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Fransa nereye gidiyor? 
BIQrn ·bu akşar11 

istifa edecek 
Yeni kabineyi Daladyenin kurması, başvekil 
muavinliğine Petenin getirilmesi muhtemeldir 

Ralkan matbuat kotı8eYl içtima MüU ... 

Balkan · matbuat 
· işçiler 29 fabrikaqı 

konferansı ve 
ekonomi konseyi 
Dün içtimalanna başladı ı 

"Balkan antantının dOşmanı olamaz. 
Varsa, o, insaniyetin dOşmaoı -~emektir.,,, 

işgal ettiler 
Grevcilerin yekunu artarak 

!ar bir elli bin kişiyi buldu 
• Paris, . 8 (HusU8i) - Fransa yeni fmdan hazırlanıp mebusan meclisi ta-

ko
• •yu• • . bır kab~e ~~anı arifesindedir. rafından pek zayıf bir ekseriyetle ka. 

Bl~ kabınesının bu akşam istifa. et. bul edilen mali projeler ayan mecli~i 
~esıne hemen hemen muhakkak naza- maliye encümeni tarafından reddedil-

. 1 ~· ~
1

;;:~-:;~kah~;;b;~u~e v~~;;~••clde 
hashlar 1 c· b • • 

uç Tork uıdnr.oıdn ı um urıyetçıler 
• 

Antakya, (Hususi) - tttihadı Vatan T ı d d b -"• •• k be partiı;i ?1e~~~~arı K~Ja ~~de _iki, o e o 8 uy u 1 r 
Sumarcık koyunde bır ',I'ürkü öldür. -

m~~;;aydolaprak lttiha>lı Vatani taarruza ge~tiler 
partiııne azakaydetmek ve hUldUnet ~ 
necea.a,.i*~:..... Fakat bu taarruz da Franko-
yik atstemleri ilerlemektedir. Pardzul· ı d • w h ların elebqılanndan Jıluatafa Sadık CU arın ıger cep ede 
Mcı:rca köyüne giderek blltnn köytl •ı ı 1 • 

Bap<an matbuııt ~.,_fııdo Y..-, Yugoala•ı oo llomanya muralılıoalan Vatani partisine kayd.-ı. iateııılJtlr. 1 er eme eflne mani olamıyor 
_.. Yazısı 8 incide Fakat Türık köyU olan burada fena bir Baraelona 8 (A.A.) - Hana ajnn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~de ka~~~~ ımmmubaMrlblldlrlyor: 

Vahud·ııer· ıçln ..... 0evamısinci·de· Caceres ve Toledo eyaletlerinin 

M a Ca r 
·ısta n da '' 1· gv ne 11· HarAıctı.ıyneadVaekıh ::!::ı~::.~ :::::~::ı!:~e~uhv:~~:k~~ 

yetler sayesinde bu mmtakada Fran 
kistlerin mUnakalltını tehdit etmek 

fıçı'' Oluyor •f Yunan Başveklll ile tedırıer. 
U O lll Sonteşrln 936 dan beri Estramn-

t d 1 g r Ş dure cephesinde Talavera dö la Rey 

Yahudilerin iş bayatından e r cen nanın cenubu garbısınae hltbir de-

uzaklaştırılmaları için bir kanun ~az~rla_ndı ğlşlkllk olmamıştır. 
B da (AA) _ Hükiimet cia1an tarafmdan temın edil~.:cktir. Çarşamba gUnkU taaruz garbe doğ 

u peıte, 8 . · - r uteveccnh etmişti. Cumburlyetc;l-
"meınıekeön· 

1
·1ct:• .. dt, kUJtürel, fenni, Yilzde yirmi olaralr tesbit edilen niı-._ d ler on beş kilometre kadar ilerledik 

edebi ve artistik hayatında yahudi nu- bet 1/811919 dan evve.ı tan.ass~r c en, 
!uzunu ''tahdid etmek için vui 1eWıiyet harp malulu veya eıki muhanp olan 
isteyen bir kanun tiyihaııu bacfln par· yahudiler için arttınlacaktır . ._ Avukat
lrtnentoya tevdi edecektir. Bu ubalar· lar, mü:hendiıler, doktorlar ticaret ve 

ten sonra Caceres eyaletinde Vlllnr dö Pedroso ve Carras Calejo kasabn 
Jarını muhasara etmişlerdir. 

da Yahudilerin ittiraki •ureri umumi- ikti~ meDm;"lan .hakkında, da aynı 
yede yüzde yirmiye indirilecaktir. tcclbırler tatbık edillecektir. . . 

Matbuatta, tiyatro ve filmlerde ya- Kanun tedricen bet ve on '\-:ne ıçınde, 

Taarruza. flmale doğru Puente 
del Arzoblslne istikametinde devam 
edilmektedir. 

_..Yazısı 8 incide 

Praııs:ıya t"ltica ettikten sonra tekrar 
Baı·selona dönen bir cumhııriyet "8~

ri çocuğuyla ı1Cdala§ırkln ... 
pılacak iıl&hat matbuat ve tiyatro o • _.. Devamı 8 lnelde 

istilacılar Çin toprak
larından kovuluyor 

Con Kravford ko
casından boşanıyor 

Japonlar hezimetten hezimete uğrayorlar, 
yeniden asker toplamata IOzum gUrdUler 

llr Yazısı 8 fnclde 
Tctıf ik Rii§ta Anıs 

lr Yazısı 8 incide 

Haraç, rne~ad u 
Ticaret odasının evrakı 

kilo ile satılıyor 
Halbukl elli Uç senedenberl faaliyette bulunan Odanın kıymetli 

birer tarihi vesika mahiyetinde olan evrakı yok detlldlr 
W: l'azı11 ı 8nctl4• 

Holivudda esen her mevsim rüzga
rı bir iki boşanma. veya evl~nme ha. 
beri getirir ••. Bu bahar havası herhal
de artistlere pek uğurlu gelmemi§ o.. 
lacak ki, bu mevsimde ilk alman ha
berlerle iki çiftin bopnmak Uzere ol
duğunu öğreniyoruz: 

Con Kravford ile Fraqot Ton esa
sen bir mUddettenberi ayn yqıyor • 
l&mUI. Fakat, bu ayn yqamalan 
yalmz evlerinin içinde. Kan kusup da 
kmlcık şerbeti içdim demek kabilin. 
den, enlerini kimseye belli etmemek 
için. iki artiıt, sokağa yine beraber 
ve kol kol& çıkıyorlar, herkese karşı 
blribirlerini aeviyormue gibi görün. 
me~ çalı§JYOl'l&rmlf. 

Fakat bu vaziyete artık tahammUJ-
1erl kalmamı~ olacak ki, nihayet ka. 
rar vermialer: 

W': Devamı 8 incide 
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2Jış Si(µısa ---------t'1 a c a r Hil tan ve 
8'ilçük antant 

A lmanyanın Avusturyava ilhakı, 

b:itün orta ve şarkt Avrupa <lcv
letlrri arasında endişe uya.ıclırmıştır. 

Füat bu devletlerden bazıları bu endi· 
§eyi samimiyetle ifade etn:ektc bir 
mahıur glSrm:ıyor. Baı:ılan :.ae, ''Masla
hat icabı., bunu glzlemeği lüı.umlu ad
dediyor. Bununla beraber, or!a ve gar
ki Avrupa devletlerini idare ~den adam· 
lar tarafından son haftalar içinde söy
lenen nutuklann hepsinde de idare ett.k 
leri hatkı Anşluı yilzlindcn te.ıellietmek 
iıtiyc• b'.r eda vardır. Avrupadaki dev· 
Jet adamlannm en pig!dnleri:1den olan 
Musollnlnin son gUnlcr iç'nde söylcd:ği 
fki nutukta bile bu endi§e ıezilmekted'r. 

Bir kaç gi1n evvelde aynı endiıe, fa
ht bu defa daha H gizli olarak, macar 
naibi Horti tarafından izhar edilmiştir. 
Ve bu encil~en'n ıebebini anlamak zor 
değildir. Anıluatan evvelki vaziyetle 
Anılustan sonraki vaziyet arasındaki 

fark, M~.:ariatanm kllçülc bir Avustur
yaya amır komıusu olmuiyl.:, bUyük 
bir Almmyaya kC>mfu olmuı arumdald 
farktır. 

Macaristan bU}..:iJr harbte tıksime uf· 
nmıı devletlerden birld:r. Bu devleti a· 
ralarında taksimeden Çekoalo.,akya, Ro
manya ve Yugoalavya, macar id.:lialanru 
br~ılamak için aralarında küçük an • 
tantı teıikl ettikleri ve antı rcviziyonist 
olan Fransanm yardımına güvendikleri 
ıibi, Macar'stan da reviziyor.ist olan 
!ta1yanm yarclıriuna güveniy·ırdu. Bu 
sıralarda Yueoilavaya :ile iyi münaae
l>ctte bulunmıya.n 1talyada orta Avru· 
pada kendi politika manevrasını çevir
mek için Macarristana yakınlık göster
miı ve iıtikWln:ıt korunmuiyle yakm· 
dan alakadar olduğu Avus:uryayı da 
alarak Roma protokolü kcmbine?.onunu 
kunnuıtu. Uzun ıeneler orta Avrupanın 
\'Uiyeti fU ldl: 

1 - Bir taraftan nziyetlerlnden 
memnun, reviı:iyon aleyhten ve Fran
aa'ya meyyal kt!çilk antant devletleri 

2 - Diğer taraftan da vuiyetle • 
rfnden memnun olmıyan ltalvaya mey· 
yal Macaristan, Avuatwya kombine • 
aonu. 

Orta Avrupa ~avlunın belki de bll· 
tb altkadarlar için en iyi hal tekli, bu 
iki zllmre araımda bir anlıtaıadan iba
retti, Bayle bir anla;.ma bir '!da Avus· 
turyanm iıtiklllini koruyıblllrdi. Macar 
lltanm bb. ~ellerini de tatmin eder -
di. Fakat ilk nmanlır kUçUk devletlerin 
Jrcndilerl anlafmık iatermdiler. Scnra 
anlapnak istedikleri zaman da artık 
nlcit ceçm"§ti. ÇUnkU böyle bir anlat· 
maya mani olmak için bin !lir rntrika 
sevri!meğe ba§ladr. Orta Avrupada 
Avuıturyanm istiklalini kor~yö'.;ak her 
hangi bir anla§maya muanz olan Al· 
manya meydana gcldJ. ltalyı orta Av
n:padan çekildikten ıonra Almanya b:r 
fırsatını bularak Avusturyayı ilhak e
dlvcrdt Şimdi de kUçUlr antant devlet
lerinden birine, Çekoslovakyıya karıı. 

fiddetll bir politika tarzına geçmi§tir. 
KU5l)Jr antant devJetler:nden !kinclsini, 
Yuroahvyayı koruyor. U1rllnNsUnU, 
Romanyayı da idare ediyor. Macariıta· 
nm emellerine karp aiyuetinı de kUçllk 
antant devletlerinden her bl• iyle olan 
mllıu.ıebetlerine uyduruyor. Yani Al· 
manya Çekoslovakyada m'lcar davl-
11nın ıtddetll mUdafüdir. Fak•t Yugoı· 1 
Javya ber'nd~ki macar ~melleriyle 1 

aalA a!lkadar g8rUnmUyor. RJmanyaya 

cellnce: bu memlekette iktidara ceçen ı' 
hUkQmetln renıfne, daha d:>!fuıu Al· 
mınyaya kartı temayUlüne g8re bu nok
t&dakl aiyaıetlnl defiıtlrlyor. Mt\:arlı· 
tan Almanyanm nuihatino gilvenerek 
ldlçilk antant dtvletlerlnde.-ı iıted'ldc

rfnl almaya te§ebbJı et:e, 1"rh1l Çc 
1roalcwakyaya kar§ı ta:ırruza ge: m: li 
Pakıt Yuıoatavyadan istedil=lerlnin 
qıtUne bir tllnpr çekmeli. Bir defa 1 

••• 
IEırkek 97, karısı 91 yaşındadır 

Bir ya!tıkta koeamıt çiftler, evlendiklerinin 7Ir. 
mi beşinci yıldönUmUnde "gtlmUş dUğUnO,, ellinci yıl 

döntlmUnde öe "altın dUğUnU., yaptılar .. 
1'~akat, bir asrın dörtte UçUnQ kuvvetll bir adam

ihUyar karı kocalara da tesadüf edl117or. Mesel&, tn
gllterenln bir kasabasındaki, Ceymts Vest baba, bu 
s;Un 97 yaşındadır. Karısı da 91 yaşında. 

72 sene evvel evlenmiş oldukJarınınaeıl unutm~ 
dıklnrınıı bile insanın şaşncağr geliyor .• 

Fakat Ceym1s baba hatırası kuvetu bir adam. 
dır .. DugUn, evinin penceresinde oturup, gllneşe lrırtı 
piposunu içerken, önlcrlndekt meydanda kriket oy. 
nnyan gençlere bakıyor ve eski gUnlerlnl hatırlaya. 

rak: 
- Ah! diyor. Delikanlılığımda ben de böyle oy. 

nnrdım .. Hem de nasılı Ynz yarda llerdekl topa koşar 
hemen vururdum .. 

Burada biraz duruyor. Gözlerindeki tatlı ı•ık da
ha fazla parlıyor ve gUlUyor: 

- ınc unutmam, bir gün, attığım top gitti tarla. 
dakl bir adamın slllndlr şapkasını çökertti .• 

Bunları anlatırken Ceymls baba, bir kahkaha 
atıyor: 

- Evet, diyor, adamın başında stundtr eapka 
\'ardı. 

Ceymls Vest, tekrar dllşllnceye da.hyor, bütün ha. 
yatı - binlerce, mtlyonlarca hatıra ile • gözlerinin 
önUnden bir mm gibi geclyor ve başını sallayarak: 

- Hayatımda her tUrUl it gördnm. ancak o sama.n hatıralannı canlan. 
Neler yaptım, neler! diyor. Yalnız dırablllyor: 

bir fey yapamadım: Para! -ÇlfUlkte her oey bizimdi, dlror. 
Ceymta baba ne Alla ana dünyaya 

on dört çocuk setlrmlşlerdlr: Onu 

erl•ek, dördn kıı. BunJann bustın 

yalnız beşi sa~dır ve bu sat kalan. 
larm hepsi de erkekUr. 

Ceymls baba, çocuklarlle beraber, 
çiftliklerinde yaşarlarken geclrdlğl 
bayatı anlatmağa başlayınca, Alla 
ana da kendini tutamıyor, veyahut 

Şimdi hatıralar iki koldan anla. 
tılmaktadır: 

- Blrçok ha)'Tantanmız Tardı .• 

- Etlmlzl kendi ha)'Tanlanmıı-

dan keıer, tebzemlzl kendi tarla

mızdan alırdık. Sofraya oturduk mu, 
~lok, çocuk ift)"le bir gUrOlttı kopar· 
dı ki! Her kafadan bir aes çıkardı. 

Ceyma Veat 
Çocukların herblrl bir 7aramazhk 
yapardı. 

.. Fakat ben bunlann hel)91ne ta. 
hammtll ederdim. Anne dedlltn ö7le 
olur. 

- Kendi blramm da kendlmlı ,. .. 
psrdıt. Sonra. lllolanmııı da Hdea 
yapardık. Fakat lllo ne1e llıımdı. 

bilmiyorum. ÇQnktl ba1atım4a bir 
kere otıun huta olmat dellllmdlr .. 

Galiba bu tbtf,..rm da çolr 1ata
nıa. ıırn hto huta otmamuında:. 

kliçUk antant ittifakı beDJı: mevcud 
olduğundan Maccaristan bunu yapmaz. 
Macariatın.a Almanya yardıııa etmete 
teşebbils etse Fransa ve Ruwa da Çc
kolovakyaya yardım edecekl:rinden bU· 
yük b:r Avrupa hubı çıkar. Fakat yap
mak mllmklin olsa, yani Çekcnlovakyayı 
A vusturyı gibi ortadan kal.cLrmak el • 
den gelse, bu memleketin Jlbde dek· 
sanı Almanyanın eline ceçece~ine g8re 
•.:aba böylebir netice Mıcarlıtanın 
menfaatlerine uygun olur mu? Uygun 
olmayıcağındıtnclır ki Macadıtan Anı· 
lustan aonra adetl tabii bir hiuin aev· 
kiyle küçük antant devletler;ne yakın· 
la§mııtır. Filhakika Macariıtınla .Uç 
kom;usu ara51nda bir anlatma. yalnı~ 
orta Avrupa ıulhu için değil, dünya 
•ulhu i~n çok hayırlı bir it olur. Macar 
devlet adamlarının sözlerine bakılacak 
olursa, böyle bir anlatmaya varmak 
çok zor da olm:ımalıdır.ÇUnk!l Macaris
tan bugün için arazi iatemivur. Evveli 
iillh mUsavatının tanınmasını ve daha 
ehemiyetli bir mesele olmak üzere, bu 
üç memlekette yaııyan maı~u ekalli· 
yetleri hakkında iyi muameiı: göıte • 
rilmesini taleb ediyor. Silah mUsıva • 
tının tanınması artık bir m~tle bile 
trgk'.l etmemelidir. Esasen M.ıcariıtanm 
silahlandığını herkes biliyor. Küçük 
antantın bunu tanımaslyle vaziyet de
ğifmlyecektir. Ekalliyet mcıselelerine: 

Sevgilisini öldürdük
ten sonra deliren katil 

Çekoslovakya yalnız macar ekalliycti 
meselesini değil, bütün bu meseleleri 
kökünden halletmek iç'n lJayırlı bir 
tcşebb '.lse girişmiı bulunuy Jr. Roman
} anın böyle bir te~ebbUse giıişmesine 

mani olan vaziyet, devamlı bir buhran.:iı. 
Macar ekalliyetlerine aid mesele, kU
çlik antant devletleri arasındl Roman
yndaTatarcsko b:ı~vekil il:en görilşiil

mü'tU Romanya hlil;olmet: )zaman bu 
me:;e:e ile meş~ul olmayı pr:n.sip itibl· 
riylc kabul etmiş, fakat seç;min sonu· 
nubeklemeğe karar verilmiıt1. Seçim 
çok hararetli, onu takibeden kırlı: de 
çok devemlı oldu. fa!ı:at bu aylar ;çindo 
orta Avrupa vu·yetioJn r,irJiğl" yeni iı
tihale, U"c~rlst"'n'a kU:'"k antant dev-
1 •1: ri c:ır-- ... ·ı •· ·~ b r , 1 --.... -n"Tl 
h:=mn.ın:ı kun:.!: t · ;:. :iz ettirmiı 

oluyor. (U1us'tan) t 
A.~. E5MER 1 

Hldiıede aklım ve sıözlerlni k"ybeden lfelikantı 
a.ylardan ıonr11 hhdenbh e akıllandı, nura kavu;tu 

Fransız adllyesnnden, 
muhakemesini ıstıyorl 

Doktorlarm yüzde yilz kör dedJklc. 
ri ve ebediyyen deli kalmıya mahkfun 
gördUklerl bir mevkut, geçen gün, 
Fran.sada bulunduğu bapl!hanenfn gi· 
f ahaneeinde göı'erinl açmıe, aklmı 
toplamıt ve gardiyana dönerek: 

- Beni hiklme götUr, demlftlr. 
2'1 yqmdakt bu genç, timdi kendf • 

nl adaletin eline vererek mahkdm et· 
tlrmek niyetindedir. ÇllnkO, o bir ka. 
tlldfr. 

Ltlsyen Ml1llO lmnindeld bu geno, 
bundan dört eene evvel bir genç kızı, 
hem de sevdlfl bir genç kızı öldtır. 
mU,tUr. 

Madlen, ev u.hiblnin kmdır. Sevi. 
ılyorlar. Fakat anneıl babaaı kızı 
bqka birine nip.nlıyorlar. Kız da ka· 
bul ecllyor. Nihayet bir gece, Ltlayeıı, 
kızın klU'f!ED& çıkıyor. 

- Nlp.ntmı terket, benimle ben. 
ber gel, kaçalmıl diyor. Kız: 

- Hayır, • diye cevab veriyor. Ar
tık aramızda hiçbir rabıta kalmadı. 

LUsyen MUso, aralarmdakl rabıtayı 
tabancasıyla J:esmeyc karar verml!J -
Ur. Tabancasmı çıkarıyor. Evve!A kı. 
za ates ediyor: Mad'enin şakaf;'"tndan 
giren kurşun onu cansız olarak yere 
seriyor. 

İkinci ku~un LU!yenln şaka!!ından 
gi:-ll•or. Fa!tat gen:; ölmUyor. Hasta
neye kaldınyorlu. n=:rt gün kendini 
bilmiyerck yatıyor. Be~inci gUn kcn. 
dine geliyor. Fakat, kör ve deli ol • 
muştur. 

İşte, bu ?.avallı gen~. bur;ün doktor. 
lan bUyUk bir hayrette b:rakarak, 1-
yi'e"' ·or: glSzlerl birdenb're a,.·Jrvor 
V" rı 1• ı <> -TJln f"('·h·or F r ..... ı.,• ' 
~ı <'f .. ~·· 61 '1 v'' ·ı r• .... "" ~ r: kendi 
slnt mııbltemeye teslim ediyor. 

BUtUn Fraııaa. ıtmdi bu meraklı 

L!l~ycn Müso 
h!disenin mahkemede alacağı netice. 
yi bekliyor ... 

Marled. Dılrıh 
sinemadan 
çekiliqor 

O, ço" or ·1ınaa işler 
pt>ştndeym·ş ! 

Marlen Ditrlh ılncmada:ı tunanıiyle 
çekile:ek rr.i? Bun.ı kuvvetle ibtJmal 
veriyorlar. Çilnkil, ıırtist b:r radyo ıir
keti ile 26 ny isin mukavele imula:rug· 
tır. 

Mar?en Ditrih bu mukavele Ue 26 ay 
yan ilki sene ve iki ay, rı.:iyo tirketinin 
ıtUdyosunda çalııacak. Zannedilcliline 
care, bcryranlan onu görmekten mah • 
nını kalacaklar, yıtnıı ıesini ltitecek· 
ter .. GUJmeıinl, konu§masrnı. şarkısını 

\'"bir d .. ayık r:ıl:r'ni d'Jy;-:ıMsr .. TA 
ki televizyon he rta1fa yay lıp ta, Mar· ı 
lenin radyo ıtUdyosunda veıdlli tem· 
ıillcr tclevhyonla nqrolununcıya ka • 
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Akdeniz ıxutaaı: Yann saat 15 de hare-
ket edecek olan Tıpur, dolnıca Jzmlre ,ı. 
decektlr. 

Karodenl: Poıtaıı: Yann aat 18 de kat.. 
kacak olan npar; Erelll, Zonsuldak, Fil· 
)'OS, Barlın ve Amasraya ufrayarak Cide. 
ye gidecektir. 
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Devlet demleyollannın mubteıır latu. 
"nı.nncta in.. edilecek uhlre haqar
lan için tıO ıon demir malzem~ ıı nlua 
pıurtesl ınnn uıt ti de Ankar.ada d•T• 
Jet demll')'ollan tdareıılnde ~ ıarl 
usuJlle •tık el:ılllmcye konulmuştur. Mu.. 
nkkıt teminatı 37&0 llradırı 
••c•n ••ft• •usu" "• oıdu~ 

• Denim clnnndı bazı Hkl atılın 
ecnebi tahrikçilerin hOkGmet tedbirleri• 
ne mukavemete teşvik ettikleri anlaşıldı. 

