"' 
tirnk clmiyen lnkımlnr fikslürdc:ı cıknnl-
mış olduğundan cv,·clce yapılım fiksttir 
dcğiştirılmiştir. Hu münı:ısebct1c bu hafta 
yalnız bir mnc ynpılncaktır. 

Fcneryılmı:ız • lstı:ınbulspot snat 16 ha· 
licnı llh:ımt P<ılater. 

Eski lis:ınslar mtilgadır. T. S. K. bü'\"iycl 

dizclnn ı olm:ı~·nn sporcular miisabakalar• 
k:ıli~ en giremezler. 

Boks dersleri 
Sişli llnll,cvinden: 
llnlke\'İmizdc spor şubesi boks kısmı •· 

t>ılm ıştır. lstcklilerin hergün saı:ıt 17 dtıı 
"onrn nı iir:ıcaatlcri. 

Kongre 
İstanbul Avcılar 1.-uruınundan: 

İkinci ve son umuml toplantı esas ni• 
znmnnmenin 18 inci maddesi ı:ıhkAmına 
göre ~.4.938 günü s:ınt 10 clu Eminönil 
h:ılkcvindc yapılacağından ü ·clerin, gel· 
meleri rica olunur. 

s 
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Biliyor musunuz? 

En fazla 
Şaııra~ 

nçelii1 Ueır 
lkn m Deır<dl n ır? 

En çok şa. 
rap içenlerin ba· 
şrnda Fransız

lar bulunmak. 
tadır. Bir Fran· 
sız sene de, va

satı olara.k 145 litre §arap içer. 

Bunun arkasından sırayla t. 
tC)lyan (92 litre), İspanyol 

(88 litre), İsviçreli (45 litre), 
Yı..ınanlı (35 litre), Macar (32 

litre), Bulgar (22 litre) ve 

Rumen ( 15 litre) gelmekte
'd;rler. 

Biraya gelince, en fazla bi
ra içenler şunlardır: Belçika-

lı (185 litre), İngiliz (77 litre), 
Alman (72 litre) ve Fransız 
(42 litre). . ~ . 

Parlsln nU,uau 

:~ ~ 

Paris şehrin
de 363 senesin. 
de 8.000 nüfus 
vardı; bu nü
fus 510 da Klo-
vis devrinde, 

30.000; 1220 de, Filips Ogüst 
devrinde, 120.000; 1675 de 

or. dördüncü 'LUi devrinde, 
540.000 :eli. Nüfus ancak 1851 

de bir milyonu geçti. 1881 de 

nüfusu 2 milyonu bulmuştu. 

Şimdi ise Parisin nüfusu he-
9nen hemen 3.000.000 dur. 

Bu gürdüğünüz pullar Lih -

ten:;taynda 1937 senesinde vu

kubuJ~n müthi~ bir su baskı. 
aının hatırası olarak tedavüle 
çıkarrımışt..ır. 

* * 

. lngilteredc, lskoc;y::ı.daki Ra. 
eır mıntakasında bir ağaç var· 

~ır ki, üstü paralarla dolu -
dur. Btınun sebebi bu mınta-
~~dan ayrılanların' garib bir i. 

1 adla bı.traya para yapıştrrır-
larsa i~ler· · ~ ~. . -:. ının ugurlu gidece -
gınc ınanmış olmalarıdır. 

"' ıj< * 
Rekor 

İspany~a, her memleketten 
daha çok lcambur vardır. 
Sierra Marenanm bc-zı köyle
rinde nüfusun vüzcle _yedisi 
kamburdur, 

Kadın -A. 
yıb! Hani ba -
na saat 10 da 
geleceğini va -
adetmişt i n , 

iistelik bir de 
sarhoşsun! Baksana saat biri 

vuruyor. 

Kocası - Fakat, ka.. ka .. 
ka. .. rıcığım. Saat e\"\"eli biri 

çaldı, sonra da sıfırı. Tamam 
değil mi? 

-Hüsnü, ye. 

i 
ni bir haber 
var rnı? 

. - Nasıl? Sen 
'luymadm mı? 

- O bir meyha . 
nenin kapısı önüne ansızın dü· 
şüp ölmüş. 

- Mümkün değil! Girerken 
mi ölmüş, çıkarken mi? 

- Tam girerken. 
- Tuuuh, ne şanssız:mış! 

-{! .. ~ 

- Niçin? 

- Söylendi-
ğine göre Kana -
d:.lr ''Beşiz,, ler 
ıçın, beş köşeli 

hususi bir oda in
ıa edildi. 

- Çünkü yaramazlık ettik-
leri zaman, hepsini ceza ola-

rak birer köşeye koymak için 

beş köşeye ihtiyaç var. 

1' ~ ~ 
Öğretmen 

Bir mUııellcs ne-

ye derler?. 
Talebe - An

cak üç köşesi o-

lan bir mürab

baa .. 

...... .. ...... mr ........ 

1 
HABEP 1 

ÇOCUK SA Yi A~ 
Bilmece kuponu 

2 NlSAN - 1938 

- Bu kadar 
büyük bir neza-

ketle aelam ver-
•liğin bu zat kim? 

- Berberim ... 

- Ona şap-
kanı bu derece geniş bir 

jestle açmağa mecbur musun? 

- Evet. Çünkü saçlarımı u

zatmak için bana bir ilaç sat
mıştı. Bunun için onu her gö

rüşümde, her zamımkinden da
ha ''kabak,, olan başımı iyice 

açıyorum. Bu hareket bütiin 
tekldirlcrden daha manalıdır. 

Fatma?. 

-Eve kaçta 
döndüğümü an· 
neme söyleme
diğim halde, bu 
nu ona neden 
haber verdin, 

- Vallahi kaçta döndü-
ğünüzü söylemedim küçük 

bey, hatta dedim ki, siz gel

diğiniz zaman sab<lh kahvaltt. 
smr hazırladığım için saatin 
kaç olduğunu göremedim. 

Çamaşırcı 

dükkanında : 

- Siz her 
zaman, beher 

pijamzmı için 20 
kuruş alırken 

bu defe neden iki pijama için 

elli kuruş aldınız?. 

- Aff eder5iniz, bayım .. Pi-

j<ıımanızın ceplerinde unuttu. 
ğunuz mendille kolalı yakanız 
için de 10 kuru§ aldık. 

Kızıl derililerin 
lisanında ''sev-
mek,. fiilinin kar-
~ı Irğı "Şemlen· 

<lamug kunago-
garegiş,, dir. 

Genç bir kızılderilinin sevgili
sine\ ilanı ~k etmesini düşü
nün: "Seni seviyorum!.,, de· 

mck için şöyle diyecek: •'Sev
gilim, seni "Şemlendan1Ugku-

nagogarcğiş'iyorum.,, 

.,, .... , ..... 
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Her halde bir ço!darınızda 

bozuk paraları bir kenara aytr· 
mak a.deti vardır. 

Fakat. eğer sizin kumbara
nı:r. voksa ve bu bozuk paralar 
geliŞi güzel bir şekilde çekme
lcrınizde ve ceplerinizde bu
lunuyorsa, size hiçte fena olını
yan bir kumbara heiiye ede

lim. 
Bunun için, yukarıdaki resmi 

iiç misli t:-:.iyilterek ha~ka bir 
kağıda çiziniz, sonra çizeceği-

niz resimdeki siyah çizgileri 
takiben kC$in. Kestiğiniz res
mi, ise bir defter kabı üzerine 
yapıştırm. Tutkalın iyice ku
nırnasmı bekleyin ve resimle 
<lefter kabının biribirlerine iyi
ce ve düz olarak yapışması için 
bir tamponu bunların üzerinde 
bastırarak gezdirin .• 

Sonra, noktalı hatları taki -
ben katlamağa başlayın. Bir 
cetvel. diiz katlar j'apmanıza 

yardım ~deccktir. 

• • 
iNTiKAM 

At, köpükler içinde kulübe

nin önünde durdu. Süvari yere 

atladı ve üstü başı toz toprak 
ve ter içinde olduğu halde bu 
kulübeye doğru koştu. 

- Kaçın, Sir Con l Kaçın!.. 
Kaçın! "Zulii,, kabilesi bize hü. 
cum ediyor. 

Hemen akabinde, süvarının 

Sir Con diye hitap ettiği adam 
kapıyı açarken, bir ok delikaın

lının başı yanından geçerek ka
pının kenarına saplandı . 

Kulübenin sahibi, yeni gele
ni şaşırtan muammalı ve sakin 
bir tavırla: 

- Anlaşılan bu okl<ır kendi. 
liklerinden uçmuyor, dedi. Ne 
oluyor, çocuğum?. 

- Şu oluyor ki, size gelme'.' 
için, ırmağı bin bir müşkülatla 

geçtim .. 

Tam bu anda ikinı.;i bir o~ 

havada ıslık öttürdü ve süvari 
bir istırap çığlığı kopardı: Ok 

k_,Juna saplanımıtı. 
Sir Con mırıldanarak : 
- Anlaşılıyor ki, me;,;ele cid

didir, çabuk girin içeriye 1 

Dedi ve güm:.iş b~r düdüğü 
C:udaklanna götürerek keskin 
ve devamlı bir şekilde öttürdük 

ten sonra genç erke~:n arka
srndan içeriye girdi. 

- Zuli\ler geliyorlar, Sir 
Con, bir çeyrek saat eonra bu
rada olacaklar .. 

Adam, oku yaralının etlerin
den r,,ıkararak şöyle .c'l::cli: 

- B:ı adamların oklan 
krndilcrinden biraz daha htz!ı 

yürüyor, galiba!.. 
- ZulUlar'ın hepsi harp 

kıyafetine girmişler ve vücut -
larma harp ·imleri yapmı§ -
!ardır .. 

- Ehemmiyeti yok! Düdii
ğüm:.i şüphesiz du;~.m Vil on· 
ları layık oldukları veçhile kar

şılamasını bile'..:ektir. Hiç kork· 

mayın.. Rica r terim biraz sa
kin olun, çün!<ü yannrzı iyice 
muayene etmem lazım. Bu a· 
danılarm çok fena 5.dttlcri var: 
Oklarına ekseriya fena zehir 

sürerler .• 

Bu Sir Con cidden garip ve 
muammalı bir ad:ımılr. Alim o
lan bu adam bir gü:1 buralara 
gelmiş. ertesi gün:i bu metntl,c 
kulübeye yerleşmişti. Ayni za· 
manda bu htr halde ktymetli 
.e malumatlı b'r ada·ndt. Çün
kü tababet ve cerra:1lığı ga -
yet iyi bilirdi. 

Şimdi · ··~ t~hlike l:arşıı;ınrla 
bulunuyordu. Zulülar ona hü
cum ediyorlardı. Si!1irbaz ve 
ayni zamanda din reisleri olan 
şeflerinin emri altınd ., Zuliılar, 
kendi ilimlerine hakaret eden 
ve meydan okuyan 'm alim: ce

zalandrrmağa geliyorlardı. Fil
hakika Sir Con. sihirbazın ö
lüme mahkum olduğunu haber 
verdiği bir ~ ~lüyu tedavi ede
rek hastalıktan ku. taı-m.ıştı. 
Buna fena halde kızan ZulCı -

lar da onu işkenı~eler içinde: 
öldürmeğe karar vermişlerdi. 

Bir tüfek sesi duyuldu, bunu 
bir ikincisi t-ıkip etti, sonra 
hakiki bir yayhm ateşi başla
dr. Alim: 

- İşte, Vil faaliyete geçti: 
Diye mmldanarak ;ıencereye 

bir n:ızar atfetti . 
Gördüğ-;.J şey her halde ken

disini endişeye düşiırmüş ola
caktı ki 

-Al.. A! .. 
Diye bir nida kopardı ve du

varda asılı duran tiifeğini ala-

rak genç süvariye ~ızatbktan 

sonra şöyle dedi: 
- Bu silahı alıp Vil'e iltihak 

edin .. Ben de, bizi kurtaracak 
olan bir hareket yapacağım. 

Vil, yirmi zencinin yardımi
le, kıymetli nebat yetiştiren 

alimin ev!atlığıydı.. Atim bu 
yerlilere tüfek kullanmayı öğ

retmi~ ve onları iyi birer ni
şancı yapmıştı. Bunun içindir 
ki, Zulıilar, hiç t:: beklemedik
leri yirmi tüfeğin at:şiylc kar
şdaşroca, meydanda kırk kadar 
ölü ve yaralı bırakaı ak geril~
diler. Fakat biraz sonra kendi
lerini toplayarak tekrar atıldı • 

lar. Mukavemeti her ne bahasına 
olursa olsun kırmağa 1.arar ver
mişlerdi. Ateş tekrar bütün 
şiddetiyle başladı. Fakat yirmi 
tüfek müthiş ve azgın bir ka
labalık karşısında ne yapabi
lirdi ki? Bir kişi yere düşünce 
önlerine üç vahşi dikiliyordu . 
Müdafiler tam basılacakları 

)sırada, birdenbire, bir mitral -
yözün müthiş yayhm ateşi du
yuldu. 

O zaman. evin kapısı açıldı 
ve Sir Conun korkunç silahrnın 
bir anda durdurmuş olduğu 
Zululara doğru adım adım 

ilerlediği görülcKi. Yeni bir 
yaylım ateşi, vahşileri merha -
metsizce biçerek geçti. Sir Con 
hep ilerliyordu. 

Müdafiler, onu vu:mak kor
kusiyle artık ateş etmiyorlar
dı ve bu beyaz saçlı adam da, 
elinde korkunç ölüm aletini 
tutarak, başı dimdik ve sakin 
bir vaziyette, bir ağaca yaslan
mış olduğu halde de!ışet iiçnde 
hareketsiz duran Zu!u sihirba
zına doğru yürüyordu. Alimin 
meydana çıkışı ve bu sıkışın 
kendi saflarında yaptığı tahri
bat kar§srnda deh~eHe kalarak 
Zulülar onun önünd-: eğildiler. 
Yeni bir mitralyöz ateşi, geri
lerde sığmarak ihtiy.mn üzeri
ne ok atmağa hazırlanan otuz 
kadar vahşiyi yola getirdi. 

Bunun üzerine Sir Con, can
lıdan ziyade ölü olan sihirbaza 
ayağiyle dokundu v~ ona, ku
):ibeye doğru yürümesini işa -
ret etti. 

Vahşi zenci itaat etti. Artık 

siyah değildi, kül rengi olmuş· 
tu ! Alim hep ayni s0ğukkanlı
lıkla sihirbazı kulüb-:ve götür
dü ve Zullılarm yerlıdnden kı
mıldamalanna mani olmak için 
bir iki defa daha ateş etti. Deh
şetler içinde kalan vahşiler, a
lınlarına yere dayayarak hare
ketsiz kaldılar. 

Nihayet mitralyöz ateşi ke
silij te başlarını havaya kaldır
dıkları zaman. sihirbazlarını 

ellerini göğsünde çaprazlamış 
olduğu halde, kulübenin damı 

üzerinde gördüler ve hayretle 
mırıldandılar. O zaınan sihir
baz konuşmağa başladı . 

Onun coşkun sözleri, vahşi
ler üzerinde derin akisler uyan
dırdı ve onları hayrette bırak
tı. Eğer Zult1lar, reislerinin, 

böğr(ine dayatılan bir kamanın 
tesiri altında bülbül kesildiği
ni bilselerdi şüphesiz hayret et
mezlerdi. 

Filhakika, sihirbazlar hic te 
'.':esur değillerdir. Bütiin cesa
retleri, diğerlerine cesur olma-

yı telkin etmekten ibarettir. 
Zavallı zencilere mucizeler gös
teren bu sihirbaz, böylece Sir 
Conun kendisine fısıldaclığı 
şeyleri mütemadiyen söyleyip 
duru. 

Zulillarm bilini bilen Sir 
Con, onların adetlerini de ivi 
bildiği i~in ZulCılan ne §ekilde 
de yola getirmek lazım geliğini 
biliyordu. Bunun içbdir ki o
mın sözlerini tekrarlamakla 
mükellef bulunan sL'ıirhaz f"y
le diyordu: 
dddddd - nd. cm cmf cm 

Büyük beyaz si.'ıir11az, biz:m 
dostumuz olduğunu söyledi, 
kendisi benden daha alimd ir, 
Kendisi benden .. 

Zen'.:i burada tere1d•:.it et ti , 

Fakat kamanın ucu etlerine 
batmağa başlayınca, çabucak 
Sir Conun sözlerini tekrarladı: 

- Benden çok daha alimdir 
ve ona itaat etmeğe meccburuz. 
O, ölümü kaçıran sırlan bili
yor. Bize yardım etmek istiyor. 
Yaşasın büyük sihirbaz.. Ona 
itaat edelim 

Sihirbaz. bunları söyledik -
ten sonra, daınm üzerinde diz 
çökerek eğildi ve ant;ak kama, 
böğründen aynlını.:a ayağa fır
ladı, yere atladı ve sabık ben -
delerinin istihzalarına kulak 
vermemeğe çalışarak, ormanın 

içinde koşarak kayboldu. 
Zulülar, yeni ittifaklarmı 

tesit etmek için, ate~ler yaktı -
lar, dansetmeğe başla<lılar ve 
bu eğlenceler gece yarısına ka
dar devam etti .. 

Sir Cona gelince. o da, evin 
salonunda toplanmış olan a· 
damlarının yanına gelerek, 
hep ayni sakin haliyle: 

- İşte, dedi, muharel.ıeyi 
kazandık!.. 

- Mösyö. Siz cidd"!n hari • 
ku'Iadeydiniz. Sizin sayen:zdc 
muhakkak bir ölümden kur -

tuldıık. 
Alim, açık duran kapıdan 

ZuH'ılann eğlencelerini göste
rerek şöyle dedi 

- Haydi, artık bu mev· .ıu 
bırakalım ve bizim şerefimize 
tertip edilen e,2:lenceleri seyre

delim. 