11ınem•••• 

TIJrk: Deli Petro, lllelek: Kadın kalbi, 
Saray: Hind mexarı. /Pek Hind mcznn. 
Sümer: 100 erkek bir kı%. Sakar11a: Krali· 
ce Vlktorvı. Alkaıar: Kumıırba:rJar çettsl 
ve SllAhsGr ko•hoyl8r. Yıldı: Kızlar mekte 
bt •e Kar ebe. Tan: Mllcrim ve Saadet ıo
cesl. 
l.'\1 lNRUL 

1-'rrııh: 0(' film birden: 
Aıak: Valan ha~retı. ve Gılp balOk ('' ırlı 
KarloO Afilli 1938 Brod\·ay melodi ' , \'a• 
şamak Hnkkımdır. Alemdar: Namus leke· 
ıl. ve Naıosa. 

11SKIJIJAH: 
lldle: Kın dav1tı Sllvla Sldney. 

f ıv•t• o••• 
TURAN TlYA TROSU 

SanotUr Na,ıı ,.e orkadaşlın 
Hakkı Rusen, E'y(}p Sabri birlikte 

MalmHel Mlçe - Penı:ef var>•etıslnln 
htlraklle 

~PAŞl.AR KAHVESt komedi 3 perde 
\UI mı-. l"I\' A'l'IU ısu 

EDfRNE 
cumhuriyet ılnrma • 
ıundı bu ıeceden Ut.o 
baren ya1nıı l hırt• 
temsil verecektlr. 

llAl,K OJ>EJU·.71 
Paıu . akşamı 9 dı Kadık6y SOre)') .. 

al nemasında. 
BAY. BAYAN 

Bllyük operet 3 perde \'azan: Mahmut 
Y esırl Beıte: Seyfettl n Sezal lrardef)er. 
Ercnkö1 toe7al 7ardon slnemaemcı-

dar. 

bu akşam 
Fakirler menfaadne 

Lorel Bardl Btndistanda 

Şimdiki halde Marlen Ditrih, iki w 
ne, iki ay sinemadan ayrılıyor. Bu bit 
şavh d::":il. bizzat kendisinin teyit et. 
tiği bir hakikattir. Artist, bir gazetey• 
verdiği beyınatta: 

- Çok memnunum, demiıtir, fakat. 
muleser mukavelem hakkında size fırr 
la tafsilat veremiycceğim. ÇUnkU yapa• 
cı"'ı-n h:'er orijinaldir. ffilrrlmi baı;ka18" 
n kapabilir! .. 

Yıldızın, rady9 tirketi il~ yaptılf 
mukavele, 26 -:;tık müdıdet bittikteıt 

sonra, Uç eene zarfında, gene 26 ıar a1 
mOddetle uatılabilecektir. Onun içİlt• 
a·tı"~h ~!tmı radvcıda kalacaf'·.,da1' 
lrrr • .. , 1'ıvnr. 

n~rıe., Ditrlhin veni muk=-veleıi 3" 
n6mllır:dekt eyJQ1den itibaren tatbil' 
nhasma konutacaktır. 



3Ca11ata dllit 
Apartıman 

H.lLA "kilblk,. demekte ısrar et· 
tl~miz modern yapı tarzı, son 

zamanlarda, gazetelerimizde bayJI 
hücumlara uğradı. Onun bir kusuru 
bayata bir uygunsuzluğu mu mey
.dana c;1ktı? Mimaride yeni bir "este
tik., mi teklif olunuyor? ... Hayır: o 
hücumların çoğunda mazi hasretin· 
den, o tatlı '\'e kolay şllrdcn başka 

bir şey hfssolunmuyor. Bakın, Hüse
yin Cahlt Yalçın ne diyor (1"cdigün, 
5.•.38): "Biz apartımanlarda yaban· 
cıyız. Bfr ailenin hayatında ev, ocak 
en osaah bir unsurdur. Bir odanın 

kapısını açtığım zaman, burada ba· 
bam doğmuştu; bir sofaya çıktığım 
zaman, burada halam gelin olmuş
tu: bahçeye çıktığım zamnn bu ka
yısı ağacrnı dayım dikmişti: geniş o· 

caklr, Malta taşı dö1;101i mutfağa gir
diğim valçit.. teyzem mektebe başla
.dığım r;ün burada lokma dükmüştli 
diyemezsom ben aile hayatrnm esas· 
lı "e füsunlu lmğlarım ruhumda du
yamam.,. 

Görüyorsunuz ki Hüseyin Cahtt 
Yalçın, apartıman nloyblnde şair O· 

lu\'eriyor. Fnkat onun sözlerinden 
aldığımız hızla biz de tiÖyle dernm 

edemez miyiz? "Ben de her akşam, 
dedem gibi, saatimi ayar etmek için 
minarede müezzini kollamazsam 

va1':tımden omin olamam. Amcamın 
odasındaki yedi numaralı l!mbayı 
Yakamazsnm ınehtablt geceler blle 

ha.na. zindan olur. Yazımı yazarken 
ka.~ıdın Uzcrindc knmışm gıcırdısı· 
nı duymaz ve yaş mürekkebin üzeri
ne kırmızılı mavili rıhı dökemczsem 
c;izdiğlm 3atırlnrın bence nnk~ı • be· 
J•ab'd:ın fark• k::ı.lmaz ... 

HU "Yln Cnhit Yalçın'rn ezani sa
ate, pntrol Jflmbasına, kamış kalem
le yazılan arnh harflerine hiç de ta
raftar olmadıfını bilirim. Fakat her 
eski şey gibi onların da hatll'lanmn
ı;ında h!r zevk olduğunu inkrtr ede· 
nı •z. "Geçmiş znmnn ohu· ki hayali 
ı ihmı tlcğcr ... 

J"endlsl cıetfl. hayaU... HUnyln 
Oahit Yalcın cslı:i C\'lerdeki hayatı 

"hayal edip,, zevk alıyor. Fakat "is
teriz., dediğine lnauıp da kendisini: 
"Kırılan camından başlıyarak gıcır

dıyan eski tahtalarına '\'arıncayıı. ka· 
dar bizim ailemizden. hayattmıtdan, 
ruhumuzdan bir parça teşkil cclen 1 
haba evine, dedelerimizden kalma. 
r-ski eşyaları, nrnsına götürürsenir. 

bir hayal değil, bir realite olnn o!\- ı 
lemden, hiç süphe ctmr.yiP-. birkac 
saat !cinde kacn·crir. Kals:ı bile ger

c:ekten hoşlandığı. rahat ettiği için 
dnğil, siizUndcrı dönmcmclc ic;in k:ı· 
hr. 

Rtrınızılı mn\'ili rıh. · ezani saat. 
J>ctroı lAmbnsı gihi büyük şehirlerde 
cw de ya,·aş :ra,·aş knlkmaktadır. 
Hunun sebebini, Hüscıyin Cnclt Yal
c_:nı gibi, apartımanın yıılntr. rahatlı· 
~nnda. aramak zannederim doğru 
değildir. Gerçi apartımenm bir ka· 
tında oturmak, uc dört katlı bir OY· 

de oturmaktan rahattır; fakat bu, 

~aha ziyade fakir yeya orta hnlli a
ıleJcrin düşüneceği bir şeydir. Hal· 
bukı bizde iki Uç hizmetçisini. uşa
ğı, erkek ahçısı olan zengin a!leler 
nı>artımaularda oturuyor. Ni~ln? 

' 1 ''"1 D 

HaraçD lfifi1<e~adl ~ 
Ticaret odasının evrakı 

kilo ile satılıyor 
Ticaret ve sanayi erbabına ne dere

ce faydalı bulunduğu arasıra epey 
münakn~alar doğunnu§ olan İstanbul 
ticaret ve sanayi odası, bundan birlrnç 
sene cn·el dedikodusu olan ve devle. 
tin tahkikat :yaptırarak geri toplattı
ğı meehur enak satışını hatırlatan 

şayanı dikko.t bir ifc giri~miştir . 
Oda idare heyeti bundnn bir mücL 

det e\ vel düf!ünüp ta~ınm;s ve tam el
li üç senelik bir tarihi sinesinde snk
lıyan oda muamelelerine ait C\'rakın 

Büyük ziraat 
kongresi 

l\1üzakere ruznamesi 
hazırlanıyor 

Büyük Ziraat kongresi ayın on se. 
kir.inci günü Ankatnda toplan:ıcakhr. 

Konı;reyc her mmtnkadan, müza . 
kere edilecek işlerin mahiyetine göre· 
birer miktar murahhas gönderilecek
tir. 

Zi:'aatle alakadar her müessese de 
kongrede bir:?r mi4mcssil tmafından 
temsil cdilmiı; olacaktır. 
Kongre~i bizzat başvekilin açacağı 

\"C ziraat vekil!nin de umu.mi toplan. 
tılnm riyns~t edeceği anlaşılmakta

dır. 
Memleketin , <ıunu ziraat siyaseti

ni ele alacak o:nn kongre için geniş 
bir xuzııanıc ba1Jrlaıunaktadır. 

Bu rw:nameye göre, kongrenin te• 
mas cdcreği ı,tcr meyanında: 

1 - Mmttıkıılarn göre istihsal va
ziyetinin tcsbiti. 

2 - Mahsullerimizin tandardize e. 
dilmesi. 

3 - Köylünün kredi \'e l'esnit ihti. 

yacının ka~ılnnm:ısı. 

4 - KC'z:ı il~liyacınm tc>mini. 
~ - Tütün işle:-i. 

satılmasına karar vermiştir. Hem de 
nasıl bir gaye ile? Bu evrakın bulun· 
duğu odnnın çılması için ... 
Odanın elli bu kadar senelik evrakı 

ı:imcli yok palıasınn çu\'al çuval satıl
maktadır. Öğrendiğimize göre evTn . 
kın kilosu 14 kuruştan satılmt§tır. 
Vakıa :>.ahiren bundn fevkalade bir 

şey göriilemcz_; fakat hakikatte bu 
sııb'} iç sız!~tıcı bir tarihi faciayı tem
sil etmektedir. 

:t;Jlı üç senelik oda. kayıtları. bun. 
dntı y<:rım asır <'Wclki Osmanlı impa· 
ratorluğunun geni§ lmdutiarı içindeki 
ülkenin bUtUn scn·et vaziyetini ihti· 
n ı: mc:-t dir. Onlar arasında I\:oso· 
va vilayetinin istatistikleri, Cebel 
Lübncn mutasarrıfhğmın Hırncatı, 

Cczair beyliğinin ana vatanla münnse. 
batı. ve bugünkü yurdun o zamandan 
bu znmnnn kadar olan birçok iktısa
tli etucll(?ri vardır. Şimdi çuvallara 
doldurulan bu kağlllnr arasında. öyle 
tetkikler vardır ki, bu gün 
r.c tekrarına, ne o maluma • 
tın bulunmasına imkan var -
dır. Hc-rbiri iktısadi tarihimizin ayrı 
birer z0 ngin vesikası olan bu eserlerin 
satılmıısma göz vumulr.ıa!ll'lSJ lfimm-

dır. Öğrendiğimize göre satılacak evrek 
alelacele ve üstüııkörü bir tetkikle 
değeri anlaşılamıyacak mahiyette ol -
duğu ve binaenaleyh esaslı surette 
tetkik edilmesi kab ettiği halde bun. 
larm kıymeti ve ihtiva ettiği malfı· 

matın. hiç: nlfilmsı olmıyan, satışa me
mur bir heyet tarafından şöylece göz
den geçirilmiş ve satılmalarına karar 
\'~rilmişti r. 

lktısat vekaletinin bu yanlış nttlmış 
ndımn. müdahalesini b kliyoruz. 

Türkkuşu 
kampları 

Ru yıl Beyoğlu ve 
KadıköyUnde de 

a~ılacak 
Tiirk laı::-una mensup gençlerin bu 

sene yaz mevsiminde daha gcniı:! mik. 
yasta çalır.:maları için şimdiden yeni 
esaslar hozırlanmıi bulunmaktadır. 

Bu meyanda geçen sene yalnız Rami
de tcmerkiiz ettirilen Tiirk ku§u uçuş 
t:ıtbikatınnı bu sene her semtin genç· 
Jerino daha kolay olması ve derslere 

..... _,_ .. __ ·---····--··--••oo•ff daha çabuk gıdilcbilmesi için şehrin ........................ _...._..."············ ........... . :: D ... üç noktasında yapılması mukaİT.?r • 
I! O~rU ıl dir. Bunun irin Ramideki meydana i-
15 - !i ı~ıvcıt~n l{ndıköy ve B('yoğlundn dn bi. 

~~ Deg\J il mi ? ~.i. r r UCU8 tatbikat meydanı vücuda ge. 
I" .• tirilccektir. J\:ıdıköyUndcki meydanın 
ff ( i: Kuşdili c:ıyırında, Bcyoğlundakinin 
fi Turing k ılİ p ff de Okıtreydanmdn ôlmn"S1 t:tlenrrür et-
11 Jl' k 

1 
:: miı;tir. 

ı: ır nr ıu a~ımı7. ıınlnttı. "Gc· :: Hamiye olduğu gibi Okmeydanına 
İi ren giin Tilrkiyl.' '.l'm·iıı•r klübUnc H 
•• • c- ı: ve J\uşdiline df' tal<'belC'r otobüslerle n hlriŞİJll <lüı:;mliŞ(Ü. UcyoğlıUHJn C\·:iı nakiedilcceklİr. 
il <len ho7.mn, köhne hir hinnnın ü· H 1 I• ••t Şçhrimizdo Ti.irkkmm için kyli bir 
:
1
: çlinMi knt mn ycı·lc•,.mi-:- olun hu U • •• mckl<'p de lmrulmnsı knrarlaştırıl • 

:: müc""'"'<'J i lıh· hnyli nradıktaıı :: r .. mı<-tır. Bu mektebe d vam edecekler ·:! sonrn hulnbll<Um. J>nrnrık Ye Jrn- H • •• orb mektep ml zunu olacaklar ve baJ;-
ii rnnlık merdh~nl<'r<lcıı yuknrı ..:ı- H :: :: ka mekteple• le nl5kaları bulunmıya-
:: knrkcn, bJrçok ::rnbnnl·ılnı·ın u;o-.,· :: 
•• • f'o •• cnktır. 

arttırılması. i! rnğı olnn bu kHlblln nnsıJ olııh dn Ü U,.ıı sahnlnl'Inda tatbikata mek . 
• ~ 'h ST r; biiylc bir )"<'l" intJllılJI ctnıb olclu· :. tcpl"rı'n t, tı'Jı' t'Jc bcr"b r b:ışlan"-

6 - Türkiycde ispirto istihsalinin 

7 _ Şarnpc,ıııgmu::ın ı ya . • · .. , u .. 

h k eR j:'..•uııa ~n~tım doğnısu ... Xaznrı elik· i! cnktır. 
S - M~y\'aiarımızın ısla ı ve ıy- •• 

b 1 1 
ırn_ti cclbcdln de. şu hh:im 'fnring ::"::· ----------------

maktadır. klüh tlc <lnluı iyı \(' ('<'ncbllcı'iıı :: r o es o r 1 tar nıetlcndirilmesi gibi mevzular u un. 1 p f • • p• 
•• ziyaretine ılnhn ınüsnit hir ycı·c ~~ 

Kongre nisun sonuna k r devam :: :: 
:: tn~ınsın.,, :: ()Un bir kt>nferans 

edP.ccktir. Biiyük ziraat kongresinin •• • i! Dostumuz hu siizlcı·i tıınıamcn i: d 
vcrecegwi karar, ziraat siyasetimizin •• :: ver 1 i! hnklıdıı·. ':l'ıırln~ klübün hugünkü :: 
b"'ş Fenelik programını tc~kil edecek- •• :: 

:: blwısr. hnkikntrn Jnbnncılnrı kn· :: 

-
t_i_r_. -------------- n bul cdcbllerek \ll7.İycttc olııınktnıı H .. .. 

d 1 1 :: mk 11znkhr. H 
Soya ı a mayan 8 r ii ımrnn duıı,-ncıu 1'lll"iııg \C oto- Hı 
Birı;ok vatandaşların h1iliı soy ndı g mobil \:.1üplerinc l>üJ m.. c-hemmi· gl 

almadıkları görülerek bunlara son de- !i ) et 'cı·Jlnwı .. ıc. 'c hu mürsscsclcr fü 
fa bir ay daha mühlet verilmiştir. i! fc\knlıi<ln ıııııhtc .. mı ,.(' güzel bi· U 
Bu müddet zarfında soy adı alıp nü· ii ııalnı't!.n ı·ah m:ıkt:uhr. 1htisam ii 
fus kiitüğiine kaydettirmeleri lazım • ii istc-ıııi,\orıız. J~n'rn' Tııring klUhü Si 
dır. d !i ınllz h!r ohnn7..o.;U. 'n!.lanrılnra 11 g 

k. t ff l de soy a ı •· · · ·· Bundan sonra. 1 c. l§ er • H tn:ının•lnıı "'ci"tl'rllrllil<'t'ı·~• hlr \<' ::ı 
almadıkları görülenler hakkında ka • jH 1.,. 1 ... • ::ı 

•• • ll'<lllSlll .. , •• 

nuni taki balta bulunulacaktır. :~ •.••.••..• : ........... ... ......_.. .. ~ ................. ::. ........................ ......-. .... ...-. ................... . 

Anl,arad ı " rdığı konferanslardan 
sonr ı <''1rımiz gelmı. olan profesör 
Pitnr. diın Istnnbul ünh·ersitcsinde 
ele ılk konfrransmı vermiştir. 

Konfcrnnstnn cv\'el ünı,·ersitc rck
ti.ırü Cemil Bilsc>l prof es' rı.l talebeye 
takdim etmiş. profesör de c-ok samimi. 
bir mukabelede bulunmu. tur. 

Prufos!ir Pıtar. dünkü konferansın. 
da ilk insanlar devrinde Asya, Ana
dolu \'e ı\ nunanm vnzi~ »tini an~nt • 
mı,..tır. P.·of . oı hrimizdr b<>ş kon · 
fcrnııs dalı vcrec~klir. 

- --
KUHUN'ıl.ı 

Balkan basın 
blrligi 

8 IRISCI toplantııımı lJiikr<"şfı:o, ikiıı. 
ci toplantısını A linwla yapnm olan 

Balkan Basm birliği, ii,üncıi kongresine 
dündtn ilibaren şclırimi:de başlamış bıılunıı 

yor. Asım Us, bıilii11 bcunclınllcl mesele
lerde bir tek devlet gibi hareket cduı Bal. 
kan devletleri ::ümrcsinin t11klşafında Bal 
kanlı ga:etccilerin clıcmmiuetli rolünü le. 
barü: cttircrc/.: dluor ki: 

"Dolkan B:ısııı birliği Balkan memleket
leri or:ısındıı ı;lyost ,.c iktısııdi iş birliğini 
mümkün olduğu kod:ır iııkişnf ellirmeı.: 

\'C dııimt konsey ile ekonomik konsey tru~ 
fınd:ın Hrilen k:ırarlorın tathlkntınd.t 
hasın mensuplarına le\'Cih edilen vazifeler 
'"arsn bunları samimiyetle yapmııktır. Fn
lrnt lıundıın b:ışkn Basın birliğinin jkinci 
bir vnziksl u:ıhn Yardır ki bu da Bnlknıılı 
milletler :ır:ısındn her '·asıtn ile ynkmlı{iı 
dostluk b:ıltlıırını kuv,·ellcndirmeAe çnh~· 
mnktır. 

İşte Yıldız ı;alonlarında ioplan:ııı Bal. 
konlı nrkııdaşların müşterek çalı~mnl:ırı 
lıu slizcl maksııdın tahakkuku içln kap 
'eden knrorl:ırı olmıı§:ı maırur bulunmnlı;t:ı 
dır. 
Hununln hcrober Balkan Basın birlilinin 

en büyük bir faydası antnnta d:ıhll mem
leketler gazetelerinin böyle zııman zaman 
bir araya gelerek konuşmaları tanışmala
rı ve onlnşmnlnrı oldu~na hiç .şüphe yoJ.;. 
tur. ll:ılkan antantının en esaslı bir teme
li olon "B:ılknnlar Dolkanhlarındır.,, filı:

rinln her memlekette bir ağızdan tekrar 
edilmesi bile en mühim bir neticedir. Zı. 
ra lıu es:ısh fikrin mahiyeti bütün şümulu 
ile gerçekten bütün B:ılkan memleketle
ri nele her sınıf halk tnbnkaları arasında 

nnl:ışıldığı ve bcnlmsendl#i gün hiitiln 
mnk~nt h:ı~ıt olmuş demektir . ., 

ANAOOLU'da 

Atinadaki radyo 
istasyonu 

D ON\'\ ürnt rekoru • bizim bildığı..' 
mize güre - şimdiki halde elcktri'k 

mc,·eelcrindedir. Du me,·celcrden daha su. 
r:ılli bir b:ışkn şeyin mevcut oldu#n he
nuı; ishal cılileıncdi. \'nkın zeka elenilen 
nıeflııınıuıı dn bir takını nıe,·celer ncşrel
tı/li ,.c hunların aaniycdcıı daha k151l bir 
:ı::ıııınıı icl•ıdc m!Jyonlnrcn kilometre gfl. 
tlliı i~din ediliyor: mcsell saniyeden aı 
hlr zaman icinde l\lerıhi düşüncbllı. 

yor ve onun hnkkındn bildiklerimiz: gözu 

muzün önilnde cnnl:ını.ror nmıı, bu nnza. 
riyc hcnuz: tamamen lsh:ıl cdilemenıis ve 
lıir takım ilir:ızl:ırı mucip olmuştur. 

fzmirdeki "Anadolu,. refikimlı. hcrhat. 
de si7.li tulluğu - bir keşifle bulun:ır:ık~ 

lıütlın siirnl rekorlarını kırmış bulunu) or. 
Bu gazele d:ıhn bir rnd~ o istasyonu ranJi. 

) ete seçmeden ornd:ın r.1clyo me\'cclcrile 
lı:ılıcr nlmnnın yolunu biliyor. Bu dh:ın
:.ı.inıul l.cşfini dalın ne ı,:ıdar zaman sat. 
Jııy:ıc:ığını hllenıiyoruz. Yalnız, sözlerimi· 
7:1n ıll'lili olarak lll'~rcıtiği bir h:wnctisi 

'eriyoruz. Bnknlıın sizin ıle bu iş karşı. 
sınd:ı ıınrm:ığını:ı: nAzınızcin kalacak mı'1 

ı\linn 5(1ladyo) - Allnn radyo istas
:o. onu, lnı n) ın onundnn itibaren scrd~ 

Hrıncğc lı:ı~l:ıl·acnktır. istasyon, Bnş,eldl 
Sl'ner:ıl J\Jctaksas lnrnfınd:ın hüyük mera
smılc lll'll:ıc:ıklır. 

Kırk l.işllik bir orkestr-J, radyod:ı Elen. 
ın:ır .. ını ve muhtelif ll:ıYalar çalacaktır. 

CUMHURİYET ,te 

Artık rahat rahat 
ölebiliriz ı ı 

A IJ//J/S l>A \'Sil arkadaşımı:: buourı. 
Jdi 11a:ısındrr ı~tarıbııl btlcdluuini 

ıır aıı:c/ f(jnclfyor: 
\rtık ıııh:ıt rnlrnl lilehiliriz. Çünkü fs. 

tonhul lıclcdlycsi hu dünynd:ın öteki ılüu-
3 :ı3 .ı ı;öc i lcrlnl t:ım ve milkemmel bir 

Gerc;t işin içinde bir "züppelik,. bir 
a\'rupalılaşma arzusu '\·ar. Fakat da· 
ha dorfo bir sebeb de olduğunu sanr· 
Yorum: tıtanbut, yalnız kapladığı - - --~----------------------------~ 

... ---... ----.----··------------- iııtiz:ıın nltınıı nldı. All:ıh, hepimize gccin - -
toprakla değil, şekli ne, binalarının 
azameti ile de bir bUyilk şehir olmak 
istiyor. Eskisi gibi bir kocaman köy, 
Yahut bir kl5yler yığını olmaktan 
kurtulup modern bir şehir olmak ... 

Nurullah ATAÇ 

89stancı mendireği 
tamamlandı 

&stancıd& yapılmakta. olan büyük 
Jtıendreğin in5aah tamam olmuştur. 
M:e.ndreğin bir bqma bir tq sütun 
dikilmi§ Te ii7.erine ''bu mendirek A
tatürk devrinde yapıhn.ııtır. 938,, iba. 
resi yazılmı,Ur. Bu sütun, geceleri 
iiat tarafları kapalı bet bllyUk elek· 
trik llmbuıyla aydmlatılacaktir. 

TiM mmdlrek Jdmda merasimle 
açılacaktır. Fenerbahçede yapılacak 

b~yUk mendireğin t~elleri hazırlan· 
ntafa bqlanmlfbr. 

• HÜYÜK ONDER Ata türkün kıl melli 
,·cciıelcri menner le\'h:ılar üzerine h!'ıkc. 
dilerek, muhtelif biiyiık ıncyclanlar ı 'e 
toplantı yerlerine :ısıl:ıcnktır. 

• \'AI.DE hanının islimljk nıuııınelcsi 
bilmiştiı·. Hıındııkller tcbligntıan ~;onr:ı on 
heş gıin içinde çıkrnnğn nıl'cburdıır. 

• OS!\IA~l.l bankası erkiınındun T.ord 
Go,en~ dün Ank:ırad:ın şehrimize selmiş. 
tir. nugün Pireye hareket C'dccektir. 

• ŞEHlll haııdosunun lrvsii ile iki gru. 
pa ııyrılma~ı kornrloştırılmıştır. 

• CUMllVJllYETIN on lıcşinci yılclônü. 
mü bayramındaki şehrinıizclc )npıl:ıcnk 
şenlikler icin Jıelcdiye Şehir nıe.clisi.ndcn 
ınc\'cttt lnhsisatıı il:i,·cten he hın Jır:ılık 
lıir ınlıslsnl dnha istemiştir. 

• TCRKOFIS umum ıniıduru Burh:ın 
Zihni dün Ankaradan şehrimize gelmiş, 
Pcılkan :ıntonlı ekonomi konsc) ine iştirak 
etmiştir. 

• 'ffCARET odn~ı ~ nrdım s:ındıilı t:ıli-ı 
malnamcsindr ynpı!Jn değişiklik üzerine 
ha tadil oda idare heyeti tarnfından ya. 

• pıldılı Icln, Ticaret od:ısı memurl:ır id:ı. 

ı e konıile-;i, tr.l.m:ılıı ıııcnın tosılik cılıt. 

meme i hu usunda tc~ehlıusc girişmiştir. 

• 1S f\TISTJK ıımııın ınudürlii~ünun 

ncşrctıi~I hir i~tnfüllğc gor<', dış licorrti
m iz bu senenin ilk iki il\ ı znrfıml:ı. ilırn. 

c:ıtımız~l:ı, ilh:ıli\lııııız:ı n:ıznron :.! milyon 

lir:ıy:ı \:ıkın lıir f.ızlnlıl, ':ırdır. 

• ll YOCJ,l \k•:ını lcız ı;:ın:ıı okulu 

sclccc't ders ~ ılındnn ilih:ırcn enstitü~ e 
ÇC\"rİleC'Ckl İ I". 

• \Zl.IK \l' ):ıh:ıncı okullarında, gele
cek ı;eneden itih:ırcn tcdrls:ılı Türkçc~c 

çe,·ircceJ, olanl rd:ıki Turk 'c azlık mu. 
:ıllinılerl için Maorif ınudiırlüğüncc tcd. 
lıirler nlının:ıktnıltr. 

• iT. 'AZhl.LHI~ hl'lcılhc tnr:ıfınd:ın 

ı.:ıldırılınnsını temin için lOpılan lı:ızır-ı 
hklar l>itıniştir. Beledi~ c cenazeleri lıcş 
sınır tizerine k:ıldıı uc:ıklır. Bunl:ırdıın sı-

r:ısilC', 200, 100, r.u. 30, 'c ı 5 lıro nınsı nr 
ıılın:ıl'ıklır. 

• il \:MIDJYE m~klcp gcıııbi ~:ıkıııd.ı 

lıit· l:ıliııı !\eynh.ılhll· cıkarnk Hodos, l\ıh
rıs \C t J,enclerhc)c gidcrt•klır. 

• OHM\.• unıııın ınudurlugıı hıılçcı1ine 
2i7 lıiıı lir ılık mı mnııı ı. lısı~:ıı konıılm:ı. 
sı J,:ırorl:ışlırtlınıştır. 

• ANK.\H \D \ )apıl.ıcok ul:ııı .\clli~c s:ı. 

r:ıyıııııı inş:ısın.ı Jı:ı,.l:ınılınıştır. Bin:ının 

nçılınn tiireni ıı:rn C:ııııılııırıyl'I lın) rnmııı. 
da ;.opıl:lrnklır. 

• l~JllS \HLAHD.\ ı;nlışnıı5 olanlııı ııı 
tdmülHıklcrinin de' let demirl oll:ırı mc-

ınurl:ırında olduğu gibi y:ıpılmusı h:ıkkın. 
dn \"erilen lh ih:ı ın:ıli\c cnrüınC'ııindl' 
t< lılcdilmişlir. 

• Dokuııınrılıı;ın ıslıih ~ c sl:ındardızc 
edilmesi icin Denizli lic:ırel odosındn bu 
gün hir konsre nJ\dcdileccktfr. nu kongre. 
;.r \ l"ı)rlin dokumneılık t~ckkııllcrinden 

hnşkn eh :ır 'ilıı) etlerdeki dokumncıl:ır ve 
Sümerh:ınk mıırnhlı:ısl:ırı d:ıvet edilnıi • 
1ir."' 

elen 'er in; öldünuınüz znınnn, cenaıcnıi7. 
c' de ı.nlır fıl.'ın dı3c duşünmde, tas:ılan. 

ııınğn lı:ıccı 'ol, ıırtık. Belediye eski tabii· 
Jcrile so3 liyclıın, İstanbul hcnışerilerindcn 
rnlııııeti rnhm:ınn knnıs:ınl:ırın g:ısil, tek
fin, tı.ıı;hiz, ıınkll 'e tcdCin işlerini de. 
nıhlc cdl3or. Bunun için tarifeler de 3:ıp. 
mı~. J\;\ k:ıl.'ıdc tnk cenaze mcrn~lnıi lçın 
200 lira, ıenglnccll·r icin 100 llr:ı, ortıı 
lıııllılcr içın 50 llrn, \"Oziyr.l! pek o lrndoı 
mliı;nil olı;ıo, r.nlar için 30 llrn, fakirler 
için 1 !i llrıı. 

200 lirn \'erdiğınl7. z.11111111, lılı itıl'İ 11< u 
ın.tlzl'nıeılen lıir tohııl h:ızırlnnocok, tabu. 
ıunıız sırın:ı işlemeli puşidelerle sıhlenc. 

ccl .. Uııtııı çclenginiz bile ınücmmendiı. 

Aı k nızdn 2D tnne lüks otomobil. akr:ıb• 
'c 'nronınııın yorulınadıın sizi le~) i eı

nıelerlnl temin edecek. Muntnuını bir J{ı. 
hil l oplırılacnk, nllı kişilik bir heret nı
lıunuzn ) n in ve fntiha okuyacak. Yıılnız 
;\lısırd:ı olduğu gibi, ağlayıcılar eksik .. Bir 
duzine de, hıckırn hıckırn feryat ,.e fig:ın 
eden nğla)·ıcı olsa, bu 200 liralık cennz~ 
merasimi için inı;anın, hemen şimdiden 

( Utf m ıayf ayı fttnriniıl 
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mekteplerde b 1 d name ticareti 
Yazılı imtihanlar a Ş a 1 Bir şebeke bakkıuda 

haşlad 1 BJlkan Antantı ıcievletlerinin ekono- çlinkü kendi tckimillümüz: için çalıJrr- zim tetırafları ıönderilmesini teklif et- tabkl kal yapı)Jf Or 
. mi k'!>nseyi ile matbuat konc:rrea·ı .sün ken lcendisine kantı hk bir m1nianın mittir. Emniyet altmcı ·-·"""' ~~ Lise ve ortamektcplerin son imtı- • " ·s 11 vuuv -.uu.un•• 

Yıldız sarav. mda ... -:ıpılm"'nr. kıymeti olnuyıın bc1erin terakkiaine de Komisyon Be"'lır.i un- belediv. - 1---1·-· •-"'- ıı..--a hanı olan yaztlı imtihanlar başlamış- s ··-ır v wı, .,,- n.ur.aw -~ • .,-~ ....-
tır. Bu sebeble dersler kesilmiştir. Matbuat kongresinin saat on beşte yardım etmekte olduğumuzu hi&aediyo- Bundan sonra komisyon azalarımn kette bulunan §ôförleri eıJa bir fltllııl* 

toplanması kararlatttrrılmıs:tı. Fakat Ro. ruz, demek btiytik bir vazife ifa etmek. intihabatma gedlmiJ ve t..ckil edilen takip "'lmesı· ortaya bir ·-ıı..-.._.._,.._ Talebe yalnı% imtihanı vermekte ve :ı :r :ıı -:r '" ,,..ua~-
tı0nta. ikinci imtihana hazırlanmak i· manya heyetini getiren vapurun ~eç te oJdufumuzu hiuederek çalrpyoruz . ., üç komiıyona ap.ğıdald ı:evat intih21p sahteki.rlığı., meaelesi çıkarm.Jftır. 
çin mektepten nyrılmaktndır. Bu im- kalması üzerine, kongre ancak uat on Romen delegesinin sözleri edilmittir. Bundan birka.ı; gün evvel~ 

altı buçukta açılab:tmiştir. ttçüncü olarak nutuk ıöyliyen Ru- Siyasi komisyon: Yovanoviç (reis), nede bwunan bir ~!ör, &)'111,erdıe blL 
tilıanlann bitmesini müteakip ikmal Rom .. ,yalı misafirlerimizi beklerken men heyeti murahhaslanndan Dragu Nasta, Gongopol, Scferiyadis, .Kubar, lunan bir başkasmm oeblndım SO Jlr$ 
edilemiycn dersler tamamlanacaktır. geçen müddet te, Türk, Yunan ve Yu- dört doıt devlet arasında ve her saha- Falih Rıfkr Atay, Ercümend Ekrem Ta- çalmıştı. Hı:rswık tahkik ecUJlrtııım 

Bu sene köy mektepleri i.mtihruıla. ı d ı ı · ·ı R "ktı d .. "J d tl··t.. · bil·~· • ı N 'd H '-k Ah t Em" Ab'd" suçlunun :~-ıu .. - .. -ı• - ,..u....a-~ gos av e ege en ı e, omanyaom ı • a goru en os UA ve ıı r ı.ının sa· u, •tı aııı; r, me ın, ı ın wı .............. ., ..... .....,uaıNIS ıııs 

rım 15 mayısa, şehir ve kasabalarda. t k . hh 1 d k . . . . k . • . "k D N d" N d" halk dersb•.,.....-ı _,. • .ı...-.-...a _..._. sa on!eyı mura as arı arasın a ço munıyetını ve ıymetını ıpret etti ·ten aver, a ır a ı.. -·~' ~~ uuı_.. 

ki ilkmektepler de dördüncU srnrfa ka- sıı-;....,i rHrüsmelerc vesile olmuitur. 11onra demigtir ki : Teknik komisyon: Zarifiı (Reis), Ve· muştu. Bunun ne oldufu kmd181ae-., 
dar imtihanlnrmı 29 mayısa kadar tn. Bu arada, meşrutiyet ~evrinde, Mah· "-Bizler, Tilrkiycnin sinesinde ~i:ı· lrlarellis, Angelkoviç, Deniç, Muvaffak nılunca: ''ortaınektep fehadetmm .. .,. 
mamlamı olacakbr. Dördüncü ve be- mut Şevket Paşa kabinesinde Osmanlı lcmekte oldufu gençlifin de heyecanlr Mcnemencioğlu, Selim Ragıp, Hakkı diye oevab almmlltı. 
~inci mnıflarm imtihanları da 31 ma- devletinin nr.f:a nazırhğmı yapm?J olan, kuvvetlerini, onun iıtikbııte ait vaadla. Tarık Us, Orhan R;ıhmi, Sedat Simavi, Halbuki bu şoför okuynp yama 1ıif.. 
yıstan 12 hazirana kadar ikmal edi· ve bugün Romanya iktıut heyeti aza- mır. fakat bilhassa realizmi, t1icenaba- Mecdi Sadreddin. m\yordu. Bu vaziyette l'hadetJııNıMıfl 
lecektir. sın dan olan Besarya eski tanıdıklariylt ne ihtirası, salim kuvveti. çetin iradesi, . Küttür komisyonu: Batsaria (Reis)1 kimden aldığı sorulunca, bmzu ,.ıs 

llkmeklep!er gelecek ders senesine buluşmuı ,.e yirmi beş ~ene evvel aynt. rimolmaz tnetaneti, tükenmek bilmu Dimitrcko, Vckiarellis, Katiç. Svetovs- mukabilinde aldığmı ve almak ctll 
ilkteşrin ba§rnda başlıyacaklaroır. dığr bu muhitte kendisini bugün pek lrovvci maneviyeai, vakfınefl etmiş, ol· ki, Vala Nureddin, Asım Us, Ncıet Ha- kendisine yardım ederilerl ~ .. 
Fakat kayıtl:ır eylülün yirmisinden i- mes'ut hissettiğini söylemiştir. duiu davaya lrarfr olan ihbımr icraatı· lil, Nevzat Güven, Müştak Mayakon. tir. Bu adam bulunmUf ve o da fıllsa• 
tibaren başlamı~ olacaktır. O zaman mabeyin mütercimi olan na olan vakurane itima~ı. mi11etine kar· Reiı bund:'r.l sonra celseyi 1 O dakika detnameyi maarif müdürH1ğ\ln4eld bit 

Ortamektep ve liselerin yaz tatil . Ercümend Ekremle gene o devirde ~- şı beslediği muhabbet ve ıefkati yeei. tatil etmiştir. memurun herkese sattığını iddia et • 
leri ise henüz kat'! olarak takarrür. yan başkatibi olan lıımatl Mil~tak Ma- ne bir hilkat eseri vücuda getirmit olan Celse, tekrar açtldıfr zaman, Yunus mistlr. 
ctmemi~tir. yakonla eski Osmanlı nafia nazırının harı"ka adamı tekfrn ediyoruz.,. Nadi, komisyonların tatbik edecekleri Emniy~t ikinci tube memurlaı'm:la 

Lise ev orta.mektep müdürleri ma. tekrar bulu}rmlarr çok hararetli olmuş· Yugoslav heyeti reisi kftrsllde iş metodunu tcsbit etmek üzere bugün yaptıkları tahkikat, sahte ~ 
arifte top1anarak imtihanlara. ait e • tur. Yugoslav heyeti reiıi Yovanovlç te, toplanacaklarını bildirmi' ve reis tel· me işinin bir hayli alıp ~ 
suları hazırlıy:ıcaklnrdrr. Hepsi hatıralarını heyecanla anlat· son olarak sö: almrı ve ayni umimf sevi tatil etmiştir· ve yekfmu oldukça kabank olan ~ 

Antakya konso!osu
moz değişiyor 

/ ;Antakya. konsolosumll% Firuzun 
merkeze nakli ve yerine hariciye veka
Jetl memurlarından Celal Tevfiğin ta. 
t'-fni ibtimnlinden bahsolunmaktndır. 
· Cel~l Tevfik, hudut komisyonunda 
hUkiımctimizin mllmessili ol:ır:ık ha -
len Suriyedc bı·1u11maktndır. 

GUmruı, v~ Iolılsarlar 

Vekili şehrimizde 
GümrUk ve inhisarlar vekili, dün, 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Ye?-\il .\Ji Rana doğru inhis:ırlnr i. 

daresinc ı;Id..!rek orada geç vakte kn. 

dar meşgul olmuştur. İnhisarlar u • 

mum müdUr ve:~m ile gümrük başmü
dürü ve~ili ziyaret etmişlerdir. 

Gümrük ve inhisarlar vekilinin şeh

rimizde birka-1 gün kalarak burada 

vekaleti alakadar eden bazı işlerle 

meşgul olacnjı nnlnıJı!mnktadrr. 
• 

SeyrUsef er kontrol il 
Seilrüs!!f er mcnıurları bu sene yaz 

aylarında 5Chir haricine işliyccek oto

bihı ve otomobilleri umulmadık yerler
de motosikletlerle bckliyerck kontrol 

edeceklerdir. Stiratli giden veya vi. 

rajlan usulsüz dönen motörlil vaınta
lar takibata uğrıyacaklardır. 

Ölüm 
İstanbul ..,·nlisi ,.c beledi:re reisi Muhid

'din üstün dol:lı n dayısı, tstnn hul belctli)'e:-.i 

Şehir lİ)"alrosu muhasebecisi n. Necati 
Gürkaya evYelki giln nkşam ~ıınt allı<ln 

lllcelen ,·efol etmiştir. 
Merhum l üıhao;ı mülcknirli idi. Unlknıı 

htrbinin en ağır :raralılarındandı. llıırptc 
aldığı ~ or~lnrın ıılırnbını ömrünün sonu. 
na kad:ır ı:ı~ıy:ın merhum Ncc:ıti bulun. 
dulu muhtelif dc\'lct hizmetlerintlc iffet 
ve i~tikııınclile çalışnıış Y:ıl:ınpcrn•r bir 
insandı. 

• ·amar.ı hugün ô~lr üstii Teşviki;\'<! C"D· 

miinde kılındıktan sonı-:ı Feriköy meıar. 
lıAın• defncuilcccktir. 

Muhiddin Cstünd:ığa ,.r. merhumun al. 
lesine tar.irctıcrim b:i hernn erleriz. 

,,. ıl< 1(. 

s~hir tiyatrosu dirr.klürlü§ürıderı: 

Uc~erli mııhaschccimiz bny Necati liilr ı 
kaya dün ııkş:ıın ıınsızın ,·cfnt ctnılştir. 

Müessc&cmize meMup nrl.ndaşl:ırııı öAlc 1 
ııama;:ındn Teş\ iki~ 11 f":ımiinde lııılunmn

hırı rk:l olunur. 

.... , llllllliıwJllll .. :~llilba1111,,...... __ 
hcş on kııruş hi:-ihlirmc#c tı.ışl:ıy:ıcııllı ı;('. 

Jlyor. 
Bcledi)emiz, bu te~cbblisilc cenaze mr

ı·ıı.o;imi ihtikarının ıomamlle önüne ~cc- ı 
ınlşlir. Fakir fıkar:ı 15 lira gilıi, nı: hir 
para ile en hüyük sC'y:ıl:oı i yopnıış oln· 
cak. 1 

Sunu vınımı)or. hıınıı ~·arıınıYor, <lı:ı·r 

heledb emir.den ınütcmadircn ~ika) et eden 1 

ler, arlık seslt.rini kc"melidirlcr. Jfa,·nt 
,.c dnnyıı:ra nit lı;tPklerinin ~·apılımımıısı. 

na mukabil, ölüm 'c ahiret işleri l·olunıı 
konulmu~ıur. Es:ı~. lılemi bcko oldu~un:ı 

ıc6rc, tm fani dfin~·ndaki ıırzulnrınıııın 1 
"onraya bırakılmasında ın:ıhzur yoktur.,, 

mışlar, bu eski hatıralar bugünkü dost. hislere tercüman olarak ezcümle fÖyle 1kt1 sat kon sevi slirll adama ~ehadetname aatJJdılm 
luk havasını daha fazla canhındrrmaya demlttir: Balkan Antantı ekonomi konseyi de meydana Çıtkarmışt~. Menıurl&T d6ll 
sebep olmu~tur • '"Tefahür etmek.sizin, çalım utmak- dün ş~t 18 'de Yıldız urayrnda toptan· Üaküdsrda birisini ya1cala.mJtlaıdlr. 

Rumen matbuat hc,_.etinin gelmesi l 60 ·ı T- k H l n 
J &mn ya nı.ı mı yon, ur • e e • tı Halen em.niyet mUdilrlilğibıde Wu.. 