EskD Vuınıaıın başvelkıon 

Mi halakopulos'un 
ölümü tabiidir 

Ortaya altlan iddia bir resmi 
tebliğle tekzip edildi 

Atina, 1 (A.A.) - Atina ajansı bil· 
diriyor: 

Gazeteler vefat eden eski başvekil 

Mihalakopulosun kardeşinin bir mek. 
tubunu neşrctmektcdir. Bu mektupta, 
sabık başvekilin kronik myokardit'ten 
(kalb adal~inde müzmin iltihap), ta· 
hatsız olmadığı bildirilmektedri. 

Bu mektubun bir suretini almı§ olan 
matbuat müsteşarı Nikoludis, verdiği 
eev<>pta, Mihalakopulosun hastalığının 
Viyanalı profesör Eppinger'in ve diğer 
7 Atinah doktorun 19 mart tarihile 
vermi§ olduklarr tahriri raporoa tesbit 

edilmi_ş bulunduğunu ve bütün bu dok· 
torların aabık başvekilde Kronik Myo
kardit bulmu§ olduklanru tebarüz ettir. 
miştir • 

HABER - Mihalokopulosun ölümü 
üzerine Yunanistanda bazı fena dedi· 
kodular yapıldığı yukarıdaki tebliğden 
anlaşılıyor. Fakat tebliğ., doktorların 

şahadetiyle bu dedikodulan kökünden 
çürütmekte ve bu pyialann general 
Metaksas iş başına geçeli beri her .Yu
nan siyas liderinin ôlüşUnde, ortaya çı. 
nan iiyasi liderinin ölüşüride, ortaya çı
karılan dekidoulardan farksız olmadı. 

lngiliz ... ltalya 
görüşmeleri 

DS"" Bqt&ratı J llıctdı l 
· mfycti vasıtasiylc tanınmasını kabul et-
tiği bildirilmektedir. 

Akdeniz meselesi hakkında, Roma, 
anlaşm;;ısının, iç harbin sonunda tspan· 
ya topraklarını tamamen boşaltmak 

İ!iin teminat vermeğe amade bulunmak. 
tadır. 

Akdenizde ve Şap denizindeki karşı
lıklı kuvvetlere dair malilm.at teatisine 
matuf müz<ıkereler<le ehemmiyetle iler· 
lemiştir. 

Yeni rejim altında Filistindeki İtal

yan menfaatlerinin himayesine { elin. 
ce, bu hususta mühim noktalar üzerin
de şimdiden mutabakat hasıl olan mek
tuplar teati edilecektir. 

İngiliz topraklarında propaganda 
meselesi hakkında yatıştrncr teminat 
verilecektir. 

Anlaşmanın a.ktinden sonra, Libya. 
daki İtalyan kuvvetleri en az yarıya in· 
dirilecektir. 

Atatürk ün 
iyileşmesi 

üzerine 
_.. Ba~tarafı l incide 

ilk olarak, geçen celseden kalan 
sa.bıtlar okunmuş ve kabul edilmiş, 
938 btitçesi tetkik edilmek üzere büt 
ce encümenine verllmlştlr. 

Bundan sonra, yeni belediye za
bıtası talimatnamesine konması tek 
11! edilen maddeler ile Haydarpaşa 
<la demlryolunun tlzerlnden yaptırı
lacak köprilnlln masrafına belediye. 
nln de iştiraki, gazoz imalAthnnele
rinln sıhhi şartlara riayeti için bele
'dlye zabıtası tallmatnameeine konu· 
lacak maddeler hakkındaki teklif
ler btltçe encümenine, sular idaresi
nin 937 blft.nçosu ve belediyeye ait 
mektum emvali ihbar edenlere ik
,l'8miye verilmesi hakkındaki mazba 
1la alA.kadar enciimenlero verilerek 
.belediye zabıta talimatnamesinin 
muza.keresine devam olunmuştur. 
~avdar ekmeklerinin şekli hakkın
öaki kayıt da münakaşalardan sonra 
kaldırılmıştır. 

Atatllrklln sıhhatleri 
Mtızakerelerl müteakip azadan 

ıEthem Akif, Cumhurreistmlzln ra
hatsızlıklarına. vo ayni zamanda ta
mamen tylleşmiş bulunduklarına 
~azetelerden muttali olduğunu söy
JJyerek, AtatürkUn iade! Afiyet et
Jnil} olmalarından dolayı duyduğu 
sevinci izhar etmiş ve reis vek111 de 
bu sevlncde bUtiln meclisin müşterek 
bulunduğunu söylemiş ve diğer aza
lar da (hay! Hay) seslerllc bu se
:vlnce iştirak etmiş ve Atattirko bir 
tazim telgrafı çekllmeslno karar 
verllmlştlr. 

Meclis salt gtinU tekrar toplana
caktrr. 
Ermeni cemaatinin duası 

Ermeni patriği Mesrop Naroyan i
le, cismani mecllsl AtatUrkUn a.tiyet 
bulmaları sevlnclle bir telgraf çek
mişlerdir. Ayni zamanda patriğin 

emrile bugUn btltun Ermeni klllse
lerinde cumhurrefsimlzln sıhhat ve 
:\fiyetl için dualar okunacakbr. 

Patrik, diln Beyoğlu ktıisesinde
kt dini Ayine riyaset ederek Atatllr
kOn tahakkuk ettirdiği mucizeleri 
anlatan bir vaaz >ermiştir. 

Bngnn sn.at 9.30 da da şehrimizin 
bUtUn Yahudi ma.bedlerinde o.ynt şe
kllde dua edilmt~tlrıı 

Bu vaziyete göre anlatmanın yurt. 
masına başlarulmıo olduğu görülüyor. 
Maddelerden önce umumi bir deklaras. 
yon bulunacak ve bunda iki ıdevletin Ak 
deniz havzasmdaki menfaatleri bilbas:ıa 
İtalyan menfaatlerinin hayati mahiyeti 
göz önüne alınmak suretiyle, karşılıklı 
olarak tanmacaktır. 

Nihayet, Fransanm menfaatleri de 
gözden uz<>k tutulıruyacaktır. Filhaki. 
ka, müzakereler başlarken Lord Pör -

tun dikkati bu noktaya çekilmig bulun· 
maktadır. Müzakereler başlamadan ön. 
ce, İngiliz Başvekili meclisteki beya
natında, tspany<:l:laki yabancı gönüllü· 

ler meselesinin hallini bu itilafın akdi 
için şart olduğunu bildirmişti. 

Bu münasebetle İngiliz mahfilleri, 
hUkumetin bu meselenin ademi müda. 

hale komitesi tarafından halli için bil· 
tiln g-:ıyrctini sarlcttiğini hatrrlatmak
tadırtar. 

Sirkecide gar 
meydanı 

Devlet Domtryolları dokuzuncu 
işletme mUdilrlUğU, Natla vekili AH 
Çetiokayanrn verdiği direktif dahi
linde plft.nları hazırlanmış olan Sir
keci garının etrafını açma işine baş 
lam ıştır. 

Gann giriş kapısı karşısına dilşen 
krsımdaki istasyon bahçesi ve bura
daki barakalar kısmen kaldırılmış
tır. Diğerlerinin kaldırılmasına de
vam edllmektedlr. 

Esasen Devlet Demiryolla.rına ait· 
binaların kaldırılmasından sonra ba 
zı dükkA.nlarm ve bir camiln istim· 
lA.k ve yıkılmasına sıra gelecektir. 
Bu suretle garın giriş kapısı önllnde 
bUyUk bir meydan açılacaktır. O za. 
man tramvaylar burada bir kavis 
yapacaklar ve uzun müddet durma
dan yollarına devam edeceklerdir. 

Öğrendiğimize göre nafla. vekA.letl 
Sirkeci garı ve civarındaki tesisatı 
şehrin Avrupaya. olan kapısı denll
meğe l!yık bir ha.le getirecektir. Pro 
fesör Prostun tptidat projesinde Av
rupa şimendiferlerlnin buraya ka
dar gelmesi 'münasip g6rillmemakle 
beraber Nafia vekft.lett Sirkeci ga.. 
rının bu bltlş noktası i~ln en müna
sip bir yer olduğu kanaatlnde~ir. 
Bu ltlbarla. yAnl büyük A "'rupa istas
yonun un gene ayni sahada vücuda 
getirilmesi mukarrerdir. 

Mısırda seçimin 
neticesi 

Kahire, 1 (A. A.) .,..... Anadolu ajan.. 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün 110 yerde yapılan seçimde şlın· 
diye kadar hüktiınet taraftarı partile
rin 38, müstakillerin 19, Sadi partisi. 
nin 12 ve Vefd partisinin de 3 mebus
luk kazandığı resmen anlaşılmak.ta .. 
dır. 