üzerine, toplantr saat on altı burukta n..- y _, lh u d ğ"l mıt r. 
:ıı .nuuıcn. ve uıoaııvrn su un e 1 • Topla.ntiy<\ Hariciye Vekilimire ve· nan bu adamın bu işte mühim bir ro1I 

açılmış ve cvvelil., geçen seneki kongre- ayni zam<lOda benüı resmen birim an- lcllet etmekte olan Adliye Vekilimiz olduğu söylenmektedir. za:brta. taJıö-
de bacı.kanlık etmiııı olan Yunan delegesi -- 1 b" • cnb· 

:s :s tm ...... rza mensup o mıyan ve uım ~· 1 Ş"ükrü Sancoğtu bir nutukla açmıı ve kata gi:li olarak devam etmektec!ir. 
Seferyadis künüye gelerek, riyaseti bu düı·un· mekte olduklarından dola,,. biz:e d ı .. "· bu toplantrnın Balkan Antantı ov e .... 
seferki kon~re ba~hnı Yunu' Nadiye il .... "1..- kedece~ olan dı' ~er Balkanlıların · · b" 

uu.a A • leri arasmdaki stkr İl birliğinın yenı ır 
terketmiştir. da sulhunu temin ettik. "k ~enbürü oldufunu itaret ettı ten ~onra 
Kon~re reisinin nutku Büyük devlet reiıiniıin, milletin demiıtir ki: 

Kongre reisi Yunus Nadi. bir nutuk büyük !efinin mu~deratmmn büyük ,,_ Endi§c ve ihtiyaçlar i~inde bulu· 
okuyarak, Balkan devletleri arasındaki idarecisinin, vata.nmmn ve milletinin nan bir dünyada, Balkanlı müttefiklerin 
iş.b:rliğini, bugünkü konf eranıın üçün- li~sı olan Ekselans Gazi Kamll Ata. sulh idealine hinnet için sıkı jJbirliği 
cü kongresi elmasına rağmen, •ıradaki türkün idare&i altında mcmlekctiniı:de huıusunda besledikleri mütuayif ar-
dost1uğun kuvvetini işaret etmi~ ve e%· tahakkuk ettirilmi! olan bUtiln terakki. zuyu mütahede etmek hepimiz içfn ne 

tümle demiştir ki ler hakkındaki derin takdirlerinde ve büyük bir itminandır. Bu tam menfaat 
"- B·Jkan antantı, bir siyasi kombi- tam anl....,ı•lannda Yugoılav ar'--da•la· k 1 • • aha 

-,, -~ "'' ıı ve ı:örüt mutaba atı ya nız aıyası • • 
nezon <tnudur? Bunu ink&r etmeğe se. nmla birlikte Elen ve Rumen arkadaı· ~ mevcut olmayıp ekonomik gayTet • 
h~ıı \'oktur. Bu antant elbette ona i~ti- tarıma ittin1< ediyonım.,. lerimiıle t;ıımamlanmakta ve hatt~ kuv. 
rak edenle:in maksatlarına hiımeti ka· 

Bundan sonra TUrk deleıasyonun • vetlenmektedir, diyıebilirlm. 
dar siya!İ bir mahiyeti haizdir. Fakat 'dan Ercümend Ekrem Talu, Atinada Sulbü seviyoruı~ çünkü bu, insani 
bu antaııtta tebarür. ettiril~r.ck ehemmi-

toplanan Balkm matbuat birliiinin bir idealdir. Fakat onu her ıeyden ev-
yet!i nrıkta ~urr··r.dır ki. o yalnız ııiyur ikinci konferansına riyaaet etmiş olan vel, refahımızın, iyiliğimizin müycllidi 
bir kombine:ı:ondan ibaret değildir. On- d N ,. 

Etnos gazetesi müdürü Sipiri on 1~0· olduğu için seviyoruz.,. 
cfa milletlerin ve in"Sa.nlığın sulh icsinde h 

lopulosun hatırasını ~adetmiı ve aıı. Şükrü Saracoğlu ,\Ju sulh birliğinin 
pekala Hr J.·ardeş lıavatı geçirebilecek. run bir dakika süküt etmiştir. . • h 
lerine ait yü!;sck idealler de vardır. Ve koruma ve kuvvetlendinlmeııı usuıun-
bu idealler. müttefik milletler arasında Milli Yunan komitesinin ikinı:i reisi lda dört memleketin iktısatcılanna dü. 
ileri ehliyetle göz:önünc alınmı~ bulu- Seferiylidiı, konferansa iıtirak eden ıen vazifeyi hatırlatmıı ve dem:~tlr lti: 

mcmlek!tlerln dört devlet reiıine ta. "- sı· z:ler, yüksek i.."ıtiıuına auo--nuyorlar. 
Mensup oldukları devletlerin kur • lunan meseleleri hal iç~n m~t.1dla ça -

d'..lkları ant.,.,'."lta te')aan kendi arz.lann· h§a" Spesyalistlersiniz. to?lınttlarr. -
da birlik teşkil elden Roman}•a, Türkiye, nrzdan her birini, Şimendüfer. yol dcnız 
Yugoslavya ve Yunanistan matbuatı, münakal!tı sahalarında olduğu gibi 

h:mgi vazif e1eri görmek üzere bu it bir· ı><>-ta ve turizm aahalarr~da d~ ~m~li 
liğini tesis etmişlerdir? Milletlerin ba. baıarılur ile tetviç etmek kıyasetını goı 
yatlarında kendisine- dördüncii kuvvet terdiniz:. Türkiye hükumeti bu auretle 
mev!tii verilen matbuatın kıymet ve e· ı&terdiğiniz ameli ba~arı zihniyetini 

hc;nmiyeti üzerinde tafsilAt:• giri§meği daima takdir etm!1tir ve vaıif enizin i-
zaid addederek Balka:t matbuat birli~i· fa'mda Türk hükUmeti nudinde daima 
niıı herşey<i:n önce Ualkan antantım te· bütUn kolaylıktan bulal.:af-ınrıı size 

vit ve takviyeye karar vern'Iİ'~ olduğunu temin edebiUirim · 
ve b-Jnun !:ı aıtlr başına hlr kıymet ''e 
eh'!mmi"e~i olduğur.u söyl-:mekle ikti!a 

c1cceğim. 
Biz. Balkan memleketleri mrıtbuat a

zaı;ı memleketlcrimiz arasında teyem • 
münen teessüs ede:ı antıınt·n yüksek 
mana ve kıymetini biJ:yoruz ve bütün 
kuvvetimizle onun devam ve inki~afına 
çalı~mağı füerimiu alıyoruz: ... 

Yunan lwy<"ll ~~başlrnmmn . . 
sö7.feri 

"Bu kimsesiz bir Ttirk çocuğudur. 
İsmi Hasandır.,, 

Çocuk mahalle bekçi3i tarafından 
karakola. götürUlmU!. oradan kimee. 
sizler yurduna yollanmı~tr. Ç',ocuğun 
anası, babası aranma.ktadrr. 

Pantalon hırıızı 

Memleketimizdeki ikametiniıin, 
dört müttefik milletimizi biribirine bağ
lryan tesanUt ve muhabbet hisleri u
yeıinde ai%ler için iyi geçeceğini ümit 

eylerim. münasebetlerimizin bariz: vasfı 

o~n ve bu suretle meselelerin ruhuna 
u:ifuz ed!lmeıaini temin ede.1 kati sa -
mimiyet h&vaıını ıizi dostça hbul eden 

bu memlekette bulacainıza eminim.,, 
Vekilimiz, murahhaslara, mesailerin. 

de muvaffa.kryet diliyerek sözlerini bi-

tirmiştir. 

• \'iyana e~ham borsası ko1111leslnht n
bl ile üç rc:b muavini '"" btitftn aıu1 l•• 
kaüdc ı.evkolonmue Te husmı bir koad
ser, borsa muamcllhnı id•N• mtataf 
edilmiştlr. 

• Alman:radan ATU~turya)"a MJahat ~ 
her tnrlll pasaport tahdidi kaldınlmlfbt• 

• IIitler dün sR&t 15,30 da Linet na! 
olmuştur. -

• Sinema )'lldıılatından Lill Pona ,._. 
kında radyo orkestra tefi Andre ~ 
neç ile evleneceıt haber verilmekte41t. 

• İs'\"CC p:ar1Amentost1nun 1' ar:aa1 • 
sosyal demokrat, 7 hılktl, 5 komDn1tt. f 
sosyaUst ve bir 2lr9.1tçt Baralona blk6.r 
metine bir lelıraf çekerek bDni,.t .ı 
demokrasl)i müdafaa eden lapa1'0I atı
lcline sevıilerinl bUdirmlılerdlr • 

• tngUiı r>arllmentosu perttnıbe .... 
paskalya b:ıyr:ımlın dolayıılle tatil ohl9' 
caktır. 

Malil'e naıın yent billceri ı>arl~ 
nan 26 nisanda ekdedccell llt toplaatıff 
meclise lcTıli cylfJe(:ektfr. 

• Yugoslavyada muhtarlyetçl Hırnt e. 
lcbe ile rınsyonalist Yugosln talebesl .,.,. 
sında yeniden kavıa çıkması flJerial 
Zağrep ünh'cr~llesi bir mayısa kachr ta· 
p:ıtılmıştır. 

• tnı;ntercde l\ardifttn 8 martta v• 
kuvere hareket eden Anflo Oatnıld 
adındaki SSOO tonilltoluk !~ilb ...... 
1' marttanberi ka)'lpllr. TlJfuı ŞI ..... 
den mürekkepti. 

• Dün Romanyıdı kral, Romantsi .nl· 
)'elinde )'angından harap elan Dt.U Jıli. 
:rilne ıiderek ftlAkele utanJH ~ 
hahnnı sormuş, bun1art yardımdı n_. 
muştur. 

Kral oradın har.ket ederek Kare...,. 
gelmiş Te kışlalan siyanıU. )'etlt aef_... 
r in yemin merulminde hamr balaa..,. 
tur. 

• De)"ll Te.Jaraf gazetesi büJtl]t barf1lll' 
\·crdili lıir haberde fng!tternfn te1' .. 
cenub1 şarki sahlllerlnde battan .... ,.., 
va müdafaa füıle!".I tesis oJunacalmı ... 
dirmektcdir. Buralara muhtelif Clltlfl 
yfi:ı:lercc han mOdıfaa toplan~ 
Jeecktir. 

• tnııllterede muhatuak&r meltua sııll 
Bundan sonra söı alan Yunan mat· 

buat komitesi asbaşk··ıı Scferyadis bir 
nutuk söylc:nis ve •özleri arasında bil

hassa demi~tir ki: 

Top!<apıea oturan sabıkalı Mikail 
Karaköyde Ruvayal seker fabrikasına 

Konser \ Kobun ölümii ile m!lnhıl bJaıı ~ 
nın Falhcm mıntakaınnda d01l J'I~ 

Yarın akşam saat 19 da. Unyon kısmt scıçimde işti namıedl nıulıafa=: 
"- Bizim idealimiz, bir çok nokta!ar. 

dan, büyüktür. Be,, yaJnrz ~u nokta ü
r.erinde i~rar edeceğim. Atinadaki ikinci 
konferans:mrzda Tiirkiye birinci mu
rahh ·ı ı, bizi hararetle kabul ctmis 0 1an 
memleket ;:efinin Clon Ekselinııt Kemal 
A tatürkiin bir sözünü zikretmi~ idi: 

B.,ll:arı Antantıntn düşmanları yok· 
tur. ~ayet varsa onlar bizim !düıma.n

h· rmrz değil. insaniyetin düşmanları. 

clır. 

M·sa:mize bl'la:n.,':ta olduğumu: 
şu •<'"tte

0

b!1 sözleri reıs•l h1tırlamam'.llt, 
pe~ d..,ğ•u o'cın bu hiikiimden y;ılnız in
ra·1iyct fıkri czcrir.~c tevakkur edece· 

ğim .. 
Vazifemizin büyük olduğuna kailiı, 

gün ortasmd& girmif ve Yor~iye tit 
iki pantalonu a:ıp kaçarken yakalan· 
m1ştır. 

l'opr ak altmda kalan ~ocuk öldft 
Dün, Beıikta3, Çıkmaz Kapı solcıı.· 

ğındald bir duvarın yıkılmaeiyle te • 
la.r altında kalan Hasimin oğlu :S :ra· 
§ındaki Irfan, toprak ka.ldrrddıktan 

sonra ölU olarak bulunmuıtur. 
it kazası 

Zeytinburnu istuyonunda çalı§&n 

işçilerden Selanlkli .Nasuhun BOi aya.. 
ğı Ur.erine kald:rdığı demir parçala -
rmdan biri düşmüş ve ayağını krrtnt§. 
tır. 

Yaralı Cerrahı>ata hastanesine 
göndcrilmi~tir 

Franaezde ~ehrimizin tanrnmıe piyL namzedini HOO rt)' fııJa alar.t m 

no muallimlerinden bayan R. Sender etmiştir. 1 

ve P. Luniç tarafmdan klbik garp • Ne\")"orkta 24 &aattenberl ta.d1SJ1 ~ 
rette yalmakta olan kar ... hrl bfT ~ 

musikisi tl.ıerinde bir piyano ve §an irtlfaında örtmilttilr • 

konseri verilecektir. Hararet derccealnln sukutu. m.,.,. fi 

DAVET 
stbzelcrl ciddi surette huara alraf.' 
tehlikesini ım:etme1ıtedfr. _.M 

• Yogo~lav::ra Baınkut Stmdl~ 
, Dalmaçya ve Boınaya yaphlı t~ ";.,# 

1 Urk \ Ukselc MUhendlalerl halinden Belgrada dönmaıtar. 4 8 . r 111 lablnbul tubealn ı!e :a: -.
1 

t n 
Ulu Mimar Koca Sinan için tertibi 

3 
-

mukarrer ihtifaldc lıulunmak üzere İl· Yurddq; .. ~ 
tanbuld.a bulunıın bütün arkadaılann Yeni i~tiın.at ahllt ~ malı ..-
yatrnki cumartesi gUnU saat Uç buçukta la.nmayı emndiyor! 
Süleymaniye camisi yanındaki türbesi· Uluacll ~ f/11 
ne gelmeleri :rica olunur. ~t Ut1 .._ 8.wtJllfl* 
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EnlcTiicens Scır,·I in en meşhuı casu,.ı:ırrnaan 
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iki şeyden biri: Va bOyUk bir taarruz 
yttpınaK istiyorsunuz, bu takdirde biltUo 

filo bile "Afi gelmez. Vatıut blleye 
mUracaat edeceks·nız 

Burada, omuzunda man o u, e:ınrze opa ile pazuları 
kabard\I ~ kUVV • nahı HerglllUn, Karagöz Un iT e:zar 
ta,ına baktl§ı görlllUr... uJ·ası, eski TUrk, 

Harald Harldsen soğukkanlılığım biç 
bozmadan mukabele etti: 

- Konuplun .. 
Hanı Fut. ma3anrun yanı ba§ındaki 

kasayı aça::ak bir c!osya çıkardı. tlze· 
rinde "'Son Ekselans ıeneral Luden
dorf un emir ve taniyeleri,, cUmlcei j 
yazılı oln bu dosya)'! açarken, Harald· 

tene sordu: 
- Mısıra hiç gittiniı mi?. 
- 'Mısırı hiç görmedim .• Dahı dol. 

rusu pckaz gördüm. Portaait ile SUveyş 
arasında bir gemiden Mııın ıörmek, 
ne k •'ar kabilse o kadar .• 

- Yani Kanalı geçtlniı •• 
- Evet .. Saygonı r'derken •• 

- Bu da klfi .. 
Doayadan çıkardığı bir haritayı ma· 

aanın ü:tilne yaydı. 
- BildiğirJ:a gibi SUveyt Berzahı 

muuzam bir <6'azi çökUntUı:yte huıu· 
le gclmiıtir. Bu berzah bir taraftan Aı· 
ya dağlan. diler yand.a Mısır aahraıi
Je çevrilmiıtir. 

- .Evet.. 
- Arazi muntazam delildir. Şimalde 

ve cenu!>ta çukurla;arak dtsrt bilyük ıu 
• v 

hazineal vUcuda ıctir:r. Bunlıı-a tog-
rafyaeılar MenzaJeh, Ballah, Ttmıah, 
ve Amc:r g:51leri adlanru verltler. İlk 
lkl rı>ln, irtlf aı yirmi ınetrcyi ~eçmcyen 
bır tepe b'riblrkrinden ayırır. !.mine EJ 
o;arb deni!er. bu tepe berzahın ~ mil· 
hlm -noktasıdır. Bu ismi lutfen not edi-

nb. 
Diler bir ıran parçaaı da • ki ismi 

Ser=•:>ewndur • Tin:;ah ve Aıner g6lle· 
rin · biriblrinden ayınr. Bu iami not •· 
dinu .• 
Şim:U gelelim batkı bir noktayı: bf· 

"°'9~~ ~ SUve).:I kanalına . arız 
,. tUna ....... - _...;. 
Jenme:nlt buJunu,or. ftUaf de-.lıtJerl 
Kanalı gayet iyi muhıfaıa ediyorlar. 
Fakat kuvvetin mailQp oldufu yerde 
seki ve kurnazlık muvaffak olabfllri. 

General Ludendrorun fikri budur. 
Kendiıi bana, elimde olan her hanıi bir 
vas tayb bani dUtmaıun can damarla· 
nndan biri olan Ka...,ab tıkamak emrini 
verdi .. 

Hara1:i!en cevap verdi: 
- Hakkı vır •• Bu it çoktan yapıbna

!ıydı ı .. 
Hans Fut hayretle ona baktı: 
- Ne diyor1unua7 Bu it o kadar be· 

alt mi? Muvaffak olabilmek lçln bir 
•ilril adam vı blr çok malseme Jlnm. 

Harald:en mukabele ettlı 
- Clddt konutaJ:m. Ben bot Wlarla 

~lı:!t kaybettiren ıdamlardan delilim .. 
Hanı Fut adamakılh t8fll'ID!fÜ 1 

- Ben d~dt konutuyorum. 
- O halde bu kadar bıalt bir it için 

bir ıllrll adam ve bir çok makemeden 

bahaetmenbfn sebebi ne1 • 
- Fakat. •• 
_ tld terden blrl: Ya bOyilk bir tur· 

ru ,.pmak lıtfyonunu, bu takdirde 
Mitin filo bile klft ıetmeı. Yahut hll• 
7" mlracaat edecekalnl•·· 

- Ben de bira• l\"Tel ayle ıaylemlt-
tlm JL. Hllı1e mOraeaat etmekten ... 
b Çaremb yok.. 

- Mtlbmmel 1 Bu vulyette pUmnı• 
nedi?. 

- Gayet baılt n tıknlliyenlerimbfn 
mnt..,,c11mca tatbiki pyet kolay ... 

-Nedir? 
- Kanıh. ıbe blru enci bıhsetti· 

lhn en nuik iki noktaımda cUnamltle 
tahrip etmek ... 

Haraldsen alay etti: 
- Bundan ibaret mi?. 
-Ent.. 
- Te~isiyenlerlnfsln bı•dı'a o!ı!uk· 

lannı saytememe lOtfen mOsaıde edl-

ntı .. 
-Neden?. 
- Neden olKak? B5yle bir nllnı ut-

hlk etmek ictn akh bq"ftda adam tıu. 
lmnw tlıl onda t .. 
•~~ 4'••rl-ı!e f,.-fuıt ftre,.ek deTPm 

"ttti 1 
- Bir at!Nn, Mrfblrfnden bu bdır 

Meafeı!e bulunan iki nektada ayni sa· 

Bizans Rom e er.erne do.ud r ••• 
manda kanala suikast yapabilir mi? Bu fena habere pclt inanmıyoruz. 

- Ayni zamanda yapııcağım sSy· ÇUnlcU Türk köylUsU, sıhhatinin kıy. 
lemedim ki.... metlnl bilecek, hUkümete karşı lta.-

- O halde telmisiyenleriniz zanrum- çakçılı~ın ne bUyUk ahl~ksızlık ol· 
duğunu takdir edeceıc kadar uyan. 

dan daha budala imi~ler. Bu ıuikastler· mıştır. Uyandığı içindir ki ; gazete 
den blriılnin muvaffak o'dufunu farzc. hasreti çekiyor. Başıkabak, >alına· 
diniı. ikincisi muhakkak ıurette yapı- yak köylü çocuklarının dlJI rl hlr 
lamıy-ı:aktır. ko.rış arabaların arkasından: 

A 
L- - Gazeta. gazcta ... diye feryat e· 

- ca ... ?. derek koşmaları başka hangi lhU· 
- Acaba~ı yok.. tık ıufkaıtten beş yaçıan doıabllir.? 

dakika sonra kanal fevkal~de sıkı bir Ellcrıınlzdekl, ceblcrlmizde ki, can 
kont~ola tlbi tutulacak. etraftan ku§ talarımızdaki gazeteleri, mecmuala· 
uırurulmıy2caktu. Bu şerıit dahilinde rı pencerelerden fırlatıyoruz. Bu &· 

rada. bir ecnebi gaıetecl arkadaş şaş 
ikinci ıuikaıtf yapmala imktn kalır kınlıkla cebindeki ingllizce, it lynn-
mı? Dinamiti elektr;kte mi atetleyecek· ca, franıııca gazeteleri do atıyor. 
sfn:s? Bu tesisat işidir. yan·lamaı tabii.. Gazeteleri kapışan köylU çocukları· 

Hars Fuı boynunn bllktU: nın sevine çığlıklarını duyuyoruz. 
- Hııklnnız var .. Bunlan dUailnmc- Dat bal}larında, tenha yol kenar-

larında gazete bekllyen köylU co-
ml"'t:k. Başk~ bir pJAn bulmak lizım.. cuklar! Acele etmeyin, cumhurlyet, 

Ha~"'1iscn llkaydane: ı atıl kUltUre ve medeniyete doyura· 
- Bu pl!r.dan dtlta lyiııini bulmak cak. Rejimin hedefi bu. -.e rejimin 

lir d~ha m•selesi değil f. • dUsUıidUgu sizsiniz. 
Bir arkadaş beni do.Igmlığımdnn 

- F~r n1An1n1z mr var?. uyandırıyor: 
- Bir kar. pl!n ta11Ja/Jı zihnimde var. - Köylü muntazaman gazete oku-

l"!!kat henilz etranıctt dUşUnilp tetkik yanuyor. Onun bu okuma ve öfren· 
etn,.den size bitdirmcfi faydasız bulu· me ihtiyacını kartılıyaca.lt pratik 

bir çare buldum. 
yorum • - Bu tcbrlke şayao buluşunuzu 

- ~·na ne uman cevap verlntnlz?. Oğrenebtıir miyim? 
- Müsaade edersenfs yann bu ee. - Satılmayan gazeteler iade edl· 

lir. Biz de bunları okka tıe sa.tarız. 
atte ... • Bu iade gazeteleri okka hesabllo 

Hans Fuı hayran olmuştu .. Harald - hllktimct Teya. diğer al~kadar tcşek· 
•eni izzet ve ikramla te!yl ederken: kUUer satın alarak köylere dağıt.sa· 

- Unutmayın. dedi. yarın bu ıutte lar .. Bu tsuretle, köyUl. biraz gcc; de 
sizden ce•ıp bekliyorum. oııa, dllnya ve meınleket haberleri· 

nl takip etml~. deTaınlJ surette oku· 
- Hay hay!.. ma \'O öğrenme lmklnı bulmuo O· 

H-r.aUsen, Hını Fu§la mnllbtmı Jur. 
bize tafıilitiyte anlattıktan ıonra Ulve 0'ob0ıle bir cabrdı 
ettt: Bu fikir üzerinde bOtUn kafilenin 

- Vakit kazanmak istedim. Meıc1e tştırak ettiği lehde ve aleyhte mUna· 
kaşaların kızıştığı btr sıra.da idi ki: 

~pUbJ.Q>.~ otıo11-a 1.ı1a wt al'•_..blt.M.e oa-
t11Ml111111 tırc!ama olclu n ataba derhal durdu. 
- Ne yapmak ft1mndesln!s?. Arab•onı altındatl milin · ıomuııu 

'"'""m' mr> Jropmu, ... Yani ufak bir kaza atlat-
------------- mıeıı .. Otobüs\l tamir etmeden ıtde. 

As~erllle davet mlyeceğlz. Herkes btrlblrtne ıecml1J 
olıun diyor. llk heyecan geçince 

tJıHtfar aılcerttlt pbtıl lH111tanlrfrn. aklımız başımıza geldi: 
dan: - Peki ışlmdl ne olacak! Yol orta-

1 - 333 dolum ve bunlarla nnıameJı ısında kaldık. 
1ı&ren kısa tııımet eeraltlnl kaıanmıı as. Bursalı mnlektaıla.rımızdan Se· 
kert ehllyetnamelerl olmayın erler 931 dat Ataman imdada 7etlolyor: 
yılı mayısın birinci «ftnQ yedek subay - Yakında Ziraat mektebi var. 
okulunda bulunmak Ozere sevkedllecekler Ben oradan telefon eder başka, ara· 
dlr. Bu kabil erler burada iseler nllfus ba getirtirim. Siz şu dere kenarında
cnzdanlan Ti llıl fototrana 031 •ılı nlsa. ki kahnde biraz dinlenin ... 
nının 25 inci ,,OnOne kadar şubeye ıele. Heplmlı, kınk otobüsten atlaya. 
rek sevk ınuhtaralarını almalan, ta,rada rak •ınl şırıl akan au kenarındaki 
bulunanların da bulunduktan yerler as. kır kahTestne gtdiyoruı. Arabanın 
kerlk ıubelerlne vakit getirmeden mora. bozulduğu bir bakıma iyi olmuş. Bu 
t'a:ıUa muayyen dnde okulda btıJunmı. ıu eınıtısınt dlnliyerek, kır menek· 
lan. şelerlnf kokhyarak içtiğim kahve-

2 - Kısa hizmet teraili tazanmıf olup nln leııetlul dUuyada unutamıraca· 
da ellerinde bulunan orta, tam, JG1csek ... •• m. 
a .. kt:rl ehtl)·etlerlnl fubeye ı&termemlt 8 
ve Jcaydettlrmcmlş olınlann da iSi 1111 ursıya van, 
ıemmusunı kadar «t>lerek tubeY9 1ıa11tıa. Yirmi dakikalık bir dinlenmeden 
nnı yıptarmalan UAn olunur. eonr& Bunadan ıöndertlen araba· 

larl& haı eket ettik ve ınleaflr olaca· • • • 
lanJeır Aakerlll& talııatatea Y .. 

dek SUlııaJ o1..,.ır1ar IGlll& 
1 - Yedek subay yeUtecü adar o

kuyan Juııa blzmetlUerdea aa3 dolam
tu ve bunlarla ıııaamelı s0nn claba u
ld dojumlulardan Deall llDlflna ayn • 
tulardaD m11d&11 uked ehliyetname 
dtırecelerlne sere askere ~ 
dlr. 

A - Askeri ebllyetnamell olmı1Ular 
ı ıııa)"l8 938 de lıPırlık latumcla baJ1m
aacak ıekllde Hvk oluaaoüJardlr. 

B - Orta ehl.lyetumıU olanlar l 
temmlll 938 de hambk ıatumda bala • 
ucat tekilde eevk oımaaoaldardlr. 

C - Tam ebllyetnamell olanlar 1 Ey 
ıuı 938 de hamlık krtalmda balunacü 
eeldlde ıevk olunacaklardır. 

D - YUksek ebllyetnameel olanlar 
da ı lklnd tetrln 938 d• ,.. ••1 
oJnılunda bulunacak ıekllde lffk oluna • 
caklarda· 

2 - Denlı IJJllfma meuup olanlar • 
dan Askeri ehllyetnam8*1er :. tklnct 
teşrin 938 de, orta ehllyetnamılller ı 
Udnci klnun 938 de tam ehllyetnamell· 
ıer ı sn.art 939 da ve )'ilbek ukerf eb
livetnameWer de 1 maym D38 da Hvk 
ed.ueceklerdlr. 

3 - yqkardak.I maddelerde JUllı o
lanlar tubeye cainldlklan amu u • 
kerf ebllyetnam•. nota h8vt)'et ebda
nı ve mektep l!Ahadetnameltırtnl beraber 
~etlr8CO)rlA~fr, Bunlardan eubeet' U 

lı"rl mhbl ht")'etlere ı&ıderllm.. bulu 
~larm nportan da U. o lb IMrl•· 
rtnde baJunaCÜlU'• 

tımıı Çellkpalu oteline ıeldlk. Bu 
otel, tarihi Buraanın modern kı1· 
meUertnden biridir. 

Çeklrıe yolunda, Atat11rk kOtkU· 
nan 7anına yapılmıf, ıttHl bir bi
na •• Yalnıı blru kllçUk .. Ancak otuz 
odası Tar. Salonları da pek kUI de· 
tU. Yapıldılı zaman, bu kadar ral· 
bet ıörecetını tahmin etmemltler. 
Halbuki, turtıtlk bir oehlr olmak i
çin c;ahtan Buraara Çellkpalaı ıtbl 
konforlu, lUkı otellerin c;ok Jlıım 
oldulu anıa,ıımıf. Simdi Çellkpala
aa da yenl bir kıaım llAve edilecek 

ınlş. Bu suretle odalnrm adedi fazln
laşncnk, bUyUk salonlar 1llı.vo edile
cek, ayrıca. bir pavlyon ~·apılncn.k .. 

Otelin nazik mUdUrU Alfone bizi 
kapıdan karşıladı, odnlarıınııa ycr
leşmC'm ize nezaret etti. Otele gelir 
ı;clm ez. herkesin ilk yaptığı iı, ban
yolara koşmak oldu. Yıkanıp istira
hat flttlkten sonra aut beşe doğru, 
program mu<'lblnco zlyar tıerc bn~· 
J, drk 

Yeşil cam"de 
Enoll otomobillerle Yeşill'amiie 

gittik. Eski 'l'Urlt mimarisini. eskf 
'filrk çiniciliğini, ''Clhn ıl TUrk dehn
sınr böyle h rlkulft.de blr fli:tnat lıb i· 
dc>sl hnllnde hayran hayran ıevr<' t· 

tik. O e :)slz çini tezylnatile çok ş~rcf
ll, çok yüksek bir sanat tarihini \'R· 

şatan mihrabın önUnde rUkfıa ,·ar· 
dık. Yeşllcamide ne tarafa baksak, 
mlsllııe başka tarafta teııııdUf etmek 
mUmkUn olmayan bir renk, bir mo
tif, bir harika. ile ka"ılaştık. Buca
mi. bizim için mukaddeı bir aanatln 
de mabedi... Bizi, Yeetıcamltlen: 

- Ynklt gcc;:tyor. Daha geıecek bir 
cok yerler var, dlycrC'k htzt zorl:ı 

cnmlden çıkardılar. 
Yeşil tOrbede gördllklerlm1z 

Ulu camiden biraz ötede Yeşil 
tUrbeye gidiyoruz. Daha kapıdan ttl. 
barcn buradaki )'tıpı ve çini sanatı
nın Ycşll canıldeklnden hiç de aşa. 
iı olnıadıAını seziyoruz. Bu kıymet 
biçilemez eserlerin tarihi ve estetik 
kıymet ve gUzelllklerlnl tahlil ve 
izah etmek bizim için sanat namına 
bir kllstahlık olur. 

Bon bu satırlara, sanat tarlhlmlz.. 
de ölmez birer şabeıer olan bu kıy. 
metlerin ruhuma kadar lfllyen ta
busUalerlnl mırıldanıyorum . Ba~ka 

hlçblr iddiam yok. 
TNl bir ab•n~e ~lrblrlerlııt ı... 

maJDla7an mot'lnerle İlaVlıtendlrll· 
mlş pencerelerdeki pembe, ye.,11, A• 

rı ve eflAtun renklt camlardan 11zan 
ctıneş, tUrbeuln tçlul ılhlrll blr renk 
\'e ıoık tutanına boJmu, .. 

Ortada Yıldırımın her tarafı yazı. 
larla ifleomlt bUtUn ctniden meıarı. 
Bu muhteoem kabir üzerinde duran 
beyas kavukta lncinmlı bir gururun 
hayall yaşıyor .• 

Koca Ankara ovuı, bUyUk Tlmur
lok ve kafeae sokulmak lstonen ars
lanın yürekler parçalayıcı ıztırabı .• 

Yıldırımın kabrinin etrafında Fa. 
Uh tarafından l}ehlt edilen şehzade· 
lerln yeşil çubalara sarılı mini mini 
mezarlan. Onların arkasında da vaı. 
de sultanların kabirleri sıralanmış. 
Kapıdan girince tam cepheye gelen 
kısımda yine çinilerle iolenmlş fev
kalAde aanatkArane bir mihrap du· 
ruyor. Bu çiniler UzerlndeJtl renk ve 
desenler anlamayanları bile Urper
teMk n dUl}UndUrecek güzellikte •• 

Duvarları kaplayan dUz yeşil çf. 
nllcrd ki renkler gözleri bUytılU7or. 
Du kadar gUıel yeşil renk ba,ka hiç 
bir yerde görülemez. 

Bir ressam arkada., elleri cenealn
de dalmı!'I, hem bakıyor. hem dUeU· 
nliyor: 

- Yahu ne bu bal ? Cezbeye mi 
geldin? 

- Deni burada gllnlcrce bırnlcsR 

sin e 
? • 

l rsil cnmi<ltkl meılırır ,adrrvan (har•ıı. 
:un ortnıındakl mermu flıklye, bütün bır 
mermer parçaıı ı,ıımtrtk vücuda getlril
ml•tfr.) 

Jar. kalırım . Şu renklere bale. Bun
ları nerede cöreblllrain. 

Tablatte! 
- Tabiatı bu kadar güzel yaşatan 

b1r cserl? 
- Hicblr yerde. 

lşte ban de bunun için bu yetil 
renklere, bu çinilere bakmafa do· 
yamıyorum. Bu renkler eskiden bir 
topraktan yapılan boyalarla temin 
edilirmiş. BllAbare bu toprafıo ye
rini kaybetmiıler. Simdi bu renkle
rin ancak takUtlerl yapılablllror. 

içimiz yeşil bir aydınlıkla dolu 
olarak ye~l tllrbeden ayrılıyoruoı. 

Hedef: Buna mnzesl.. 

Bursa mUzesl yedi senedenberi, 
eski btr medrese olan binasına yer-

ı .. mtı .. Avlu. Buna bavallala4• bu
Janan eakt Ttlrk, Blzanı ve Roma 
eeerlerlle dolu .• Bu arada meşhur 

• karagözUmüztın mezar taernı da gö. 
rQyoruz .. Rehberlınlz bizi kUcük bir 
heykelin öı:tUne götUrUyor: 

- Geçenlerde Apolyond söltl el· 
vannda bir lıaııda bulundu. MUtc
ha11ıılar tetkik ettller. HergUIOn 

bir heykeli tmı, .. Duraya sonradan 
ve başka bir yerden getlrlldltl nnJa
'ıhyor .. 

Hey gidi kuvvet lllhı .. Omuzunda 
mantosu, elinde sopaaı, bazuJarı ka

barmıt. serçelerin taarruzuna blgt.. 
ne, karagözlln taşına bakıp duru-
yor. 

- Sonu 1amı -
ihsan Arif 

ıstanoul radyosu 
8 NiSAN - 1938 CUMA 

ı 7 lnkılAp tarihi dersi: Urıl\'eniledtn 
naklen, Yusuf Hikmet Bayur, ıs,so Be>
oAlu balkevl 16sterlt kolu tarafındaa bir 
temıll, 19,15 konferanı: Ali Kimi Ak)'Os 
(çocuk terbl)·eai), 19,65 Borsa baberlerı. 
20 Muurrer llkor TO arkadaflan tarafın· 
dan TQrk musikisi n halk prluları. 20,45 
Hava raporu, 20,48 Ömer Rııa tarafından 
11r:ıpca ı3ytn, 21 Nihal Ye arkadatları tu
rıırındon Tllrk muıilclııi ve halle ıarkıları, 
<\ADI ayarı). 21,•5 orkeıtra, 22,15 •ians 
haberleri, 22,30 pJAkJa sololar, opera 'c O· 

ııt•rct parca}arı, 22,50 ıon haberler Te er
ll'~I günOn programı 23 son. 
lif Kll/~5: 

18, Rumen havaları, 20 kemın konserı, 
20,35 optrnd1n temsil nakli. 
nun~PESTE: 

18,2!'> cızbant, 19,05 vi)olonsel konseri, 
2'1 05 pldk, 21,40 slgAn orkeıtro$ı, 22,40 
müzik, :ıkademlslnden naklen Moı:ı r kon. 
ııeri, 23,30 r.ıdl"O orkestraıu, 

11ımı.ı.v: 
18 :lO lskandinavyı şarkıları, 19, radyo 

orkc ırası, 20,40 "'kert milıı"kı 23,20 bıflf 
l"lÜ lk, Te caıbnnt, 1: plalc, tıpın1·ol ha~a
ları. 

ROJIA . 
20,30 hafıf müzık, 22 polis bandoıı.unun 

konseri, 23 ktlctık orkestra, ts,CO caıbant 
\·:tRŞOVA: 

18,15 klAslk eaerler, 10,1& caı pllkları, 
21: VareoTI narnıonlk orkestnı11nı lcon-
trı . 
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' Güneş klübü Amerikan haHıı, yıldızları istediği anda 1 Milli kümeden 
yflkseltlp lndlreblleceğloe ve onların kendi fi kil c k . ? 

malı olduklarına kani bulunmaktadır ı·= çe e e mı 
38 . Fcnerbahçe birinci takınıının 80ha 

- - f mcsele,,i üzerine çıTron bir ihti· 
Bu sene, döşeme taşına imza atmak raber geçireceksiniz. Gayet iltifatkar ~ ?afta>ı dol.n!fı Vçok ııe Harbiye Iİ 

UT.ere, Cinccrs Rocers davet edilmiş- olun. Flört yapmakta katiyen tered- ii rı·a-;larır.ı oynamaktan imtina ctti-ı 
tir. Genç ve güzel yıldız görününce, düt etmeyin.,. ii ği nıalıimrlttr. 

onu sürüklüyorlar, o da döşeme taşı· "Mis Ney Fransis, Çin tiyatrosun- !i Bıı 1ıafta lJçok ve Alsancak ta. 
nın önünde diz çökerek, parmağı ile da gala var. Yeni elbisenizi giyip bil- i! kıml.ariyle oy1ıamak iizere lznıire ğ 
ismini kaydediyor. Halk tepinerek ba. tün mücevherlerinizi takın. Otomobi- ii gitmc1cri icab eden Fenerlilerin pa. il 
ğmyor. Cincers'in çehresi sapsarı ke. liniz çok parlak değil, stüdyo, size şo- ij 1·rı meselesi yüziindcn bu seyahat-!! 
silmiş ve gözlerinde sevinç yaşları ı förlle beraber bir otomobil göndere- H tem sarfına:;!ır etmeleri üzerine mil. H 
parlıyor. Ona mikrofonu uzattıkları cektir .. , :

1
:

1
: li T•iime harir.. inde kalmaUın ıa-ıı 

?.aman konuşamıyor. Bu hadisenin ar- ZALiM HALK 
ı. ::ımaclrr.ckfcdır. 

tık şöhretinin kat'i delili olduğunu, Çin tiyatrosunun önündeyse, pro- n Son da7~ikılda ko,bcr ·aldığımıza ıj 
artık kurtulduğunu ve yıldızının artık jektörlcrin haşin ışığı altında, tema- •• 1 
sinema semasından aynlmıyacağmı şa devam ediyor. Fred Ailen, elinde fi göre li'cnetbalıçc ile fedcra81J0n a- i 
biliyor. mikrofonu olduğu halde mütemadi· i! rcısrncla çıkmı ihtilafta sarı lôci· 5 

Nihayet: yen cabalıyor: U ~·crf!ilcri haklı bulan Güneş klübü 
- Allo! diye kekeliyor. Çok mem. - Allo çocuklar. lşte Alis Fey. ~! Fttt.crbahçcyr; Trorşı beslediği d()St-

nunum ! Mersi, mersi! Kendisi Cin Harluyu istihl8.f etmek i! lu1~ hislerini ispat için milli küme. 
Kocası Loev Ayres, ona, soğukkan- iddiasındadır. Daha birkaç fmn ek- n den Çf'TdleccT•tir. 1: 

hlığmı toplamasını işaret etmek için, mek yemesi lazım değil mi? ii Ral:alırıı r.,.tioe nereye varacak1 
:ı onun böğürlerine gizli dirsek darbe - Halk, arasından, keskin bağrışma.- ı:• :ııı11-=====:=:::ı::nmıwm mu 

cikleri indiriyor. Etraftan müthiş aşk lar, alayl2r yükseliyor: 
avazeleri yükselmeye başlıyor. Cin - - Tabii değil mi? 
c!'rs'in etrafında, arkadaşları ve di · - Daha çok ister, Alie! 
ğer yıldızlar, takallüs etmiş bir te. - Cin güzeldi, fakat senin gibi şiş-
bessümle gülümsüyor ve parmakları. kin değildi! 
nın ucuyla alkışlıyorlar. Konturat mucibince, Alis Fey, pe-
Bu akşam olduğu gibi, ''Çin tiyat- şinen bütün bunları kabul etmiş, kaç

rosu,, önünde yıldızlarla halkın kar- mak. ağlamak haklarından feragat 
şılaşmasını her seyredişimde, yıldız- etmiş her ne olursa olsun gülümsiye
ların halkın kaprislerine boyun eğiş- ceğine söz ıvermi!}tir. Bunun içindir 
lerine gayri ihtiyari acıyorum. Ame- ki bu alay ve istihzalara katiyen al
rikan halkı yıld:::lan istediği anda drrmıyor, gülümsiyerek ilerliyor, 
yükseltip indirebileceğine ve onların Fred Ailenin elini sıkıyor, mikrofona 
kendi malı olduklarına kani bulunmak doğru eğiliyor: 

tadır. Amerikalı yıldızlarını, daha doğ - Allo, herkes! Burada bulunmak
rusu onların kenidisini temsil edişin- tan son derece memnunum ve beni 
deki ideali sever. Muhayyilesindeki görmeğe geldiğiniz için ııi?.e teşekkür 

"hizmetçiler .. inin hakikaten kendi ederim. İyi eğlenin. 
hizmetinde bulunmamaları düşünce- Bazı aktörler vardır ki, bunları mik 
sine as!a tahammül etmez. Bunun için rof onla.. halka ha.her vermezler. Çün
dır ki, onların husust hayatlarını en kü bunlar ya meşhur d~iillerdir ve 
ince teferruatına kadar öğrenmeği yahut da cezalıdırlar. Bu akşam bu 
kendisi için meşru bir hak addeder. E- nevi üç hadiseyle ka~ılaştnn. 

Eskıim 
Mıntaka blrlnclllll müsa
bakalarına ba,ıanıyor 
Türk Spor Kurumu /stanbul bölge

si Esktim Ajanlığından: 
Bölgemizin eskrim birincilik müsa. 

bakaları 24-4.938 pazar günü saat 17 
de Beyoğlu Halkevi salonunda başlı· 
y:ıcaktır. ?kfüsaba.kalar erkekler ara· 
smda Epe, Flöre ve kılıç olmak üzere 
Uç silah üzerinden yapılacak, bayan. 
lar arasında da flöre müsabakası ya
pılacaktır. 

Federe klüpJer müsabıklarmı ve 
hangi silahlarla igtirak edecekleriJ11i 
tasdikli birer liste halinde 19-4.938 
aa.h pnü a,ktaınma. kada~ e~ a. 
janlığına bildirineleri ricllı olunur. 

Voleybol maçları 
T. s. K. latcım>uı bölgesi ooJeybol a

jtınlığındl:ın 
9 • 4 - 1938 Cumartesi günü Alem. 

dar caddesinde kain Y. m. c. a. salo
nunda yapılacak voleybol maçı: 

Beykoz - tstanbulspor: saat 16 Ha
kem Ali Rıdvan Arsever. 

Serbest 

Fenerbahçe lzmire gitmedi 
Bu vaziyet kaışısında milli kilmede kalıp 
kalmıgacağı bugiln için malum deglldıı 

Üçok ve Alsancakla iki milsabaka. kezce kümede bırakılıp bırakılmıya • 
yapmak U2ıere lzmire gitmesi icab c- cakl:ırı tamamen meçhuldür. 
den Fenerbahç:.e takımı, yol masrafı 

olarak kendisine verilmesi 13zımgelen 
sekiz yüz liradan yüz elli lirasının 

sonra verileceği bildirilerek Ankara. 
dan eksik gönderilmiş olması yüzün
den - dünkü ve bugünkü gazetelerin 
"Fcnerbahçe 1ımıire hareket etti,, di· 
ye yazmış olmalarına rağmen - san 
lacivertliler şehrimizden ayrılmamış. 
lardır. 

İstanhuldaki iki deplasman maçına 
saha ihtilafı yüzünden iştirak etmi. 
yen Fenerbahçelilerin bu günkü vazi
yet üzerine milli kümeye devam edip 
ctrniyecekleri veyahut da umumi mer. 

ikinci kilme şampiyonu 

Hil81 
Birinci kümeye 

terfi etti 
Futbol federasyonu tarafından 

birinci küme takımlanmn on ikiden o .. 
na. indirilmesi üzerine ikinci mevsim 
başında ikinci kümeye düşen Hilftl 
klUbU, bu seneki lik maçlarında yaptı· 

11 maçta kazandığı 30 puvanl& birin

ci olarak müsabaka talimatnamesinin 
17 inci maddesi mucibince otomatik
man birinci kümeye terfi etmi§ ve bu 

vaziyet mmtaka tarafından mezkur 
klübc resmen bildirilmiştir. 

HilAllileri bu muvaffakıyetlerinden 
dolayı tebrik ederiz. Ayni kümenin i. 
kinciliği 9 galibiyet ve iki mağlUbiyet· 
le ve 29 puvanla Gala.ta gençler, ilçUn· 
ciilüğU de 7 galibiyet, 2 berabere, 2 
ma.ğl<lbiyet ve 27 puvanla Ariadoluhi· 
sar kazanmıgtır. 

İkinci kümenin B timleri f&Dlpiyon. 
tuğu da - evvelce yudığmıız gibi .. 
yaptıfl 6 maçta. hiç mağlt\b olmıyan 
Kasıınpaşanın genç futbolcüleri tara-

f mdan kazanılmıştır. Bu kümede ikin. 
ciliği 15 puvanla Anadoluhisar, üçUıı· 
cülUğU de 13 puvanla Davutpaşa B 
takınılan a.lmıglardır. 

•• 
gureş 

Beşiktaşh Feyzi 
Futbolfi bırakıyor 

Begiktq klü• 
büniin emektar 
futbolcülerind e a 
merkez muavin 
Feyzi spordan u.. 
za.klaşmaya ka • 
rar vermiş olduo1 
ğundan klilbUn .. 
den istifa. etmlı'" 
tir. 

Şeref merhu • 
mun yetiştirdfğt 

ve ilk defa sol açık olarak futbole 
başlayıp sonra gerek klUbflnde, ve 
gerekse milli takmmnızda sol ve or
ta muavin mevkilerinde muvaffakı• 
yctli maçlarmr gördüğümüz bu -.. 
vimli sporcunun sahalanmu.dan u.. 
mkla.şması futbolümUz için bir kaYJll 
olacaktır. 

Sedest sutıuı 
Galatasaray -
Güneş· birleş-
mesi hakkında 

Günq klübü aekreterUk Mıron M
rafından göndenlen oo iki üg gift ~ 
velki gtızetelerde infiı7ar ede7' Gaıcdııl• 
stıray. Gilne§ birl.eımeaini ~1cıib ecfiıl 
ci bir yazıyı hayretle okudum. 