1eşehkür 
Aramızdan ebediyycn ayrılmael

le bizleri sonsuz bir matem içinde 
bırakmış olan atle relsimlıin vefatı 
dolayıslle gerek bizzat, gerek mek
tup ve telgrafla taziyolcrtnf bildire
rek elemimlze iştirak etmek li'ıtfun
da bulunan ve cenaze merasiminde 
bulunmak zahmetlnl fhtlyar eden a
lle dostlarımıza alenen teşekkfir et-
meği bir borç biltriz. 

Rahmetli tsmall Hakkının oğlu 
Orhan Temel ile annesi ve kardefl 

Abide dllşmanı 

Kurşun hırsız
larile mücadele 

Baımyacı Ali {(G74ığı 1..-ur~mlardc:ın 
bir 1cısmıy7a 

Medrese ve camilerin harab olına. 

sına, hemen dalına bak.m:ısızlık sebeb 
gösterilir. Halbuki bu gibi eserlerin 
tahrib edHmesinde en bilyilk rol kur· 
şun hırsızlarının il.zerine yüklenmiş
tir. Kurşunlan çalına.ıı cami ve med
reseler kısa bir zaman içinde yağmu. 
run tesiriyle berbat olmaktadırlar. 

Emniyet. ikinci şube mildilrlüği.l bu 
hususu na.zarı dikkate alarak kurşun 
hırsızlarıyla. şiddetli bir mücadeleye 
başlamıştır. Geçen gün !zmire kaçı • 
rılmak istenilen 500 kilo kurşundan 
sonra bu sabah da Langada "Bamya
cı Ali" namiylc maruf meşhur kurşun 
hırsızlarından biri daha yakalanmış. 
tır. 

Bir ay evvel, gene kurşun hırsızlığı 
yüzünden malı kfun olduğu ceza müd
detini bitirerek hapishaneden çıkmış 
Olan Ali, tekrar eski işine başla.mlş, 
ve bugün de Kocamustafapaşadaki 

medreselerden söktUğü 70 kilo kur -
şunu bir zembil içinde götürürken ya
kalanmıştır. 

Hükumetçiler 
Madrid cephe
sinde ilerliyorlar 

:tr' Baştaraıı ı lnatde 

Terriyente ve Azor kasabalarını iş
gal etmişlerdir. 

Cumhuriyetçilerin taarruzları Las 
lnvieruasdan Saelise kada.r otuz ki
lometrelik Mr cephede inkişaf et
mektedir. 

Fransada endişe 
Paris, 3 (A.A.) - Siyası mahfil

ler, ispanyada askert vaziyetin son 
inkişafından dolayı endişe izhar et· 
mektedlrler. Çllnkti içlerinde bir çok 
ecnebi gönUlliller bulunan Franko 
kuvvetleri Fransız hududu civarına 
sUratle yaklaşmaktadırlar. 
Asilerin mukavemeti kırıldı 

Madrit, ı (A.A.) - AsUerin Ara
gon cephesinde şiddetli hücumlarına. 
rağmen cumhuriyet kıtaları kuman
danlığı iki hareket başarmıştır. Bun 
lardan biri Uç glin evvel Alarrasin 
bölgesinde başlamış ve 15 kilometre 
bir ilerleme ile neticelenmiştir. Hil· 
k<lmet kıtaatı Masezoso, Terriente 
ve Azor köylerini işgal etmişlerdir, 

llı:incl hareket Sellelada merkez 
ordusu tar?. fından yapılmış ve dun 
erkenden şiddetli bir topçu ateşin
den sonra başlayarak akı;am Uzerl 
12 kilometre ilerleme ne neticelen
miştir. AbanedaG köylU çevrilmiştir. 

General J.Uaha, ansızın taarruz 
karşrnında kalan astıertn pelt az mu
kavemet gösterdlklerlni bildirmlş
tlr. Bununla beraber bu bölgede şld
detll muharebeler cereyan etmiştir. 

Barselonda lngilizler 
T ... onıdra, 1 (A.A.) - Barsclondaki 
lnglliz tebeası şehri terke davet o
lunmuştur. 

Lerida da vaziyet 
Fraga, 1 (A.A.) - Franko kıtaaeı 

saat 13,20 de Lerida dış mahallele
rinin illr evlerini işgal etmiştir. 

Aragon cephesinde 
Saragos, 1 (A.A.) - Havas ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
Diln öğleden sonra ve akşam Uze. 

ri General Moscardo kumandasın
daki kıtaat Esplusu zapt ve Altorrl
kona. vasıl oldı•ktan sonra Saragos 
ve Lerlda eyaletlerinin hududuna 
kadar ilerlemişlerdir. Bu suretle şı. 
malde Solşaga kolordmıu ve cenubda 
Lerldarı sıkıştıran ~ a.guen.ln kolor-
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Tek askeri -olan 
memleket 

~ Baştarafı 1 incide 
gümrük memurundan ve yedi polisten 
ibaretti. 

"Fakat, bu elli gümrlik memuru ara· 
zimizi iıtit.&dan kurtardı:. ÇUnkU, bu 
elli memur lıviçrelidir !.,, 

Lihten§tayn prensliği, harp sonuna 
kadar Avusturyaya bağlı idi. Fakat, 
ondan ş0nra, bugUn neticesi iyi olan 
bir ihtiyatk:lrlık yapmı1 ve Avusturya
dan ayrılarak, tsviçL·e federal hükO. 
metlerine dahil olmuştu. A vusturyaya 
bağlt kalsaydı, tabit, Avusturya ile be

raber, Almanyaya iltihak edecekti. Bu 
gün tsviçrcye bağh olduğu için, Al
manya oraya tecıwüzden çekinmittir. 

Bu küçük hükumetin 12000 kiJilik 
nüfusu vardır. Meclisteki mcb'uıılar 
on bet kitiden ibarettir. Bunlar da ild 
partiye ayrılmıştır. Biri on bir kişilik, 
diğeri de dört kişilik parti! Ve bu on 
beş kiti aralarında hiç uyu§amamakta. 
dır.! 

Lihten§tayn hliJr(lmctinin idaresi me§· 
rut! prenıliktir. Birinci Frans ismini 
tapyan prens bugün 85 yaıındadır. 

Memleketin bütün nenretlerini kendi-

sime toplayan ve ayni zamanda, baıve. 
kil olan doktor Jozef Hvop ile, prens, 

her gUn ptoıundan telefonla kanuıur 
ve hillnnnet itleri hakkında ma1Qmat a
lır, talimat verir. 

Bu pernıhı devlet teisi olması da 
gariptir. Mcml~ketl eline, ne harp ede-

rek g~irmi§tir, ne babumdan kaldığı 
için, ne de bir prensesle evlenerek .• 

Pragda hüku
met darbesi 

_. Baştarafı 1 incide 
Bu gazete Prag, BUkreı, ve Bel

grad arasında. şimdiden müzakereye 
başls.nablleceğtnl ilAve etmektedir. 
l ngilterede vaziyet nasıl 
mutalaa ediliyol" ? 

Londra, 1 (A.A.) - Çekoslovak· 
yade.kt vaziyet efkA.rı umumlyeyi ve 
bilhassa sol cenah gazetelerini meş
gul etmekte devam ediyor. Sol cenah 
gazeteleri, bu sabahkl nUshalarmda, 
ÇekCJSlovakyanın hergUn şiddetlenen 
kuvvetll bir tehllke karşısında bu
lunduğunu tebartız ettirmektedir. 

Mançester Gardiyan diyor ki: 
"- Çekoslova.kyanın istiklA.lino 

hürmet edileceği hakkındaki Alman 
teahhütıerlnin hiçbir kıymeti yok
tur. Alme.nyanın, Alman diU kulla
nılan mıntakalan ilhak etmek niye. 
tinde bulunduğu şüphe götllrmcz. 
Nasyonal sosyalist şeflcrI. bu mese
leyi aralarında konuştukları, za, 
man bunda ke.tlyen mtıttefikttrler. 
Yalnız Berllnde tetkik hususunda 
fikirlerde ihtUAf vardır. Bazıları, 
Südet mıntakasınrn Almanyaya il
hakından sonra Çekoslovak devleti· 
nl Almanyanın hlmayeel altında ida
me ettirmek, yalnız bu devleti ktlçilk 
antant ne Fransız ve Sovyet ittifak
larından P.yırmak fikrindedir. Diğer 

• bazılarının fikrine göre, ise, yalnız 
tamamUe Çek olan mıntakalar 1stfk-
1Allnl muhafaza. etmeU, diğer ekallt
yetler ise mensup oldukları millete, 
yani Polonyalılar Polonyaya, Mn.· 
carlar Ma.carlstnna ve Slovaklar tııc 
kısmen Polonyaya kısmen de Maca· 
rlsta.na. verilmelidir.,. 

Diğer taraftan Deyli Herald gaze-
tesinin blldirdlğine göre, Çek nasyo. 
nal sosyalistleri Prag hilkümetlne 
karşı blr biikümet darbesi hazırla

maktadır. 