Go.lata8araydan ayrılarak Giıttef 

kliiblintı kwrmuı olanlanlt ıe~ !'fM 
klflplcrine atJdet edecekleri ~ 
çıkan mu.hteltf fCJYfa147' ~ b;. 
zihine lüzum görillıfm bu w.16 ~ 
den, ~nde dunllmağa 4Aljer. 

Ga1atascıraydan aynldıklan .,,,..,. ğer her şey, halkın bili büyük bir Bir aralık Helen Hayes geliyor. Bu 
saflıkla. zannettiği tarzda olsaydı, ge- kadın bir zamanlar sinemanın büyük 
ce gündüz nezaret altında bulunan şöhretlcrihdendi. Şimdi de meşhur 

yıldızların hayatı, tahammülsüz bir bir tiyatro n1:trisidir. Mensup bulun. 
hal alırdı. Berekt ki neşriyat bUrola.- duğu şirket ı nn konturatmı tazele· 
rı daima hazır ve nazırdır. Ve bunla- mekte devam ediyor ,ona para veri· 
rın ekseriya uydurdukları hikftyeleri yor, dahili siyaset ve perestij mese
Amerikah bilatereddüt kabul ederek lelerinden dolayı onu hala yıldızlar 
mütmain olur. Böylece, denebilir ki, sırasında tutuyor. fakat, artık. ona 
büyük yıldızların iki türlU hayat tarz film çevirtmiyor. Helen üç seneden· 
ları vardır: Hakiki hayat!arı ve neş. beri film çevirmemiştir. Esasen hiç 
riyat §eflerinin keyif ve muhayyilele- bir zaman güzel değildi ve şimdi hem 
l"ine göre uydurdukları hayat. sevimliliği, hem de güzelliği• gidince .. 

Sinema şirketleri, halkın kapris- Mor renkli elbisesi içinde otomobil· 

Pehllvunların hakemlere 
kesitleri mi var? 

G<i/4Uu3araylı olmanın ıere/ ~ 
ni idrak ederek iatifanamsJeriM no. 
latCJBaroylıyı:: oo daima ~ 
lı ka1acağız,, §CkUnde btr /Of"m4Il 7co'" 
yarak Trendilerini yeti§tinm ~ bit: 
çoklanmn da hayatta birtr mevTd _. 
hibi olmalannı temin eden ooaktatl 
anoak het,eti idareyle wkubıüan bifı 

ihtilô/ta.n dolayı "muoo1c7oııten,, aynl.. 
dıklannı iddia ctmi§ olan "Gün6fJi.J. 
Zer,, gönderdikleri bu tavzilıle htm 1 

kendi Tccndilerini, hem ds bu ana ,_. 
dar onların "G<ılataaamylcl~ 
inanmıf o7ıan öa...-, hakiki ftı1cat bet .
balıt Gakıtasaraylılan. tek:ılib dm.il 
l>ııZunuyor'lar. 

lerine ram olmak icap ettiği hususun- den iniyor, kendisinden uzun zaman
da o kadar emindirler ki, her gün te- danbeıi bahsedilmediği ve resimleri 
k:?rrür eden bu yorucu ve hatta izzeti mecmual:ırdan kaybolduğu için, halk 
n"'fsi kıran angaryalara bütün yıldız. onu tanımıyor. Alkı~lar ve tezahürat 
larını mecbur tutarlar. b!r anda kesiliyor. Helen Hayes. Fred 

Bir yıldız sokağa çıkıp veya umumi Allenin önünden ge<;iyor .son ana ka· 
bir yere girdi mi muhakkak imza ta- dar, onun kendisini durduracağını, 
tiplerinin hticumlanna maruz kalır. eskiden olduğu gibi. halka takdim 

O zaman ister yorgun olsun. ister edeceğini düşünüyor, ümidini kırmı

acele etsin, ister kendisini bekliyenler yor. Fakat Fred Allcn ba~mı önüne 
bulunsun, her şeyden evvel. gUIUmsi- eğiyor. o da geçip gidiyor. Artık her 
ycrek. sabırsız ellerin kendisine uzat- §eY bitmiştir ve artık bütün Holivud, 
tığr bütlin kartlan ve kağıt parçalan· onun bir daha film C'Cvirmiveceğini 
nı imzalamak mecburiyetindedir. biliyor. 

Marlenle Geri Kuperin. saatlerce, Hemen akabinde meşhur, fakat 
kurşun kalemlerini artık tutamaya - bundan bir müddet evvel. dedikodu
c:ık bir hale ge!.inceye kadar imza da- tara yol açan bir uyu~turucu madde 
ğ?ttıkl:ınnı gördüm. Mensup bulun· ve bir ahlak meselesinde suçlu olan. 
duklan şirketler, konturat mucibince, bir aktör geçiyor. Fred Ailen. onun 
her ne bahaneyle olursa olsun. bir im· için de, başını eğiyor. Aktör son ta· 
za talebini reddetmekten onları kati- liini deniyor, duruyor. gülüyor: 
yctle meneder. - Allo, Fred! 

Diğer taraftan, meras:m ve gala· Ailen başmı kaldırmadan cevap ve· 
lar için gelen davetiyeler de, davet- riyor: 
tnn ziy:ıde birer emirdir. - Allo. Bil! 

Işte bunlardan birkaç nümune: Aktörün şakak'arı bo/unca ter 
''Mis Kravford, bu ak'.:arn, saat al- damlaları akıyor. 

tıda. stüdyoda, Oklahoma senatörleri· Israr etmek fcin nefsi üzerinde, 
nin resmi kabulü şerefine kokteyl var. \•e':nrı liz"rin ·':- Umih.iz bir l"'~!r yapı
Sade bir t:ıyör. hafif m~!tyaj, gayet j yor: 
ihtiyatkar bir hal .. - Bf>ni haber vermiyor musunuz? 

"Mis Doroti r..amur. bu akcıam Ar· 1 Frcd Allen. canı fena halde srkılmrş 
jantin sinema salonları .. e.,dil·ac-t mU- bir h"'"r b"-ını ralhvc.-r: 
mcssililc beraber yemek yiyeccl;siniz. - Çok mü•e"'ssirim, Bil. Fakat bu· 
Dekolte ,hafif, romantik bir tuvalet. n:ı hakkım yok. 
·~1t w parlak olun.,, Aforoz edi1mi1J olan aktör. !!o•ı·l· 

"ınsy8 Rober Taylar. bu geceyi ı bir sUkt\net arasındn, geçip gidiyor 
·'l:uıas ~yaleti kadın klUbü reisile be· ( De1ıamr tmr) 

~t mcriloan ıımlü 

serbest güre§'ler -
de devrilen 11e ya 
bir kaç yumruk 
yiyen hakemler 
günden güne ço

ğalmaktadır ı a r. 
Hatta öyle k1, A -
merikada, bu. cıde. 
td tema.,a.nın bir 
ıafh&ı haline gel. 
m~tir. Bundan 
bir müddet cooel 
Amcrikada yapı -
lan bir güre§ es. 
nasında rerimde 
ba'langıcını gör • 
diiğünüz h&lise 
vukttbulm~t u r • 
Yani gilre§çiler, 
adeta aralarındci 

uyu.Jarak, hake -
mi havtıycı kaldır· 
mı, ve seyircile • 
rin üzerine fırlat. 
mışl.atdır. 

Şunu da iUive c. 
delim ki, hakem 
bıı vtıkadını sonra 
scy;rciler ara.mt
tla bir koltuktan 
güre~ idareye de. 
•m etm~ir. 

Bu tavzilıten .90nra, GüM§in yopa.
cağı bir tek §ey kalıyor Td, o da ~""' 
resi gıöi TCH!1ini de deği§tirmeıidir. 

Tavzihte nı.ev::ubah.8 olan: "Ga.MI 
'klübü idarcsile Galataaamy kU2ba 1w 
yeti i<laresi arasında me'VCUt 'fİr'IMİ1 
ııc ziluıiyet farkı,, M gelince bud 
tasrihe hiç de lüzum yoktu. Bu prlfl• 
31.p ve zihniyet farkı Galatmmay 'kJ4. 
bü h cueti idaresince tesbit edileft 1>e· 
sikala;da bariz bir §ekilde Mnfftlt 
gibi, gene tavzihin 3 ünci mat.ldeaİtl'" 
de mcv:ulx.ıhs "me§nt. rekabet,, hak
kındtı <la bir f ik4r oormeğe 'kı4ftdtr. 

lhsan TVTVNotJOGLU 

Baıutgilcüne glıen 
spoıcular 

Aşağıda adlarile klüb isimleri ya• 
zılı sporcular, evvelce bağlı bulun " 
dukları klüplerden muhtelü tarihlerde 
istifa ı>derek gücümüze intisap etmir 
ler ve keyfiyeti de spor bölgesi bat • 
kanlığma bildirmiılerdir. Kendileri .. 
nin diğer klüplerde hiçbir ilitiklerinl• 
olmadızının ı:ıayın gazeteniz!e il~ 
müsaade buyurmanızı saygılarla rf~ 
ederim. 

Altınordudan Mehmed Erk, Davut. 
paşadan Rüştü Çalpala, DavutpaP
dan Emin Çavıroğlu. Vefadan. HUll-' 
yin Öztekin. Galatasaraydan Nured " 
din Dağdeviren. EyUbden Ferdi Bil" 
kanlı. Vefadan Necib Sonad. Topkap1'" 
dan Mchmed Saçlıtüre. 



Cenubi Amerika yerlileri, direğe 
asacakları başları nasıl hazırlarlar? 

Sihirbazın başı 
mukaddes kulübeye 
bağışlanıyor 

KESülK BAŞ 
Gece uyuyan karargahı şeytanın 

muhafaza eder ı şerrinden 
Elele vermiş on iki kadın, iki gecedenberi, 
durmadan dinlenmeden sıçrayorlaı: bu şaı kılar, 
bu danslar kulilbeden şeyhını uuıklaştırmak 

içindir. 
Amazon nchr:inJn çıktı'" yor· otınrm üzerine yıkıldı. Yeı liler ko

ıer.de tctkikııtt.a bulunmak üzere ca bir bıçakla başı gllvdeden ayırdı
üç 1''ransız ,·c bir de EJnn·atör' lar. Sonra başı kesik gövdeyi \"O kan· 
JU Alimden mürekkep lit kişilik it sllAhlarını 'tnrakarnk dini mernı-im 
bir heyet gönderllnuşU. llu he- için muayyen olan yere savuştular. 
yet 1936 yazında Amazon kıyı- Öldilrdilkleı·ı adnm, başka bir ka
lar:ma yetişti. Ilir 5cneden fazla blionln sihirbazı itli. Çok lrn' ,·etli 
oralarda doıa~tı. Tetldklcrtni bir sihirbaz. Dilşmanlarmdan istedi
:taptı. Geçenlerde Parlse dündü. ği gibi intikam alabilecek bir adam. 
Bu seyahat devam ederken ah· Vahşiler arasında hastalık ve hnstn
nan filmler 31 martta lyena sıı- lıktan sonraki öltim tablt bir hMlse 
lonunda gösterllcll. Heyete lı;ti- değildir. Oradn insanlar bir bilyü 
:rak eden Dertrnn l<"Jornm·a A· yilzilnden ölürler. Bu büyüyü yapan 
:nıazon .kırılarmda yaı,ıyan ,·abşl da bir sfhlrbazdır. Binaenaleyh si
kabllclere, bilhassa Jh"arolarla hirbazları yakalar yakalamaz öldür
Şuorlara dair birkaç makale ya~ mek 11\.zrmdır. Sihirbazın başı ruhu
dı. Bu makalelerden birisini nak- nun oturduğu yer-Olr. Buradan kötü 
lediyoruz.: ve zarar verici kuvveti çıkarmak i-

- PJge, Pise (de,•rlldl demektir.) çln birçok ameliyeler yapılır. Şuor 
Ay nehir kıyısına serpilmiş bur· lar insan başİm ufaltmak suretlle 

ma ağaçlarını, sislere bilrünmilş a- o katanın fccrislndeki fena ruhu hap 
danın yarısını ve Şuor yerlilerinin settiklerlne ve art1k bir fenalık ya
mukaddes kulübesini aydınlatıyor. pamıyaC'ağma.. inanırlar. 
Kulübenin önUnde kadınlar dansedi- Sahllden başlayıp !~eriye doğnı 
:ror. Bu kadınlar bellerine beyaz bir giden derinliklerinde blr nteş yakll
pe§temal earmışlardır. Şarkı sörli· mıştır. Yerlilerin nehirde kullandrk· 
yenlerin hızlı temposuna ayak uydu- ları sandallardan blrisi bağlr .. Beş 
raı:ak sıcrıyorıaı:. yeril ateşin etrafında oturmuş~ içle-

- Plge, Plge rlnden Jkislnin Yilcutları üzerine u-
On lkl kadın, olele vermiş, ikl ge- zan siyah çizgiler çizilmiştir. Kaim 

eedenberl, durup dinlenmeden, hat· siyah bir çizgi de ağ.zmm kenarlnrm
U yorgunluk al&meU s&rtermeden d a n 7anailannm ortasına kadar u
ıncrıyorlardı. KuIUbenln ıc.erfelnde sanıyor. Bunlar slblrbazr OJdOrcn
bambu çubuklarından örülmüş h a- Jerdir. Acele etmeden, karılarının 
11rlp..r Uzeıine oturan erkekler. ise getirdiği Manyokjsmindeki patatese 
ıessiz sessiz onlara bakıyor. . benzer bir nebatı yiyorlar. Bir sihir· 

Buradan bir hayli uzakta, bir or- bazr öldOrenler, o sihirbazın başı 
manda bulunan muharipler ise, bir merasim ile mukaddes kulfibe önüne 
baş, bir insan başı, bir sihirbaz. başı asılmadan önce başka bir şey ye
hazırlamnkla meşguldürler. Bu baş mezler. 
biraz sonra. bilyiik merasimle getiri· .Mer3sfm sabahleyin başlamıştır. 
lecek. muknddes kulilbeye hediye e- E\'vclA. bıçaklarla yüz kemiklerini 
Ölleccktir. :au şarkılar, bu danslar ve alın kemiğini bnştan ayıı·dılar. 
lr:ulUbe<len şcytanlarr uzaklaştırmak Bıı kemikleri ırmağa attılar. Kemik
Jcln yapılıyor. _ sir. kalan haş derisini 1.11r çömlek lçe-

Daşı getirilecek adam birkaç ı:;un risine koydular ,.e kaynnttrıar. Yaş
.,.)"P-1 ö!dUriilmilştü. o. ktılübcsinderı 1ı bir adam, cBmJeğe su _korken: 
~av ~ d ~ru iniyordu - Mabudumuz Buda l rlanı şere-

aş yavaş rrma"a og · d ı deme"i unut 
iYcrıııer çahlar arasıııa saklanmış, flne dol uruyorum. ., -
hu ada~ı beklh·orlardı. Onu göriir madı. . 1 
g6rınez mrzraklarlle üzerine atıldı- Çeyrek saatli~ bır knynamndan 
lnr. Sh·rı bir mızrak boynunu del· ı sonra hediye edılecek bn ye~e ça
di 'r d h k adan ,.Uksek kılı bir mızra!m Uzerlno dlklldı. Ge-. e a am ay rrm · J 

••IID!IMr&UWJtll;d*A*l·D*·•;l•l~t.t:ı-
Paşa ccvab vermeden kapıya doğruldu. Ar.kası_nda~ .. Feri,d 

~ktı: Safinaz Hanım yalnız kaldığı odada derı~ ~~ır .~u§unce~ e 
daldığı sırada, Ferld de odasında güc:; zaptettıgı gozya§larını 
boşaıtıyordu · 

Annesi n~ ivi kadındı. Babasının ıstıraplarını dindirebilir 

ce uyuyan luırargt\hr şeytan şerrin 
den bu baş muhafaza edocckt:r . 

Ertesi gUn şnfak s6kcrken karar
gA.btakiler tekrar işe başladılar. Ka
bile reisi bir çanakta bulunan tutun 
suyu ile ağzını doldurdu. Ve orada 
bulunanlnrdan herbirinin yüzüne bu 
sudan bir parça püskUrdil. Ateş üzeri 1 
ne iki geniş karavana kondu. Bun. 
Jarm birisi cakııtaşı, diğeri kum do
ludur. 
suyu ile yıkadılar. Bu suretle seylan 
şerrinden kurtulmuş oldular.' Kafa· 

Başı hazırlayacaklar elJerini tutun 
nın dudaklarını Uç yerinden deldiler 
,.e buralara ucıarınn ip geçirilmiş 

·r=== 

Çirkin tecavüz hadisesi 
...................................... ~ 

Muharririmiz dün im., 
zasız bir mektup aldı 
Pol is, kibar suçlunun takibine deva m 

ediyor; Bayan direktör davacı 
olmadığ ını bildird i 

Elektrik mühendisi bay Ali Demir 
başm idare ettiği şirketin merkezin
de geçen ve ancak macera ve zabıta 
romanlarında görülebilen çirkin ha
diseyi dün yazmıştık. 

Vakaya şahit olan muharririmizin 
uzun uğraşmalardan sonra aldığı ye
ni tafsilatı da - bazı kısımlarını çıka
rarak - bugün dercediyoruz: 

• • • 
Talimhane merkez memuru bay Se

lim Özdurum işe bizzat el koymuştur. 
Fakat henüz bir ip ucu elde edileme
miştir. Bu tipte bir sabıkalı tanınma· 
maktadır. Büro garsonu Samuel Ho
ra bu adamı ilk defa gördüğünü söy
lemektedir. O gUne kadar buna ben
zer hiç kimse büroya gelmemiı:ıtir. 

Bayan direktöre gelince maalesef 
o da bir §CY bilmediğini, mütecavizi 
tanımadığını, jlk defa gördüğünü. 

hatta bir.ce daha garibi, hiçbir şika
yeti, davası olmadığmı söylemekte ıs-

rar etmiştir. l 
Bayanın ne maksat takip ettiğini 

öğrenip yazmağa hakkımız yoktur. 
Fakat hadise diğer cepheden hukuku 
umumiye ile ilgilidir. Teca\"ÜZe uğra
yandan bir sey çıkmayacağı anla3ılm
ca, bay Selim Ör.durum hukuku 
umumiye noktasından takip yolunu 
tulmu3tur. 
Akşam üstü mütecavizin kılığına 

ve yüzüne benziyen birisi yakalanmı3 
ise de bunun hiç Türkçe bilmiyen ve 
cebindeki pasaportundan memlekete 
bir giln evvel geldiği görünen bir ya· 
bancı olduğu anlaaılması üzerine he
men serbest bırakılmıştır. 

Muharririmizin ifadesine göre mü
tecaviz Türkccyi çok iyi bir .t8tanbul 
Osmanlıcaslle konuşuyordu. 

Mütecavizin oda kapun tokmağında 
kalan parmak iueri alınarak tetkik 

tahta parçaları soktular. Bu işi ya
parken şarkı söylUyorlardı. 

- VI Apaymaye (dikiyorum) ba
ba 

Göz kapakları da nynf suretle di· 
kildi. Bir kaba kızgın kum doldur
dular. YUzUn derisi şimdi bir torba 
halini almıştrr. Bu torbanın boyun 
tarafı açık kalmıştır. Kızsın kumu 
bu delikten içeriye boşalttılar. Du 
ameliye birkaç defa tekrar edilecek
tir. Bu suretle akşama doğru baş 
sertleşmeğe bo.şlayacaktır. Akşam U· 
zeri başı tekrar mızrağa diktiler. Öl
dürenler de onun etrafında danset
me#e ba~ladrlar. Bu dans yalnız ka· 

_..- Devamı 11 1Dclde 

olunmuş, bunların da iz defterlerinde 
eşi bulunmamıştır. Bundan anla§ıhyor 
ki şimdiye kadar yakayı ele vermek
ten kurtulmuş kibar bir mUcrimd:r. 
Takibat olanca şiddetilc devam et
mektedir. 

Dün akşam geç vakit matbaamıza 

bir mektup bırakılmıştır. Bu mektup 
hadiseyi takip eden muha?Tirimizin 
adrcsincdir. Mektubu okuduktan son
ra vaziyetin daha merak verici bir 
safhaya girmekte olduğunu anlamak 
ta gecikmedik. Mektupta imza. adres 
yoktu. Fakat gerek el yazısından. ge
rek yazılış tarzından, bunun bir bayan 
tarafmdan yazıldığı anlaşılıyor. Mc't
tubun kopyesi şudur: 

["Çirkin 1ıadi3c,, ~lığı alf 11t· 

da 1JCTdiğiniz haberleri ill: gün
dcnberi okuyorum. Eğer bayau 
Emine Demirbaşa kar~ haydut
luğa kalkıtan adam hakkındaki 
• tmi/ iniZ<W yanılmamıf801ıtZ bıı 
~te size faydalı malumat vcrcbi
leocğimi ümit ederim. Bu adam 
elediğini::: gibi o gün koyıı h"aht:e 
rengi bir elbise giymi§sc, şakcık 
7(J'N kırontalqmt§ kıımral saçlı, 

orta y~lı birisi ise, sesi kalmro 
1J6 Türkçeyi tSMhlı, lugatlı ko
tıuşuyorsa, hele sol ]ro.şınm ii:x
rindo iğrilcmesinc bir yara 1ıi~a
ncsi gördünQzse, ben o adamm 
1.:im olduğunu tanırım .Gerçi be
nimle hiçbir ilgisi yoktur, faT:ıcıt 
bir çocııklu'k arkadaıını bayan
üı olan münasebetleri yiL"'iindcn 
uc uzaktan tanımış oldıım. 

llafı::amzı bir daha yo1:1ayı

tıız. Aradı.ğım şeylmi iyice ha
tırlayabilif' hatırlayamadıymı~ 

bir aatırüa bana bildiriniz. 
Beninı tarifim Mğru ise si:c 

bir ta7.-,m §eyler bi'Ulirmcklc, 
şimdi pek peri.,.q,cın bir vaziyeti~ 
oları eski mektep arkada.51nım 
manen olsun intikamını almts 
olacağım.,, • 

twuharririmlzin cevabı 
Hafıza.mı da iyice yokladım. 

zabıtaya verdiğim ifademi de bir 
daha dikkatle gömen geçirdim. 
Gerek benim, gerek sizin tarif
lerimiz birbirine tastamam uy
maktadır. 

Yarınki saynnı:r.da bu işle ala
kalı ve (yüksek tonda yazılmış 
garip bir mektup) okuyacaksı
nız. 