Sajt ve ıml cenah arasında 
Prag, 1 (A.A.) - Dt Zayt gazetesi 

yazıyor: 

Hüküm.et birliğf nl teşkil Men sağ 
ve sol cenah partileri a.rasmdaki 
lktUk gittikçe fazlalaşmaktadır. Bü
tün sol cenah Çek partileri, komU
nistler de dahil olarak, halkçı cep
henin tık asasını teşkil etmek Uzere 
müşterek bir komite kurmuşlardır. 
Sağ cenah pa.rtnerl lso sağ cenah 
gençliği teşekkiillerlnin bir elden 
idaresi için daha bundan birkaç gUn 
evvel bir mmt komite vncnda getlr
mişlerdlr. 

Başvekil Hodza BugUn SUdet Al· 
manlarmın parlamento grupu reisi, 
Kund ııe Alman sUdetlerl partlslntn 
reis muavini Rihterl ve Karpat Al
man partisinin reis muavini Frog
ncrl kabul etmiştir. 

dusu arasında. hasıl olan delik ka
panmış bulunmaktadır. 

Cephen1n bu yeni ~ekli Ebrenln 
şimalinde faallyette bulunan bütUn 
kollar ta.rafından yapılan manevra· 
lann inkişafına 1mkAıı :vermektedir., 

Hayır .. Birinci Franı bura.smı para i!t 
satın almrştır. Memlekete varis olan 
düklerden biri Lihten§tayn prensliğini 
e.atmağı düşünmüş ve en fazla pan 
verene ciro etmiştir 1 

Bu küçük devletin bir tek askeri 
vardır! 

Lihtenştayn devletinin ordusu 18~ 
ıde lağvedilmiştir. Bu orduda askerliıt 
edenlerden bugün Andreaa Kicher iı. 
minde ve 97 yaşındaki bir, asrrdide sağ• 
dır. 

Bu ihtiyarın resmi, hükiımetin mcr • 
kezi olan Vaduz şehrinde hemen hemen 
bütlin dükkanlarda yZl!dızlı çcrçcve1et 
içinde asılıdır. 

Sovyet 
Rusyada 
temizlik 

~ _.,. Ba~tarafı 1 inddı: 
Bahsedilen hAdlse geçen hafta ı ~ 

Sovyet gemisinin, içindeki 800 ı·i ; i 
ile Siblryanın buzlu mıntakalarında 
kalmış olmasıdır. 

Şimal kutbu tetkik heyetinde ~"S· 
başkan ikl kişi: Yanson ile Berun
minof da azledllmtı;ler ve Bergauı i
nof tevkif olunmuştur. Buharın ' o 
diğer eski şeflerin son muhakemesi 
esnasında Bergamlnofun da lsıui 
geçmişti. 

H!dise hakkında hUk1lmetın t nb
ltğinde "fena teşkiUl.t, suç ortaklıf r 
ve kendine kıymet vermede ifrr- t . , 
kelimeleri kullanılmaktadır. 

Dun de Sovyet idaresine karşı ha
reket eden 19 Sovyet liderinin de. h.ı 
idam edildiği haber verilmiştir. r 
ral dağlarından Çin Tilrklstanına Jrn 
dar uzanan bir Sovyet cumhuriyeti 
olan Kazakistanda gizil bir muha1rn
me yapılmış ve eskI kazak cumbuı·. 
reisi Kulemkekof,, eski başh~ldmlcr 
den Yeskarayef, komünist partisinin 
mahaııt sekreteri Sndvakozof ve da ... 
ha 16 kişi idam edilmiştir. 

Ka 
dilekleri 

Hiikfunetin lstanbulda et fiatlanm 
indirmek için yaptığı bilyUk f eda.k~ 
bğa rağmen, fiatlarm ucuzlaması i • 
§inde birçok milşkUlata tesadüf eden 
ve kasaplık hayvan komisyonculan 
ve toptancılarla. aralarında bilyük ih .. 
tilafl.ar çıkan İstanbul kasapları, bu 
hali, bu büyük işe teşebbüs eden baş.. 
vekil Cel!l Bayara bildirmeyi müna• 
sip görerelt Ankaraya dört kişilik bir 
heyet göndermişlerdir. 

Perakendeci ka&ı.pl:ınn Ankaraya. 
gönderoiği bu heyet başvekilden et 
mesele.sinde tam muvaffakıyetin hu. 
sule gelmesi i-;in bazl istirhaml~ · d& 

bulunacaktır. Perakendeciler, bütün 
hüsnüniyete rağmen toptancıların et 
fiatlarmı narha uygun bir h:ıdde tut. 
mamaları dolayı.sile kendilerinin doğru 

dan doğruya ccleb komisyonculardan 
günfük ihtiyaçlarını tedaril:e, bunu 

mezbahada kestirerek resmini ve:-dik· 
ten sonra !;endi dükkfuılarmda. satma.· 
ya. imkan verilme.sini istiyeceklerdir,. 

Ete narh konulduğun gündenberi ce. 
leb komisyoncularla toptancılar itti .. 
fak ederek komisyoncuların. doğruda.n 
doğruya kMaplara ·hayvan Yermeleri-

ne imkan bzrakınamı~la.rdrr. Bu yüz. 
den knsap istenilen ifatı vermeye 
mecbur olmaktadır. Halbuki toptancı..
nm bir Karamın koyunu başına al
dığı fark 140 kuruştur. 

Mesell, son !atışlarda mezbahada. 
Karamanı toptancılar kasaplara. kilosu 
44 kuruştan teklif etmişlerdir. Halbuki 
Karamanın 37 kuruştan verilmesi 

narh iktwı.sıdır. Belediye toptan fi • 
atlan mezbahanın kapısında ua.n et. 
ınektedir. Fakat toptwcı istediği fia• 
tı vermiyen kasaba: 

- Satacak malım yok! 
Cevabım vermektedir. 
Kasaplar başvekil Celfil Baya.rm mı 

hale muhakkak nihayet vereceği ümi"" 
dindedirler. 

Za.yi - Mührilmil kaybettim, yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hUlanil 
yoktur. 

Pa§aualıçc Yalı 80.'oa.k i\ o. 3 
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da, bu basit adam Jana bir prenses ter. 
biyesi verebilmiştl?. 

Bunda bir esrar vardı. Fakat bu es
rarın içinden ne Noe Puassonun, ne de 
Krebiyonun kendisini sıkaramıyacak
lannr anlaıdr .. 

- Şu halde sizi tebrik etmeme mü
saade buyurun, dedi; matmazel Jan ... 

- Affedersiniz: Madam d'Etyol 1 •• -. 
- Doğru~. Madam d'Etyot, güzellik, 

zeka ve terbiye bakımından hakiki bir 
kraliçedir .. 

Noe ilave etti: 
- Bundan cidden müftehirim. 
Dedi. Krebiyon ca ilave etti: 
- Ona şiiri ben öğrettim 1 Bunun 

için o biraz benim de lazrm sayılır! Ve 
size bilatereddüt deyebilirim ki, mü
kemmel şiir yazıyor .. 

- Güzel de müzisiyendir ,mösyö!. 
- Bundan başka ressam 1 Heykel· 

traş ! .. Hülfüıa hakiki bir artisttir. 
Puasson: 

- Bir peridir!.. 
Dedi, Krebiyon da :ilave etti: 
- Bir ilham perisi! .• 

Şövalye adeta dehşet içinde duruyor. 
öu .. iki dost bardaklannı tokuşturdu • 
lar ve yeni methiyelere hazırlandılarna 
da d'Assas tekrar söze başladı: 

- Mösyö yalvarırım size, hc:ıtıra ve 
düşüncelerinizi biraz uyandırın.. Ma

demki siz .. Madam d'Etyolun babasısı
nız, onun mes"ut olmasını her halde is
tersiniz .• 

- Sizi temin ederim ki mes"uttur 1. 
- Öyle olsun! Fakat size bu mek. 

tubu verdiği gün .• Gayritabii, garip ve 
onun için tehı:keli bir şey vuku bulma 
mışmıydı? 

- Hiç bir şey!.. 
- Mahzun, endişeli. heyecanlı gö-

rt!nmUyor muydu?. 

- O mu? Asla onu bu kadar ncş'cli 
~örmcmiştim. i s b a t ı d a §U 

ki, sadece sokakta duraklamamam 

şu ki, sadece sokakta duraklamamam 
is;in bana bir kaç para verdi. Ve sizi te
min edebilirim ki parayı hak etmiş. 
tim .. Şerefine, Krebiyon ! Şerefinize, 

mösyö lö şövalye d' Assas !.. 1 
Şövalye ıstırapla mmldandı: 

- Hiç bir şey! .. Bu ayyaşkırdan hiç 
bir şey öğrcnemiyeceğim !. 

Birdenbire elini alnına vurdu. Gözle· 
rinde bir kıvılcım parlOOı. 