YABAN C 1 Ol l l ERE NA K·l I HAK K 1 MAHFUZ O UR 

Paşa da yaptığı giui taııkikntın önüne serdiği hakikatıerin 
tesiriyle kanaatini değiştirememişti. Onun bu uslu görlinüşünü 
yeni bir ba§langıca hazırlık telakki ediyordu. 

ihnidiyle evlcn.;1esi acısına tahammül gösteren bu kadın, bu
gii,1 bile cnun uzaktan mes'ut gördüğü yaşayı§lnt bozmamak 
içlıı Fmd ~inde tesir yapmıya çalı§!IlIŞtr. ~eri ıı:_eri~in 
kulaklannda çınlıyordu: "Aldanmış olabilirsin oglı:m· Gordu,k. 
lerin hiçbir manl ifade etmez. Babana bunlan soylemen ~a
kışık alnuyacağı gibi senin böyle eeylerle uğra§IDanI ben doğ. 
ru bulmani. Ba.banm' saadetini bozmak değil, yapmıya çalış
malısın. Hareketlerinle yapmak .istediğini bi~miyor. değilim: 
bütün dli§Unccl'!rin beni yine köşke götürebilm. ektır .. Fakat 
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O, Nimetin iyi bir matah olmadığını oğlunun bu gidi§le öğ. 
re!'cmiycceğinden üzülüyor, böyle bir kadının gelini diye çatı
sı :ı.ltında bulurımasmdan azab duyuyordu. Fakat, elindep ne 
gelirdi? Oğlu görmüyordu. Onu her sabah kolundan tutup 
bahçeye çıkardığı sıralarda içinde duyduğu ıstırabın ölçüsü 
yol:tu. ~cndisinin yardıma muhtaç bir hale geldiği günlerde, 
onun, ogluna yardım etmesi kadar dünyada nasıl bir acı bulu. 
n:ıbilirdi. Ona Nimetin dü§kUn ruhunu anlatmak zaten hasta 
olan, giindcn giine görmemenin verdiği acıyla sol~n bir adamı 
keneli ellcı·ıyl~ uçurum kenanna hırakmak demek olmaz mıy
dı? Pa.c;a bu dUsüncelerle, son günlerde, Suad'e gözlerini iade 
e~ece.k _ümitlerin peşinden koşuyordu . .İstiyordu ki, oğlu gör
sün •. ıstı!o:du ki, oğlu, karısının kötüliiğünü kimsenin söyle. 
m~sıne ıhtıyac olmadan kendi gözleriyle görsün ve anlasm. 
I<o8kte bu şekilde düşünen yalnı?. Paşa değil belki herkesti. 
Pa:·a, -~i'.11~~ bahçede oğlumm yanında otunırk~n yine ayni şe~·
lerı duşünuyoT"du. Onu, bu kötii dü~üncclerinden Suadin seı;i 
ayırdı: 

be öldür-tuttuğun yol yanlrıtır. Bu gekildeki bareketınle n~ • 
mU§, babanın saadetini de baltalamış olursun· Haydı asabı. 
na hftkim ol. Doğru eve ... zaten geç kaldm ... Ba~an n:ıerak 
eder; Pnca Deden üzü!iir· ninen deli olur. Sen, bcnı değıl ba· 
hanı di.ııjünmelisin. Bak' benim gözüm görüyor. seni istedi
ğim zamanda gelip görebilirim. Sen buradan ziyade babanın 
Yanında yakışırsın. Haydi yavrum.,, .. 

Ferid. asııl;ıi bir hald<' annesine uğradığı :ıaman, koşke a. 
dı•n atmamayı düşUnmüştü. Bunu Sabihaya söylemişti. O köş
kiın havac:mda boğuluyordu. Fakat annesi onu. tatlı diliyle tc. 
!ie'l"i cttikt~n ~onra, \•aktin gediğini dUsüncrek yanına takıl
nw~. lrfan Pn :ı k<V,küniin köşesine kadar dn beraber gelmiş
ti. Ferid içeriye gireceği sırada gerilerinden gelen iki gölge. 
de.1 birinin üvey annesi. diğerinin de Nedim olduğunu anla· 
lllr<>tr. ~ai:ıiha o znnıana kador. rakibini görmemişti. Geriden 
gc!e-:11erin vni:?r olduğunu "" Fcridin ~edimle. üvey anası hak
krncla fen" sıfatlar kul!nndığmı i§itince o~l::na çıkışmakt.an 
geri kstlm('.mıştı: 

- ~ıı·• Scnrlcn bf" v!e ııC'~ıl<-r işitmek istemiyorum. 
Fcı iıt kl;~ı..nn p.ılı<'esini kaplıy:ın lcaranlıklar a.rnsında 

kavbo!d•ığu 1.aman, ~abiha daha hir müddet .oradan ayrılama.. 
dı. "Acai·a Ferid haklı ını !,, diye Jiişüniiyordu. Oğlunun yalan 

Yazan: Hasan Ras~m Us 
söylemediğini pek çabuk anladı: ayrılırken öpü.~melerinden. 

O dakikada, dünya, sanki Sabihanın başına yıkılmı§tı. Da· 
marlarrnın çekildiğini, gb:ı:lcrinln karardığını duydu. 

FER.İDİN, üvey anasını takip ettiği gÜn ü~ind;n bir 
aydan fazla bir zaman geçmişti. Nimet. artık ilk gün. 

le!'deki gibi değildı. J{eııdisini toplamış, adımlarını ölçülü atan 
bir hal takınmıştı. Kö6ktc, Llıtfiye Hanımın Nedime karşı ah
ııan cephe, vaıiyetın ciddiliğini kendisine anlatacak kadaı sa. 
rihti. Netekim Nedim de bunun farkına varmış, kö~ke uğrayı5. 
larını seyrekleştirmişti. Hatta §U son bir hafta içinde bir de· 
fa bile uğramamıştı. Nimetteki bu tahavvül. ev halkının gö
?.iınden kaçmadı. Birçokları onun böylece yola gelir görünme. 
sinden memnuniyet bile duydular. Fakat I<~eıidle Fatma. sonra 
da Paşa, onun hakkındaki kanaatlerini haliı. değ!ştircmemişler
di. Çünkü bir gün Fa.t.."nn, gelin hammı ?'ı:edimlc gizlice tele
fonla konuşurken yakalamıştı. Nimet suç üstünde lutulmu§ bir 
mücrim gibi kızanp bozarmış, ne söyliyece.ğini bilcmemiştı. 
Fatma Feride bu hAdiscyi haber verirken, Nimete karşı duy
duğu kinini de söylemekten çekinmemişti. 

O, KUçtık Hanımının yerine gelen bu ahlak dilf kUnü kadı
na samiinf olarak di§ biliyor; "Ben erkek olsam, bu kadını bir 
dakika bi!$ yqatma:r.dım. Hntta kadmken pile içimden bu ah. 
laksııg boğiıp öldürmek geliyor ... · dcml\ktm kendini alaml\mı11-
tı. 

- Baha - dedi. Naci Beyden ne haber? Hiçbir şey ynznrnz 
olrlu. Ar..-ıba yine karısı hastalanmı§ bulunmasın? 

- S~iykmeyi unuttum oğlum s:ma. Daha dün bir mektup 
nldım. I\.ış gelmeden seni lzmirc çağırıyor. Burada rahul e. 
der, dinlenir - diyor. 

:-- ~urada dınlenmektcn başka. bir şey yaptığım var mı kf 
benım .• 

- ~ede olsa ha\'a de~ist!rmiş olurdun. Gitmek istemez mi. 
sin? 

- Hayır baba! Kepdisine bursıda bulund•ığu zaman da gi
demiyeoeğimi söylemigtim. Kimseye yUk olmak istemem. 
• Bab:ımm ve nnamın yanında bile bu düşünceyle üzUlüyonım. 

Nerede kaldı ki Nacinin ynnmda ... 
- Bu nıunl sciz Suad! •• 
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Fransız kabine- Macar•standa ispanya Çin - Japon 

si bu akşam yahudiler harbi harbi • sı·ra ed cek BBf tarafı birincide 1 1 e }'ÜnIZ m3tbuat, tiyatro VC fılı..ı:ı işlerinde 
9lr Baştaratı 1 incıde 

Maten gazete.sınin bıldırdiğine göre 
milli müdafaa nazırı Daladiye yeni 
bir hüklımet listesini şimdiden hazır
lamış bulunmaktadır. Daladiye, BJQ.· 
mun istifasını müteakip derhal yeni 
bir hükmet kurabileccktlr. 

Daladiyenin başvekil muavinliğine 
mum ile Mareşal PetenJ davet etmesi 
muhteme1dir. 
Ayan mal"ye enclimenfnde 

Ayan meclisinin maliye enctimeni 
reisi l{ayyonun başkanlığmda yarını 
saat kadar süren bir toplantı yapmış 
ve encümen mazbata muharriri Abel 
Gardey raporunu okumuştur. Bu ra. 
por, BlCtmun mali pdojesini reddet
mektedir. Encümen azasından hiç kim 
eıe sö~ istemediği için, encümen hemen 
derhal mazbata. muharririnin raporu . 
nu reye koymuş ve hil!tümetin mali 
proj~leırini reddeden rapor 6 reye kar
oı 25 reyle kabul olunmuştur. 

Ayan meclisi bugün öğleden !Onra 
toplanarak projeyi müzakere edecek. 
tir. 1 

Yapılacak mU7..akere, faz.la uzun 1 

Bll.nniyectktir. Hiçbir hatib, söz icin 
Js:nini yazdfrmamıştır ve sanıldığı~a 
göre, meclis, mazbata muharririnden 
ve başvekiklen başka hiç kipısenin 

ııutkunu dinlemlyecektlr. Maliye eneli 
meni reisi Kayyo dahi söz söy!em'.!k
ten istinkaf eylf yeccktir. Bu suretle 
akşama doğru ayan meclisi reyini ve
r""re 'rtlr. 
Nfima~·i.,ter 

Ayan meclıı:inin Blum kabinesini 
düşürmek i~in çalışması sol cenah 
mahafilinde asab!yet uyandırriııştır. 
~n sq_syalist federasyonu, · Paris 

duvarlarına aaşğıdaki beyannameyi 
astırmıştır: 

"Artık bu işe bir nihayet vermeli, 
iki yüz ai!enln (yani Fransız maliyesi. 
ni ellerinde tutan zenginlerin) müda
faası için ayan meclisi denilen Bastil. 
terine yerleşmiş olan katı yürekli bir 
avuç ihtiyar, on· sekiz aydanberi mil
letin arzularına karşı koynıaktadn. 

Onların bu kundakçıları mali inti. 
za.msızlığt, fktısadi buhranı ve bey -
nelmilel vaziyeti vahimleştirmiştir. 

Azmimizi ispat için bUtün sosyalist
ler, ko:nilnfstler, anarşist'er, cumhu . 
riyetçiler, cllmlcmiz bu akşam saat 
on se!dz otuzda ayan binası önüne ..... 

Hükrtmet bu nUmayi~I menetmiEtir. 
Fakat Sen sosyalist federasyonu bu 
akşam saat 18,30 da ayan meclisi ö. 
ııUnde yapacağını il!n etmiş olduğu 
nUmayi§ten vazgeçmiyeceğini bildir -
mf~tir. 

Saat 18,30 da polis mUdilrU, Ayan 
m~'i'.3t sarayı etraf'ın"a top'l'lnmış o. 
lan ml~hfm in:ıb1t kuvvetlerini teftiş 
etmiştir. 

Biraz sonra 50 kadar tezahürcU, en
ternasyonal m8.11mı söyliyerek Lük. 
aenburg bahçesi boyunca Medicis so· 
kağından ilerlemeye başlamı~tır. Bun· 
lar, pek çabuk bir surette dağıWmış 
tır. 

Bir mUddet sonra, kuvvetli bir te 
zahürcü ko!u Suflo sokağından söki\n 
etmiştir. Bulvar Sen· Miı;:el köşesinde 
bir kahvede oturmakta olan eşhas, 
aleyhte tezahürde bulunmu§, bu mu . 
nascbetle bau karışıklıklar olmU§ ve 
birçok camlar kırılnııştır. Bu kol, Me
dicis sokağından aşağı inerek ayan 
meclisi civarına gelmek istemişse de 
kuvvetli bir polis bar~jı ile karşılaş. 
mrş ve fazla §İddet istimaline hacet 
kalmadan geri pfüıkilrtUlmUştUr. 

Saat 18.45 tc, birkaç bin tezahürcU, 
Bulvar S~n • Mişelde toplanmıı bulu· 
nuyordu. Bu tezs.hürcillre birkaç ki· 
şinin hııfıf yaralanmasına sebeb olan 
kısa bir kargaşalıktan Ronra hiç bir 
hadiseye mahal verilmeden po!is tara. 
f'mdan yavaş yava§ dağıtılmıştır. Te· 
z:ıhürcüier, "kahrolsun Ayan meclisi., 
diye 1'.ığırmı!}l:ırdır. 

Bulvar Sen • ın~eide geliş gidiş sa
at 20 ye doğru normal bir hal almış. 
tır. Bunucla beraber az miktarda in
zıba t kuvveti saat 21 e kadar ayan 
~.1eclisi civarında kalmış. lakin müda
haleyi mucip herhangi bir had.ise ol
mamıştlr. 

Grevc"•p,r ('o"ahvor 
Dün öğleden sonra yeniden bazı 

fabriqlar daha. grevciler ta.rafından 

1939 senesi nihayetinden evvel tatbik 
e:lilecektir. 

Hükılmet, kanunu tatbik etmek is • 
temeyen m'..iesseseler nezdin~ kontrol 
memurlan gönderecek, hatta vahim ah
val karşısında kalındığı zaman fabrika
ı.arnn mil11e~tirilmesini derpiı edebi
lC".;ektir. 

Başvekil, hükumetin diger iktisadi 
branşlar için tatbik edilen jekilde ya
hudilere ait erazi parçalanm:ı tahd'.dini 
d,. derpif eylemekte olduğunu beyan 
etmiştir. 

Hükumet bugün aynı zamanda mat· 
~mat ve risale neııriyatı hakkında bir 
kanun J!yihası tevdi edece'lcti.r. 
Sa:'ı: cı>nah memnun 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Mcicarlstan· 
daki yahudilerln yeni statu3ünü tesbit 
eden kanun anşlusun (Avuı.t1~ryamn 

Almanyaya ilhakr) en cid.dt neticele
lerinden biridir. 

Liberal mahafillcrde .söylerldiğine 

söre, bu ıtatu bilyük bir ha.tsızlık teş· 
kil etmektedir. Fakat bu ınahfeller bu
gün mevzuu bah'.s olan meselenin ada· 
tct prensiplerini muhafaza etmek degil 
rratik bir meseleyi halletmek olduğunu 
itiraf etmektedirler. 

Bazı kimseler gimdiki i§sh:lerin on 
binlercce yahudinin uzalı::la~tmlmasile 

hasıl olaı.:ak o1an bo~luklan doldurına
ğa kafi gelip gelmiyeceğl keyfiyetlni 
suale §ayan görmektedirler. 

Sağ cenah mahfeller. bU}l"lk bh mem 
nuniyet izhar etmektedirler. 

Con Kravf ord 
boş3n1yor 

.- Baştarafı l incide 
1938 senesi bitmeden evvel bo§ana

cağız, diyorlar. 
Yine böyle, bu sene çıkmadan ev

vel, parmaklarından nikah yilzllkleri
ni çıkarmaya. hazırlanan bir çift da.. 
ha var: Alis Fey ile Toni Marten de 
1938 sonuna kadar boşanmak niyetin
deler. 

Fakat belki o zamana kadar ban. 
şxrbr. kimbilir! 

Bu ı-örc.li\~ihıfüı earip kıyar.!t, suya 
girmek için bir dalgıç elb:scei değil, fa
kat ateşe girmek is,in bir itfaiyeci clbi
ıesidir. 

Ate~te yanmaz, yumuşak bir madde· 
den yapılan bu elb'.se ile insan, alevle
rin içine girebiliyor, hususi tertibatı U· 

yesinde nefes a'abiliyor. 
Bu elbisenin ilk tecrlibelerl yapılmıt 

ve çok iyi neticeler ahnm1ştır. 

işgal edilıniııtir. Halen 29 fabrika, 
grevci!erin hnali altındadır- Grevcile. 
rin miktarı 50 bin kadardır. Bu mik
tar, maden eanayiinde çalışan işçiler 
um.uml yektinunun dörtte biridirR 

~ • ' - .... lia§tarab ı incide 
Saragos 7 (A.A.) - Denize doğru 

llerl hareketleride devam eden ve 
Sierra del Monte Terml dağlık ara
zlslndn geçen general Alonso kuY
velter!, ovaya inmişlerdir. Frankocu. 
lar şimdi, hUkümetçUerln Gandesa • 
Tortosa yolunda flerllyen lejyoner
lerin sağ cenahını tehdit etmek lize
re hazırlanmakta bulundukları dağ 
tık çember içine almaktadır. Fena 
bir vaziyete girmiş olan cumhuriyet 
eller bazı mıntaka.Jarda şarka doğru 
çekllmeğe b~lamışlardır. 

Frankocular bugUn öğle tızerl 

Trempl zaptetmiş1erdir. 
Frankoculann 18 marttan bugü. 

ne kadar olan fleri hareketlerinin 
bllft.nçosu ışudur: 

843,000 nUtusluk 289 koy ve 
20,000 kilometre murabbalık arazi 
za.ptedtlmtştlr. 

BugUn cumhurlyetçllerfn elinde 
bulunan Katalonya arazisi 22,000 
kilometre murabbadır. 
Barse'onada alman tedbirler 

Barselona. 7 (A.A.) - Valinin bir 
emirnamesile gece saat 9 dan sonra 
kahve ve tiyatrolar da dahtı olmak 
üzere bUtün müessese ve dUkkAnlar 
kapanacaktır. Saat 22 den sonra da 
anca.k hususi m\lsaa.desl olanlar 110-

kata cıkabtıeceklerdlr. 
Yardım yok 

Parls 7 (A.A.) - 5 nisanda Barse. 
ıona hUkO.metl tarafından ademi mO 
daha.le 11lyaBeUntn terkedtımeslnl 

talep etmek için Parla ve Londra 
hUktimetlertne tevdi edilmiş olan 
nota, Fransa ve tngtıtere Hariciye 
nezaretleri tarafından uzun uzadıya 
tetkik edllmtştlr. 

İyi matCımat almakta otan maha
fllde, ispanya cumhurfyetçllerfnln 
bulundukları vaziyetin uyandırmak· 
ta olduğu sempati ne oluna olsun, 
şimdiki ahval ve tııeralt dahtllnde 
lepanya ltıılerlne ml\dahalede bulun. 
mamak siyasetinde bfrgilna tadllA.t 
terasının mevzuubl\ha olmayacağı 

lıeyıtn edilmektedir. 

Son dakika 

83rselonada 
e ~ektrik~er 

kesildi 
Saragoa 8 (A.A.) - Baraelona 

elektrik cereyanını veren enerji 
membalarını ihtiva etmesi dolayısı. 

, le mUhim blr şehir olan Trempln 
Franklatler tarafından zaptı Uzeri
ne Katalonya merkezinin yarısı ile 

bu eyaletin mUhim bir kısmı elek. 
rlkten mahrum kalmıştır. 

Franktatler ~imdi bllhMsa iki nok 
tayı tazyik etmektedirler: 

1 - Katalonya.nın ışfmallnde Pal
laresa barajı. Burası bu eyaletin 

başlıca endüstrilerine cereyan ver
mektedir. 

t - Katalonyanın cenubu, Fran. 

kistler buraya cumhuriyetçi fspan. 
yayı tklye bölerek denize doğru yak
laşmaktadırlar. 

Diğer cihetten Franktstıer Torta. 
sanın muhasarasını ikmal etmek 
Uzere bulunmaktadırlar. 

Barse1onıtda seTert>erll k 
Barselon 8 (A.A.) - Hilk6met 

makamları hararetle mUdafaa hazır 

lıkları yapmaktadırlar. Sıhha.tı tam 

olş,n bUtUn erkeklerin ıdl!h altına 

nlmması hakkındaki kararnamenin 
bugUn neşredlleceğl teyld edilmek-

tedir. Fabrikalarda ve umumi hiz-

metlerde kadınlar erkeklerin lşlerl
nl yapacaklardır. 

HergUn birçok göntllltller cephey.

aevkedllmektedlr. 

Mara~öz sıeeesl 
Sthrtmlnl Halktulnden: 
8/4/938 cuma günü saat 20,30 da evi

mizde bir Karagöz gecesi tertip edflmiştit. 
Temııll kolunun oynatacaltı karagözden 
evvel edebiyat fakültesi do('en!lerlnden 
Sahrf F:,at Slyavl~gil lararındon knra~l'iı 

hakkında bir konfernnıı verilecektir. O;ı:e. j 
lerlmlıln davetiyelerini ev sekreterllılln. 
den almaları. 

Hankeu 7 (A.A..) - Röyter muha
biri bildiriyor: 
Talerşvang muharebesinin katı 

safhası başlamadan evvel Çin kuv. 
vetlertne kumanda eden Tangenpo 
ve Kvanglinçeııg, hareketlerinde 
muvaffak olamazlarsa idamlarına 

razı bulunduklarına dair btr veıika 
imzalamışlardır. 

Muharebenin neticesi daha karar 
sız bir halde lken ÇinUler, şiddetll 

blr mukabil taa.ruza geçmişler ve bu 
hücumu müteakip muzaf!erlyetl el
de etmişlerdir. 

Tam gace yansı neşredflen res
mi blr teblll diyor kl: 

"'Taterşvangtn şimalinde, son 34 
saat zarfında 7-8 bin Japon askeri 
imha edilmlşttr. Bozgun halinde rt
eat eden Japon fırkası da tamamUe 
imha edilmek nzeredir., 

ÇinUJer, ayni zamanda, mUbtm 
miktarda tank, zırhlı otomobil, ma
kineU t\lfek ve diğer muhtelif harp 
levazımı iğtinam ettiklerini de bil
dirmektedir. 

Cin hUkmetl namma snz söyleme
ye salAhfyettar bir zat, Japonların 

bu mağUiblyetlntn, harbin bidayetin 
denberl uğradıkları mağUibiyetlerln 
en mUbimlertnden biri olduğunu tas 
rlh etmiştir. 

Hankeu şehri balkı cepheden ge
len ıater haberleri fizerlne. ıevtnç 

içindedir. 
TezabUrat esnasında slSz slSyUyen 

mareşal Ço.n Kay Şek ezcnmte de. 
mlştlr ki: 

..__ BugOn zafer dolayısf1e teza
hUrat yapmanın daha tamamlle 11ı

ras ıdeğUdlr. 
Talerşvang muvaffaktyetl, Cinin 

ram otamyı kabul etmlyen zihniyeti 
ntn mUsbet bir tecellisidir. Bununla 
beraber Çinin tstlkball Onllnde daha 
mnteaddlt engeller vardır. Daha bir 
cok tedakA.rlıklar JA.zım gelecek ve 
daha birçok tecrübelerden g~mek 
icap eyJlyeeektfr. Bunun için nihai 
ve katt zafere kadar mncadelede de
vam edeceğiz. O zaman, millet ~~n· 
dlsfnl tam olarak sevinçle terkeylf. 
:vecektlr ... 
Ja..,onlarm 7ayıah 

Hankea 7 (A .. A) - Çin telgraf 
ajansı blldlrlyor: 

Taleçuang'da vaziyet aynidir Te 
şehrin surları da.ima Çin111erln eıtn. 
de bulunmaktadır. 