Noe Puasson'un elini tuttu ve sordu: 
- Mösyö, kızınıza büyük bir hiz· 

mette bulunmak ister misiniz?, 
- Tabii! .. 
Krebiyon atıldı : 
- Ben ıde öyle! .• 
- Pekala, şu halde, beni onun yanına 

götürün. Beni onun ikamet ettiği ko
nağa sokun .. Oyle yapın ki, onunla bir 
dakika, şahitı;iz görüşebileyim.. Ah, 
mösyö, size yemin ederim ki, beni bu 
l!areketc scvkeden yalnız onun sı:1o1deti 
endişesidir. Sizin babalık şefkatinizde 

h iç bir şüphe .. 
Noe Puasson, şövalyeyi şaşırtan bir 

sükttnetle onn sözünü kesti: 
- Canım, bu kolay bir iştir! .. 
- Demek kabul ediyorsunuz, öyle ., 

mı •. 

- İsterseniz he mert §imdi 1 • 
- Lutfen beni umumi salonda bek-

leyin .. Derhal giyinip size iltihak ede· 
ceğim !.. 

'Ve şövalye yalnız kalınca şöyle dü. 
şündü: .. Ne garip bir baba. Demek bu 
kız.el • her şey şayanı hayrettir.,, 

D'Assas, aşağıya inince, umumi sa
londa, son bir şişeri boşaltmak üzere 
bulunan Krebiyonla Noe Puassonu bul
du. üçü birden yola koyularak, d'Etyol 
konağının bulunduğu Ogüstcn rıhtı· 

mına geldileı. 

Kendilerini, son derece zcngın bir 
şekilde döşenmis kiiciık bir salona aldı. 
tar. 

Puroson kansını sordu .. 
Madam, dışarıya çıkmıştr. Daha doğ .. 

rusu, kağıt falcısı Madam Löbonu 
görmeğe gitmi§ti. 

Noe: 
- Oh!. Daha iyi! .• 
Diye mırıldandı ve derhal bir koltu· 

ğun ilzerinde uyuklamağa başlıyan 

Krebiyonla heyecan içinde ayakta du· 
ran gövalyeyi yalnız bırakarak, madam 
d'Etyolun nezdine gitti. 

Bir kaç dakika sonra bir hademe ge. 
lerek §Övalyeyi davet etti ve onu bir 
sürü merdiven ve odalardan geçiridi• 
merdivenler, heykeller, oymaılar, yal
dızlı parmaklıklar, kalın halılarla aüs
lüydü. Odalarla salonlar birer zengin
lik şaheseriydi ve her biri birer serve· 
te bedeldi. 

Şövalye, meşguliyet ve endişesine 
rağmen, bu ihişooı karıısında titre
mekten kendisini alamadı. 

Ve, sevmek cesaretinde bulunduğu 

genç kadınla kendi arasındaki mesafe
yi her zamankinden daha bariz bir şc• 
tilde anladı. . 

I:rmit~j ormanının küçük, güzel kı

zı onun haycı.lindeıı kalboldu ve onun 
yer:ne muhteşem bir cemiyet kadını o. 
lan madam d'Etyol kaim oldu .. 

Şövalye ürperdi. Henüz ~ok gençti .. 
H enüı: karargah, çadırlardan. koğuş -
lardan ve nihayet otel odDlarmdan baş· 
ka bir şey görmemiş olan fakir bir za
hitti. • 

Ona, birdenbire öyle geldi ki, bu an· 
da yaptığı hareket. yani onunla görüş. 
mek istemesi, gülünç bir §eydi. 

Bu. a1a ne işi vardı? Kendisini küs
tah lüksilc ezen bu muhteşem binanın 
sahibesine ne söyleyebilirdi?. 

Birdenbire, onu gördü! .. 

Sade, fakat büyük bir zevkiselimle 
d i)cı nmiş küçük bir odaya girmişti. 

fümbilir? Kalbi en derin incelikleri da· 
h i duyan. b:Gkalarrnın en gizli dütUn
cc1crini bile kavrıyacak kadar zeki ve 
hassas olan Jan, belki cle, şövalyeye, o· 
nun için hala, ormanın sade ve kü~ük 

periıi olduiunu göstermek istiyordu. 
Genç kadın, iki elini uzatarak ona 

doğru ilerledi .• 
Genç erkek te, şimdiden gaıyolmuı, 

mevcudiyetinin derinliklerine kadar 
müteheyyiç bir halde titriyerek eğildi 
ve bu iki küçük eli öpmeğe batladı .. 

Jan yavaıça sıyrıldı, ona bir koltuk 
gösterdi. Kendisi de oturdu. Sonra, 
gülümsiyerck tatlı bir sesle ıöyle de

di: 
- Sizi bekliyordum, §()valye !. 
- Beni bekliyordunuz, mıdam! 

Heyhat! Şüphesiz biru ıcç geliyorum; 
Fakat mazeretim var: Bana gönder· 
mek §ercfini bahıettiğiniz mektubu an. 
cak bir saat evvel ldım: Çünkli Basty
den yeni çıktım ! .. 

- Bastiyden ml? Demek benim 
mektubumu o gece •. 

- O gece .. Beni kurtardığınız gece 
alamadım! Evet, beni siz kurtarmııt1-
nız 1 içinde bulunduğum o derin uyku
da, bir tek hareket dahi yapamıyarak 
o zaaf arasında, shi t<-:·umıştım. 

Jan, sadece : 
- Evet, o bendim .. 
Dedi. ~ehrcsinde bir hüznün gölgcıi 

belirdi ve genç kadın ilave etti: 
- Demek o zaman henm okuma. 

n11etmız .. 
- Hayır mr•:iam .. Bonzanfan soka· 

ğında bulunuyordum .. Ve .. sizin pen -
cerelerinizin altında durmuştum. Bir· 
denbire, karanlıkta, sizin evinize baka, 
bir kaç ki§i gördüm. Bunlann fenalık 
yapmak isteyen adamlar olduğunu 
zannetim. Onlara doğru ilerledim.. O
radakiler .. Adi adamlar <ieğildi, adam! 
Bu, Fransa kralıydı! •• 

Jan, önce son derece sarar'.dı, son
ra hafifçe kızardı .. 

Şövalye acı acı içini çekti: Sözleri
nin yapmı§ olduğu tesir, bütün tahmin· 
lcrinin fevkindeydL 

Madam d"Etyol yavatÇa; 
- Rica ederim, devam edin! .• 
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_( 
Bay M. N. Usm~, 
En u Yirmi beş, otmı liralık bir ilan 

mamıfile bıı.na kıırşı ncşrcttJrdJ#Jniz açık 
m~~tubu daha birinci günü okudum. (1) 

ız eşsiz sandıAınız zekanızla tutulamaz 
lı'ğ~ruı. inandığınız yalanlarınızı JstediAiniz 
ka ar menfiye doğru işleliniz. Ben 6izin 
karşı~ızda daima normal zekam \'e gü. 
vendığiın doğrulu§umla müsbet ve açık 
vazl3et alacağım . 

Ç::ırpışma:ralım bay Usman! 
~ana gazetelerin ilan sayfalarında (3'an 

kesıcl} denıekle ve yüziimü kılığımı, bo
yumu Posumu tarif ederek heni tanıyan
lara Ci~te bu do~tunuz bir yankesici) dir 
:fYT~t •e kanaaflni verme#e eahşmııkla 

Chır şey kazanamazsınız. Halta mnddt, 
manevi çok zarar bile görününüz, 
. Akıl adamt anlamına gelen Usman ke. 
Jımes' i k ın ıoyadı olarak ııeçmenb.e rağmen 
ze Anızın kıthğırıı ve h:wahn yalnız bir 
c~pheslnde u~tacR fşledi~inl fıllcnlcrde.. 
ııım. 

h Si.zfnle efkArıumumiye denilen şaşmaz 
_Akımln önllnde çok açık görüşmek lı;le

rım. 

Bana acemi yankesici dh·orsunuz. E\"et 
Öyleyimdir. Sizin gibi ustn · hır!ıız her za
man nerede bulunur? 
Ac~miHk kusuru henim olsun, fakat yan 

kesl.cı oluşumun tek sebebi shsiniz. 
• _Bır tahmininiz doğrudur: Ben cemiyet 
ıçınde sevgi \le saygı görmüş bir ailenin 
i~incf çocuğuyum .Sal!lamlığını iddia ede 
hıleceğlın hır "ev terbiyeııi,. nidığımı leva 
zusuz SÔl'leyebilirlm. Tahsilim hakkında 
hu kadar kuvvetli bir do\-:tda değilim. 
Ankara lisesinden <;0nra htanlıul ve .l\cm
brio Onh·ersitelerinden bir çift dok!orrı 
aldım. Fenne merakım oldıı#u için (>lek
trik ınühendisf de oldum. Fakat benim 
btı icazellerim, sizin ticaret asuIIerinlze 
hiç uymaz. l\.arşı karşıya bir bilgj maçı 
yapsak hen bir tek ımvan bile nlamom. 

Ben blr defaya mahsus ve ancak ı;ize 
karşı olmak üzere yankesicilik ettim. Bu 
marifeti hiç bilmezdim. Gazetelerin zabıta 
r.fil ı ınlarında bile okumnl!a \•aklim yoklu. 

Fakat sizin uğrunuzda yankesici olnı:ıiın 
karar ~erdim. Bu k:ırnrdan önce bit yit 
l:tm bir yıl düşündüm ve uğraştım. So.. 
ııunila bir clefiilık y::mkesicl oJ.maktttl,.~~ · 
' .o ~re bulıımadım. Bunu nn!<rl'-;vapneak

lım? Benim ki • i~tersenlz ilsHinüze alı. 
nız • ne Abdülh ;:ı mit devrinde ispiyonluk 
şantaj yapan hir ağabeyim, ne harbi 
umumi yıllarında hasta beşik bebelderi. 
nin şekerini, südünil aşıran bir dayım; 
ne mütarekede Ankara tein düşmanlara 
c:ı~ n sltık YUrgunculuğu eden bir dayım 
o~lu; ne huı:tünkQ döviz yan!rnsfcili~i, Da. 
nımarka, Felenırnk hankıılarına senet kn
çakçılıftı becerebilen bir amcam; ne de 
slz"ln eibt ( ...... ) (2) bir akrabam yoktu. 

Bununla beraber hayati bir zanırelle 
yankesici o?rnatıı Jhllyaeıın var. 
dı. Hususi emni)·et ikinci şube milfeltişi 
~osturndu. Ona açıtm, dert yandım ve 7nr. 
dım diledim. Galatada, Çeşme meydanın. 
1fıl Ketyonbatı ısokağmda, 17 numnralı 
(Tlo~'lar kırİathanesn nde - görüyorsu. 
haz 'rl eolr •eık konuşuyorum • ( ... ) adın
."! .. fbttval'Ca bfrisiJe tam~hm • 

..... , zaırır Te biraz knnıburumsu kıran. 
tıı "''.,nı ft1I on ~ş yıl<lanherl kendi ken
ı'J•oıhıf htt lm'eUe t~knöde sevkcden meş. 
tmr DiP ftnhııfcfdlr. Bana dört buçuk ay 
~ar .. n "'" 'ıfkAyeı seri:.i anlattı; tecrübe.. 
er il• beraber •• Beni ~azeleci ve röpor-

tafe.! s:.nnuatı. :..~mdl çok uslu olan ve bir 
n:ı ~ ... . . 

ı:nu~ıo kıraathnne işleten ( ... ) nin ders. 
ler~ni evimde tekrarlıyor ve lecrübelt-rimi 
:slaJlanmı fkj üç mahrem dostumun üze. 
rinde yapıyordum. 
_Arlık kalfa oidu~uma inandığımız bir 

gundfi ki,. ŞişH tramvay isla<il'ODUndon 
Bulgn tıarşısına gfden arka cadde üzerin 
<lekl (ff .. ) (3) dairenfzin nst katında bir 
rıansfyon klraladmı. Yalak odanız, küçük 
b alkonlu tek odamın altında idi. Gazete
l erde llan etUAlniı yankesiclliğe burada 
başfodırn. 

Yalnız başımza Ohll'm:ıkta fayda ı:ıördl1. 
~ünüz dairenize çok geceler gec gelfyor
~~muz. Balkonumdan balkonunuza d~üm. 
; Jp sarkıtar:: k fkf defa odanıza girdim. 
ra~sl~de de aradıı}1mı bulamadım. Her ta. 

1 nceden inceye karışlırdıihma raAmen 
::k~nız hiçbir şey sezmedi. Nihnet füı. 
,~nl ıü bıışınızı aramak mecburİretinde 
.n.a dım. 

Acenıiliğltı:ıJ ,. 
rıılyim Ji e E'eslenfyorsunuı. Tabit ace.. 

f 
• erkes sb:in gibi her tuttuttu işte 

pro esyoneI ()I 
eili§i ~ırr siz amaz ki. Ben bu yıı.nkesl-

dedir. Yankesici olnıadılım tein cftzdanJ. 
nızdaki para}, ve nüfus Uğıdınızı tekrar 
ı;i:ze verdim. Acıkça (buyurunuz, alınız 

p:ır:ın ızı) diyemediğim için kolunuzda 
nsıh pardesünün cebine koydum. Evim 
dediğiniz fakat hakikatte kibarlara aşk 
yuvalığı eden o eve giderseniz pnranızı 

cebinizde bulursunuz. 
Eti kemiği toprak olmuş bir aziz öladen 

yadigar kaldığını söylediğiniz, fakat dol
rusu birkaç hafla evvel yerli mallar sa
raçlık şubesine tarifle ısmarlayıp aldığt
nız cüzdanınıza gelince .• 

Sizi aylardanberi çok ynkından tnkip 
cfü;Jlm için btınlan blli;yorum. 

Evet cüzdanınıza gelince o, is1er bir 
ölüden kalsın, ister bir diriden, hıç işime 
~raramaz. Ben onu tutuştuğum hayatı bah. 
si kıızandığımı isbat için iki üç gün ye.. 
nımda alıkoydum. Bu sabah siıı: çıktıktan 
sonra dairenizin kapısındaki kilç.ük pen
cereyi nralık buldum, cüzdanıııızı da ora. 
dnn içeriye atlım. Diln akşam erken dön. 
mOşııeniı bulmuşsunuzdtır. Göremediniz • 
se anlre~·i iyice araştırınız. 

GôrOyorııuııuz ki sizi iki ile gijn te1Aşa 
rlüşfirınekten başka bir sucum yoktur. Cüz 
danınıza da, paranıza da ka,·uştunuz. Bu 
suçum ılım dolayı ne özür dllerim ne af 
isterim. Şimdiden sonra benden yana 
emin olabilirsiniz. Şu şartla ki bir daha 
gözüme gözüküp münakaşaya yeltenmek 
gaOetlnde bulunmayınız. 

Böyle bir budalaca küstabJıkta buluna. 
c:ık olursanız _ yine ncık 6Öylüyorum • 
ilk işim; bir tuluşla kafanızı koparma'Z
..,nm, iki gö:ı:ünü:ı:fi )'alaldarından çıkarıp 

tı\·ucıınuza vermek olacaktır. 
Bu eevobım il:ı:erine zabıta veya adllye 

ye yüzde yilz baş vurmayacağımzı yfizdt 
yüz ·tahmin ettiğim için bu işin burada 
bilıni' olmosı lılzım geleceğine inanmak 
isterim. 
Devamlı ve kati sfikOtunuz bu işin ka. 

pandıiını gösterecektir .li faydası da 
menfaati de sizedir. 
Şayet merak eder de kim olduğumu iyi. 

ce ö~re:ımek isterseniz roura~sal hüviye. 

•• 

.... 
Umf Kazetenfo UAn dairesinde pbsl flAn
rar memuru bay Sabite bıraktım, oradan 
ö#renebiUrsiniz. Burada da adresJerimi 
bildireb!lirim. Taksimde Panorama bah-
çe"lnin alafranga kısmı karşısında ve ala. 
turka kısmının arkasında yeni yapılan 

apartımıının 7 inci dairesinde oturuyo
rum. Cumartesi \"e paurdan başka her 
gün öğlerlen sonra Galatada Voyvoda cad 
desinde flıçkıcı sakatında 34 numaralı 
Hristaki hanında kat 3 numara 17,18,19 da 
motörlü "e elektrikli makineler Umtted 
şirketine uıtramaktayırn. (0 Fakat ban
fann sizi a!Akndar etmemesi daha m{i. 
nasip olur. Hadi, uiturlar olsun paşazadem. 

(1) Hu!usf fldnların milnderlcatından 
dolauı mesuliyet kabul olamntu. 

(2) Neşr.lyal prendplerlne uymayan brı 
aQır CÜ1[1lt crkarılmr,tır. 

(l) Ba~kalarıno alt alan bu. adreıt dere 
tlmek doğru olmadrğı tein rıkarrlmıştır. 

(4) Bu iki adres mektup salıibinin ıs
rarı il:erine bırakrlmııtır. 

İstanbul asUye altıncı hukuk dairesin
den: 

Kostantin tarafındnn evvelce Galata Lü
leci ham caddesi KüJen sokak 6 numara
da iken altı sene evvel Yunanislana Pire
ye gidip ikametgahı meçbfil bulunan An • 

don kın Evyenlya aleyhine açılan boşan
ma davasında tahkikatın muayyen bulun
duğu 29-3-938 tarihinde mllddeialeyhe ya
pılnn llAnen tebli~e rağmen mahkemede 

·ha:ı'ar hulunmadığından hal;kında gıyap 
ka;an verilerek yirmi gün müddetle yev
mi gıızetelerden biriyle ilanen tebliğine 
karar vertlcn ve gıyap kararının bir nüs
hasında mahkeme divanhanesine talik e. 
dilerek mahkeme günü de 17-5-938 saat 
13,30 olarak tayin edilmiş oldufu teblilı 
yerine geçmek üzere il!n olunur. 

ZAYİ - 1170-1171 numaralı bisiklet 1 
numaralarımı kaybettim. Yenf51nl çıkara. 
caltımdan eskisinin hükmü !'Oktur. 

Topkapr bisikletçi Sabahaddin 

Keyif veren 
_.., Daştarafı 10 uncuda 

kil burnunun daracık kapıdan gece.. 
miyeceğfne kanidir. ·FUha.kfka ken
disine göre burnu o kadar büyUmUŞ
tUr. Bir merdiveni aUatamazaınıı .. 
O kadar yüksek görür, ufacık bir su 
btriklnUsi ona BQytlk Okyanus ka.. 
dar muazzamdır. 

Ve bu zavallılar böyle her gttn 
aldıkları parayı, dalgaya dtışmek 
heveslle esrara verirler .. Tekkeler
de, evlerinde esrar ceklp sözde keyif 
olurlar. Fakat bu zehir az kazancı 
olan insanları çalışamayacak btr 
hale getirir. Sarartır, soldurur, ye
mekten, sudan, her şeyden keser. 
Günden ·güne erir. İçinden çıkartr-

lrr, yahut çalışamaz 'Olur. Esrar bu
lup dalgaya düşmek içfil hırsızltk 
yapar, adam öldllrUr, namusunu sa-

n 

zehirler 
ta.r. çocuğunu lrarısmı boğar, >e ~ 
tUn bunları alışmış bulundufu zehri 
tedar1k edebilmek için yapar. 

Bir esrarcı ya hapishanede tHUr11 
ya bir otomobil, araba altında para 
çalanır •• Şoförse otomobUinJ duvar ... 
le.ra. a~açlara çarptırıp içindeki bS.. 
gllnah kimselerle beraber vtıcudt1 
parça parça olur. 

Bntnn bunlar neden oluyor: blr. 
adamın keyif snrmek lçtn aldıfı ze-1 
hJrden .• 
Size arkadaşınız dalgaya dUşeltm m! 

dtyor? Bir defa oleun çek mı dlyorfi 
Ondan uzakJaşınrz. Bırakınız dalga.
ya. kendlst dtışsiln! 

O zavallı, dalgaya, keyfe değil~ 
amansız bir felAketin pençeleri ar.a
sına. dlişmüştür. Ona yapılacak iyillk 
kend.Jsinl zabıtaya tesllm etmektir. 

Asfalt kaplamalı şose inşası eksiltme llAnı 
Nafıa ve!<aletinden: 

1 - Ankara civarında Ankara • İstanbul yolunun 11 + 000 - 18 + SSO 
kilometreleri arası ile Etimesğu.t yolu ve Dilı:men yolunidan aynlaa Harp 
Okulu iltisak yolu veÇubuk 00rajı yolunun müntchaamda yeniden yapı· 

lacak 400 l metrelik yolun asfaltlı kaplama ve teferruatı inşaatı kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu yollann keşif bedeli cem'aıı ''209.937,. 
lira "79,, kuruştur. 
2 - Münakas~ 18/4/938 tarihine ınilsadlf pazartee.i günü saat. on altıda 
Nafıa Vekfiletindc Şose ve kliprüler Reisliği Ekeiltme Koıi:ı.byonu odum. 
da yapılacaktır. 

3 - ~Unakasa şartnamesi ve buna mUtefcrri diğer evrak ''S25,; kurut mu. 
kabilinde mezkftr Reislikten alınabilir. 
4 - Münakasaya girmek isteyenlerin ''11.747,. liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Vekfiletimizden alınmı~ mütehahhitlik veaikasiyle bu mabet 
ve ehemmiyetle asfalt yolu lnpab yapmıf olduğu ve bu iş için kifayet ede. 
bilecek makine ve teknik teşkil~tı mevcut olduğuna dair Şose ve Köpriller 
İdaresi Reisliğinden alınmxt vesika ibraz etmeleri liznndır. lsteklilerln 
2490 sayılı kanunun tarifatı daireainde hazırl~yacaklan kapalı zarf1anm: 
ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komiayon ı-eWiğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muktıtri olup po&tada olacak gccilmıeler 

kabul edilmez. (831} (1776) 

tLAN - Tevllyet vesikamı nyl ettfnı. ş k 1 k • 1 

Yenisini çıkaracağım. o o a s 1 n 
Topçııall vakfı miitevellisi Sevket Akıel r 
ZA Yt - 2349 numara Ue EminlinQ Mal.

1

1 En muaımld kabızlarda bile tesiri 
müdQrlliAQnden almakt• oldutıını maa, kat'I lezzeti gayet lft.tlt raklbsiz 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini aJacaAım- mil!hil 
dan eıskbt~ın hükmn yokturİımel Erıeu Çlkolatasıdır 

Eczanelerden arav1m:ı 

--------- --·-----=======--==== ı ır=nnm:=:.T.: 

1 
Diş Doktoru f 

Necati PAKŞi ı 
Ha•talannı bergün ubah taat 

i 10 daa akpna 19 a kadar lrabal eder 
i Salı ve cuma günleri ... t 14 ten 
i 18 e kadar param:du. 
S Adıu: Kara.köy Tünel meydanı ii Tettane caddesj bqmda Na. t/2 

.: ::-.mnmnm:r.:::mmımaı:am:m:ıı:ıa::::::::ft 
~ 

________ _,_ 
G~z Helklmb 

Dr. ŞDkrO Ertan 
Cağaloğlu Nuı:uosmaniye cacl. No. 5 
Tel 22506 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı 

Oolıtoı 

Hafız lemal 
LO&MAJlıl llDlDI 

Da.lailiye Miilehaum 
Pazarııaıı Daf.. lfbılerdt atlldllD -

ta.at tı.n taa o va> UdU btalıbaJda ~ 
'tOIUDd& C UM» lllllJlanW ttaual ıralıWllllDdt 
'lutalanDJ llabll.I eder. 8ab. aamartell ... 
ert eab&b "9.6-12" .. uert ~ ruanı~ 
~&tı9\a8tu.r. llua;rme!laııe " n ııeı.r081 
ı2391l Kqlıll telefon: ıtOM. ' 

O O K 1' O R 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Gala.ta .. Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası kar§ısmda Galiçi Han 

Herg(l.D l.5 den 20 ye kadar r 

Telefon: • 1131i 

Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz he.stanesi cild ve zillırevt hasta· 
bklan mütehas:ıısı ... 

tecrübe 1 · in lçin öğrendim. tik vt- son 
m Yaltttz 6izd . t T t t 

• ::J: ' • ' . ... . 

Pazardan maada hcrgiln liııJeden sonra 
saııt 3-6 yn kadar hnstalarım kabul eder. 

ihıtn büyfik b e lap ım. u u~ u. 
Artık sizinle ahsl kazandım. İşim bllU. 

y nıeşJrnl olnıayaca#ım • 
. alnuı ~unu s6yUyel;m ki b bl 

ı. "sıci d ~il' 1 t-n r yıın. 
,1~ . e ım. ·lrik ve romantik bir ifa. 

ıle yaphl(ınız yadigar ve FrÖnill ıl bi 
:;11t ile il.işi/dm Yok. Bu işten n kad~1re le: 
•. "8• endışeye rlO~müssfınliı ki 7ekô ve 
ılıkatlniı bfh?ılllQn rln~ılmış. 
, . \'aadeU!llnl• ,.Oı Ura sizde kalsın, lhti. 
· :teım Yok. Ctlııdantnızdaki iki yüz seksen 
şu kadar lira da pardesünüzün dış cebin. 

SIR 
Adres: Ankara coddesi Calatoalu ~·okuşq 

kl>şe ha,ıncta numara 43 telefon: 23R99 

Operatör· Urolog 

Or. Süreyya t\tam~I 
Beyoğlu • Parma.kkapı tramvay du. 
rağı, No. 121, birinci kat. 

Muayene es.ati: 16 • 20 



AYRICAı iKiZLER ıevlıl 

•ıtet M U A L LA ve arkadaıları 

KARAMÜRSEL Fabrıkasmın 
ll•J'•t UeuzJ t••• hizmeti 

Blrlnel mnıl hare ve dlklı ile 

ıs~eR~MA 24 ve 27 lira 
~-,..,...... ........... ,,il .................... 

uiJam w arif Jlalt Jmmatlaımda tok ma1ür mebetv taafmcSm ltlDa 
le cHJdJmekte olma 

hmarlama elblaeler 14 ve 17 llra 
kuıla•ı• ı..ı eftnnı .. ı•. !'an ı! '• 111.-.ır. 

(Pek, ................................... ) 

( 81illaaH .... llllnol V•llll .... .. ..... ) 

11 Ni«m 9~ tleılir. 
a ·ye 200.000 liradır. 

&gaıı 
Eski 

• 

Ve bütün 
Bezaneler.Jea 

T-a•.tll:INl*'' ... .._PI: 