Talerçuangın doğu şlmaltnde mu
harebe devam etmektedir. Burada 
geri kıtaattıe muvasaıaıarı kesilmiş 
olan Japonlar mühimmat nakli tein 
tayyarelerinin yardımTnt bekliyor. 
Ia.r. Çinliler sll!b ve m1lhlmmat ytık. 
lU oıarak Llnşeng'den gelen ytız Ja
pon furgonu ele geclrmlşlerdlr. Bu 
nakliye kotuna refakat eden 300 Ja. 
pon askeri esir edlJmfştır. 

Son gUnterdekt şiddetli muhare
be1er esnaınnda bir takviye kolunu 
teşkil eden 2000 düşman askerine 
Lfnşeng • Hung Şaşeng battı ilzerfn
de htlcum edilmiş ve birçoğu öldttrUI 
mQştOr. 

Çekfang cephesindeki Çinliler Fa
yanga birkaç kilometre uzaktaki 
Şlnşlboyu geri atmışlardır. 600 Ja
pon ölmUştUr. Şimdi Fuyanga dol· 
ru taarruza gec;llmlştlr. 

Askeri eksperler, Japonların 8 
temmuz 937 tarihinden 25 mart 938 
tarihine kadar olan zayiatını 300000 
binden tazla olarak tamın etmekte
dirler. 
Çevı if Pn Janon lrnvvel'erl 

Hankeu . (A.A.) - Gazeteler, neş.. 
rettiklerl ikinci tabılarla cenup Şa.n 
tungundakl muharebenin pek ya
kın olduğunu bildiriyor. 

Çin membalarmdan gelen son ha. 
berlere göre, general Palçungsl cep 
heden cektlğl btr telgrafta Japon kı
ta.atının Tallcnçanga yakın bir yer· 
de tamamen çevrilmiş olduğunu bU
dtrmektedlr. 
Janonya s·kıÇ'h 

Tokyo 7 (A.A.) - Domel Japon 
ajansı bildiriyor: 

Harbiye nazın general Suglyama 
bugün kumandanlar 6nflnde ılSyledl 
ğl nutukta, Çin • Japon tbUIA.fının 

uzaması karşısında alınacak tedbir 
lerl anlatırken, enternasyonal badi· 
11elerin aldığı şekilden doğan zor
lukları kaydetmJş ve Japon mtlleU-

H~riciye vekili 
At:na, 8 (Hususi) - Hariciye Vekl• 

linıiı Tevfik Rüıtü Ara.a dün kenldisinl 
takenderiyeye götilrcn vapurun Pirede 
durmas1nd.n iltlfade ederek Yunan 
Bagveknt General Meta.bas ile görüf. 
müıtllr. 

Vekil vapurda, hasta olan. müsteıar 
Mavrudiııin adına Hariciye genel di· 
rektörlerinden Delmıuoı ile harl<:iye 

Bakanlığı erklnı ve Tllrldye, Romanya 
ve Yugoslavya elçileri tarafından ae
ltmtanmııtır. 

Doktor Rilıtn Anı, ıaat 12,15 de 
BaıvekiJ tarafmdM kabul edilmi§ ve 

bapekn sut 13,30 ıda ''Büyük Britaıı"' 
ya,, otelinde ıerefine bir 8fle yemeli 
vermtıtlr. 

Ziyafeftte Türkiye, Yugoılavya ve 
Romanyanm Atina elçileriyle Hariciye 
nuareti yilktek memurJan hazır bulun
muıt..-dır. 

Doktor Tevfik RUştil Aras, saraya gl. 
derek defteri mahıu!a imzatamıştrr. 

Tilrkiye Hariciye Vekili, Ak§am üze~ 
ri Mısıra hareket etmiftir. 

Gazeteler. TQrkiye veln1inI fev'katl.
de samimt bir ıekilcle selamlamakta ve 
kendisini '"Yun?ln vatandaşı,t telakki 
etmektedirler. 

Veldlin btıyanah 
Hareketinden evvel gazetecileri kabul 

eden Dr. Aras ıu beyanatta bulunmuı· 
tur: 

*"- Size ne söyliyeyim? Yunaniatana 

ka11t olan hisıiyatımı billniniz. Kahi. 
reye giderken, Atinadan geçmek ve bi· 

zim i~in hem ~ol: sempatik hem de <:;ok 
faydalı ve kıymetli olrcı Ba,vekll Me

uksaa ile görUşmek fırsatını bulduğum· 
dan dolayı bahtiyarım. Bu ıeyahatlın 

bu ıurette bana çift bir memnuniyet 
•ermektedir.,, 
Kahfr~de 

Kahire, 7 (A.A.) - Gazeteler "'bU. 
ytılı: miufir., bethfı ne nqrettiklerl ya-

arlaı4'da (Türk milletinin. Mmr milletine 

ıellmlanıu getiren Dr. Araa ve arka • 

datlan,, nı kat'§rlamafa gençUltve hat· 
kı davet etmektedir. 
Saadnbad pHkb 

Tahran, 7 (A.A.) -Hariciye Ncu• 
retinden tebliğ edilmiıtir: 

Saad~at paktı devletlerinin hari:iye 
nanrlan 21 eylUl 1937 de Cenevrede 
yaptıklan toplantıda, gelecek içtima.n\ 
Klbilde yaprlmasma karar vennişlerdL 

Paktı imza etmit olan devletler, arala • 

rmlda istiıarede bulunduktan sonra, KA· 
bil içtlmamın 1939 ilkbaharına talikini 

brarlaıtmrıışlardır. 1938 eylUlUnde Ce-
nerede blr tolantı yapıkr:aktrr. 

Bir köyü 
bas~tlar 
~ 81\ştaratı 1 lnd.,. 

Bundan muğber olan Sadık Antalcya

ya gelerek Mesalihi hasu zabiti ile giS

rUgtüktcn sonra hemen etrıfına topla• 

dığı ipten ve kuıktan kurtul.ııu§ ICbeıı 

k1fi ile Türkmen köyilnU bumıttır. 
Yilzleıt.:e ailth atan bu haydudlat 

köyUn ileri gelenlerinden R.ıpt Bozol"' 

lan ile Hasan Esadı ıopa Ue döğdük

ten sonra dereye atmıflardır. 
Köyü buanlar hiç bir adlt takibad 

vğramadrklan gibi Antakya aokakla " 

nnda terbeıçe gezmektodir1er. 

nln az f;Ok uzak bir istikbalde uıO• 
eadeleye devam için ihtiyacı oıao 
bUtUn kuvvetleri sef~rber bir bal• 
koyması icap edeceğini blldirmiştlt• 

Nazır, kıtaatta inzibatın şlddeUeO 
dirilmesi. muharip kıtaatın kuvvet
lendirilmesi ve asker toplanm "tııı11• 
ve talimine devam edilmesinin ıe

rarla kar;det~ı_,tl!~ 



HABER - ~kşam Poafa!T 
========~~ 

Bir aile kızı ... 
Reşat Enis 

~ "'""16/6:,-, 

Yetmişlik büyü!t annesinden başka 
kimsesi yoktu... Kimsesi .. 

tıcıların seslerini, çocuklarm1 uyutmağa 
9alışan komşu kadınların uzun "hu, hu,, 

!arını dinler .. 

<•rkadaşlarmın hepsi de sevmekten, se
vilmekten, kadından bahsediyordu. 

vimlisiniz?. 

- Terbiyesiz! 

Anası babasr, yıllarca evvel gözlerini 
yummuşlardr. Aksarayın. evleri yrr.nrı 

yumru bir mahallesinde baba yadigarı 
bu köhne evde yıllarca yaşamı~tı. 

Oh, ne zevk! 

Ne zevk! .. 

Nimet, Şadiye, Cevzzı. Melahat .. 
İlk sevdiği zaman dokuz yaşında idi. 

Hele bir Hafız Eyüp dedikleri biri 
vardı. O kadar ca!ıa yakın anlatmıştı 

ki, Mustafa bile çileden çıkmıştı. 

- Terbiyesiz diyen ağzınızı sevsin-
ler .. 

- Zevzek! .. 

Yaıam·ştr! .. 
Yokga çile mi doldurmuştu? Kimbi

lir? ! .. 

* "" * 
Bu akp:n da e\ e gelince, her gün. 

kü gibi soyundu, dökündü; arkasına ge
celiğini, ayaklarına şıpıd!k terliklerini 
geçirdi. Geceliğinin üzerine hırkasını 

taktı. Altlan parçalanmış kunduralarınr 
pençeletmek, pant;::ılonunun kıçındaki 

ceviz büyüklüğünd~ iki deliği yamat -

mak için dı~an çıktı. 

Sevgilisi, kendisinden on beş yaş bü
yük bir muallimeydi. Her akşam mek. 
tebinı:len çıbır çıkmnz yeni esvaplarını 
giyer, kız mektebinin etrafını tavaf e· 
der. duvarlara tırmanarı:ık esmer. tom· 
balak sevgilisini görmeğe çalışırdı. 

Maceralarını '!ınlatırken, hepsini gül. 
dürmekten kırıp geçiriyordu. Ne şen a
damdı o!.. H<.fız, maceralarındaki mu
vaffakıyetinin sırrını anlatmı~tı. 

- iltifatınızla abdi hakirinizi ne tür. 
lii mes'ut eylediğinizi tariften acizim!. 

Bu ilk sözlc:rden sonra, kadının ha
karetine aldırmıyarak methe başlarmış: 

- O güzel renki gözlerinizin · yeşil, 
siyah, mavi. hangisi ise - meftunu yum 1 

( Sonıt yartıı) 
'' ..... ., kalemi:ıcic otuz lira maaşlı 

biT memurdu. Bu partt, ihtiyar kadınla 
kendisini ~öyle böyle geçindirip gidi
yordu .. 

Gözüne kestirdiğı oldu mu hemen 
yanaşırmış: 

Bir gün bu yüzt!cn mektebin kapıcı· 
sı, dehşetli silleler!e kıçım şamarlamış-

- iki gözüm. bih:eniz ne kadar se-

Otuz lira .. 
Bu zamanda otuz lira .. 
Geçindirir mi?. 
Geçindirir! .. 
Mustafa gibi olciuktan sonra!.. Ne 

cigarası. ne içkisi, ne de oyunu vardı. 
Cigaranm dumanı bile onu boğardı. Ar
kadaşhırınm 'Anzarot., diye bahsettik
leri beyaz suyun ta.Jmr bilmiyodu. ls

kambil. tavla. domino oyunları karşı· 
sında hiç bil' şey anlamıyarak l)ön bön 
bakardr .. 

Dairesinden ezana yt•kın çıkardı. 

Her gün hep ayni yoldan, ~· öne arka
ya çarpdan, payandah evlerin arasından 
~ğri b\i.ğrü eokak1ardan geçer, evine ko· 
~er.dr: 

Tak, ta!~ .. 
Mustafa kapıyı çalardı 

Ezan ... 

Malıalle:leki teni ve eskiciyle pazar

lık etmedi. Adamhr Mustafaya şaştı • 
Jar. Pazarlık etmemesine mukabil bir 
ricasr vardı: Mümkün olduğu kadar 

itina .... 
Bu gece. halinde bir gayri 

var. Sevincinden. geceliğinin 

zil çalıyo:-du. 

tabiilik 
etekleri 

• 
Büyük annesi:-ıin bile gözüne çarptı: 
- Mustafa, oğlum. ay ortasında lü· 

zum yokken bu masraflar neden? 

- Hiç. hiç! .. 

Fakat, belli bclin:.iz gülümsüyordu 
Her zamanki gibi sedire yasl<1:1dı, 

kahve3ini höpürdetti ve düşündü. 

tı da izbanJud herifin elinden Tomba. 
lak mu.alliınesinin müdahalesiyle güc 
bela kurtulabilmişt:. Kızc~·ğız. bacak 
kadar piçin kendis•ni sevdiğini ne bil
sin l.. 

M ustara düşünüyor ve giılüyordu. 
O hadiseden so.1nı artık tombalak 

muallime ile ahbap olmuşlardı. Her ak 
sam biHifütur me1ttebin kap·smda sev· 

gilisini gözlerdi. O da ona az ehemmi· 
yet vermez değildi ya!.. 

Sünnett~ giy:liği c.tlas tahkenin "ma. 

şallah .. ınr bile sevdiği işlemişti. 
O hatıra unutulur şey mi?. 

Sonra, sonra dah::ı bir çok kız sevdi .. 
Sevdi, fakt•t sevilmemek korkusiyle 

aşkını için.: gömdü .. Alı, bu sevip de 
sevilmemek ne fefna şey l.. 

'Mahalleni:-! güdük minaresinden mü· 
ezzinin sesi c:.yni zamanda i~idilirdi. 

Yarınki cuma günü - iyiden iyiye ka· 
rar vermişti - O d:ı bir şeyler yapacak. 
tr. Herkes gibi onun da canı vardı. Her 
insan gibi sevmek ve sevilmek ihtiya

cım duyuyordu. 

İşte, yaşı otuza merdiven dayc:ı:nıştı. 
Hayatında en ufak, en basit sevişme 

maccrast bile yok .. 

- l şte pekalfl bir gençti: Kör clegil. 
topal değil.. Enli omuzlan, mütenasip 
vucudiyle belki de yakışıklı bir deli

kanlı .. 
Önünde birl\rıç l•a,<rı:ıbııı sıralandığı bu 1Ja.sit 7.'(tsap cliik1diımıda, ilk b"l:ı~. 
ta merakınızı talırilc ederek hiçbir tarafı yok. Ji'akat size Jıalx!r vcı elim 

Ve bu hiç şaımazdı. Neden sevilmesin?! .. 
Evine gelir gelmez, soyunur, dökü

nür .. Basık tavmlt bir odada, beyu 
patiska örtülü sedire yaslanır, köpüklü 
kahvesini höpürdetir. Kırık dökük ka· 
fes arkasından, etekleri belinde, takon
yalan elinde koıuşan çıplak ayaklı ço
cuk1arr seyrelder. Sokaktln geçen sa· 

Şimdiye kadar bir çok krz sevmişti 
gerçi .... Fakat işte o kadar .. Sevilmemiş· 
ti vesselam.. Sevdiği kızların isimleri, 
i§te beyninde biribiriyle çengellenip bir 

katar oluyordu : 

"Herkes Allahm kulu da, o burnunun. 

kılr mı? l. 

ki, elinde baltasiyle duraıı bu iriyarı kasap me§hm· .~nema yıldı~ı Grcfıı 
C"r<lrbonım baba.ctıdır. 

Stoko.<Jki adındaki bestc/.:ürla Ravc?lod.a bir aşk hayatı ya~·ıya11 yıldı:.m hu· 
~ıı.cti haya(ıııı daha yakından tetkik i~iıı lsı·cçc gidmt bir ltalyaıı 9a::.ctc-Ne olut:;a olsun, karar verdi. Ken

ı:iisini sevdirecekti.. ci., ora1la G-arbonuıı en yakın akrabalarını bıılmıc§. Birçol• rcsikalar ı•e rc
.ctimlcr elde cfm i~. Y1l<lı::m 189.~ scnclcr!nd{l kasaplık yapaıı babasına ait 
frıfo{jraf1 11;~· siiplıc yrı]; 7.-J, 1'1ı resimlerin C" Cl'tcrcsaıı olmııdır. 

Bugün dairede müdürün yokluğun • 
ı dan bilistifade licnc çalmışlardı. Kalem 
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132 _ _... .................... ......:::::::.::..:.:.-~=::====-=:-:= --·- kimseye bahsetmiycceğine dair teminat 
- Evet, evet? Sen bir dahisin .. Söyle, verdim, be:ı bunu ona nasıl izah edebili. 

çabuk söyle.. . . . , 
- Bu evde kim ikamet ediyor, bılı· rı~~m bu anda bir ses şöyle dedi: 

YOr musun? Madam Löbon. · _ Görüyorum ki, mösyö Puasson 

- Kıl.ğıt falcısı m?.. verdiği söıü tutuyor. 
- Ta kendisi .. O hemen hemen bil. Ayni zamanda bir adam odaya girdi. 

tün birinci katı işgal ediyor. Oturduğu Krebiyon, oldugu yerde hareketsiz 
yer gayet güzel bir apartrmandır. ~~m-

b a kaldı .. 
di dinle?.. Jam, Mtdam Lö ona mur - Noe koltuğunda büzüldü: 
caat e'dip falına baktırması ~us~sunda _ o! .. ldiye kekeledi. O. mösyö .. 
ikna et .. Onda şairane bir zıhnıyet ol- Adam onun sözünü keserek: 

duğu için, harika ~eylerden ho~l~nrr. B~ _ Mösyö Pi kar! dedi. Size demin de 
onun hoşuna gidecek .. Gelecegıne emı· söylediğim veçhile, mösyö Pikar ! Po· 

l'lim. Jis müdürünün adamı mösyö Pikar !.. 
- O zaman ne olac,tk?. Krebiyon nazikane bir tavırla.: 
- Mevzuu bahis araba gelip aşağrda _ Mösyö Pikar, dedi, hitfeıı bana, 

hekliyecek. Bunda şayanı hayret bir şey fakirhaneye girmek şerefini verin .. E-
yok, ru""nku·· mec:hur Falcı kadııun kapısr t 

~ .., ;::er arzu buyurursanız, anı~mamız 
·· .. d d . b·r sürü nraba bulunur.. le: onun e aıma ı için, efcn·iiniz, meşhur ve lıüyii 
Jan dışanya çıkhğr zaman sen onu. ara. Bcrryc şerefine içelim!.. 
baya bindirirsin .. Sen de oraya ~ıner· Berrye • bu ta kendisiydi - egikrek: 
ıin .. Ve kızm kurtulur! Sen kendın ide _ Fakat bu facia şairi nüktedan bir 
ne asılır, ne de diri diri gömüJUr~ün !.. 

- Krebiyon ! Aziz .. Kıymetli, ~üyük a::l~;:e mırıldandı ve doğrular<•'.<, .} iılc-
i!ostum ! .. Senin buluşun cidden hır şab sek sesle il5.ve etti: 
eserdir! Gelip 1'eni görmekte ne büyük _Bu teklifinizi maalmemnuniye ka-

bir isabet göstermişim! Bırak öpeyim. bul ediyorum. mösyö, ~u şartla ki, bu· ., 
senı ·· • nu müteakip. daha aşağı şöhrette ve 

Filhakika, 'ıki dost kucr•iclayıp öpüş- · K ı · büyükliıkte olmıyan şaır re:..ııyon ,.,e. 
tüter, sonra, İspanya ~arabmı ihtiva e· refine içeceğiz .. 
den şi~eyi de boşalttılar. . Bu defa da şair iki büklüm eğildi ve 

Bunun ÜT.erine, Krclıiyon devam ettı : 
~öyle mır:ldaııdı: 

- Hep3i bu kadar değil.. Gayet bü- _ Fakat bu polis müdürü, söylcndi-

yük bir dikkat ve itidalle hareket et. ğin:len d<•'ıa nazik ve sevimli bir adam .. 
mek ve mösyö Berrye'ye haber vermek Pua~on'a gelince, o da, şaı;km nazar-

Hizım .• Haydi, gel.. !arını birisinden ötekisine götürüyor-
- Beni, nereye sürüklüyorsun? · · · d · du. Bütün bunlar içinde en iy1 gör üğu 

Korkuyorum, Krebiyon, bu zıdamr tek· d d ~ 
şey Krebiyonun barclaklarr dol ur ugu 

rar göremem.. idi ve Nco, korkunç Berrye'nin en as-
- Yoksa asılmak mr istiyorsun?. 

maktan, r.e de diri diri gömmekten 
- Tanrı göstermeıin?. 

tahsetmcdiğini görünce. yavaş yavaş 
- Yoksa niyetin dir diri gömülmek 

cesaretini topla:ir ve halfı titriyr.n eliyle 
mi? .. Haydi, gel!.. Talihin var, çünkü 

b·· dağını toku~turdu. 
mö!yö Bcrry'e evin içindedir. Yürü l.. 

- Krebiyon ! Yalnız gitsen olmaz nerrye sordu: 

mı?. 
- Ne diyordunuz, azizim mö:;yô Krc. 

- Aptal! Mademki bu meseleden hiç biyon ?. 

' 
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-------------------------------------~~~-------------------------ç.:.k zcııgin olmal:la beraber, para cıhe
tinden çok fakirdi .. 

Şimdi gelelim. yarıda bıraktığımız 

sahneye. Demin de ıUediğimiz vechile, 
Krebiyon, hayvan kolleksiyonu larn
fından teşkil edilen vasi bir yarım da
irenin ortasında, ayakta duruyordu. 
Köpeklerle kediler, burunlarını havaya 
kaldırınca, o da, gayet dürüst bir tak
::;İmc başladı. Her luıyvaıı kendi p<•yını 
alınca, çemberden ayrılıyor ve bir kö
şeye gidip yemeğe koyuluyordu. Bu 
manevra. şayanı hayret bir intizamla 
cereyan cdiyorılu. 

Krebiyon parçaları dagıtırken şöyle 
b;-ıgırıyordu: 

- Hadi, t.ilos ! Bu P••rça senin .. Sen 
Mistigai bu yağlı paıça tam sana la
yik !. Size gelince matmazel 81anşct, 

size sizin gibi zarif bir paıçtı 15ıım. 

değil mi? İ te !. Seı~ üstat Raton. göz
Jc:ini kapa, ağzını aç!. Ar. İşte Y cno· 
bi .. Bana öyle geliyor ki dün pek iş

tahasızdın ! .. Neson, sunu h;"tvada kap, 
bakayrm! .. 

Böylece, son parçaya k dar, butün 

par~alar tevzi edildi. 

Hayvanların hepsi, muhtelif köşelere 
dağıldıktan sonra, Krebiyon, Noe Pu
assona doğru döndli ve ciddı bir ta
vırla şöyle ıdedi: 

- Şimdi sıra bizde 1 Yemek edasına 
geçelim! 

Yemek odasr clc.:ligl, m.ı·aııın bir 
peçete ve şişelerle kaplı köşesiydi. 

Masanın ka~ıtlarla örtillii diğer ta
r:ô mesai odasıydı. 

iki dost masa başına geçtile~r ve ye
meklere adeta saldırdılar. Krebiyon şi· 

şeleri açıyor, Noe jambonu keserken, 
derin derin içini çekiyordu. 

Bunun üzerine şair şöyle dedi: 
- Bana bak, Noe ! İyisi mi rahat ra· 

hat ycmegimizi yiyelim. Hikayenizi ba
na sonra anlc•tırsrn. Bu hikaye her hal. 
de çok acıdır. Halbuki. hiizlin kadar. 
iştihayı hi!S bir şey kesmez. 

Puasson~ 

- Pekala, diye cevap vcrui, E~asen 
söyledigin doğrudur, ben mahzun oldu· 
gum zaman yemek yeyemem, fakat da
ha fazla içerim. 

Krebiyon b<•rdakları doldurdu ve bu 
lıardaklar bir an sonra boşaldı .. 

Nihayet, }'emekler son parçasına ka.
clar yendikten sonra, Krebiyoıı. hazm 
çin şöminenin üzerine bir şişe İspanya 
şarabı koydu, zevkle piposunu yaktı, 

söminenin yanınZı yerleşti ve ınınldan
dı: 

- Yarabbim, hayat ııe kadar gtizel
dir ! 

Derin nefesiyle beraber, mavimtırak 
b!r duman bulutu ağzından trkar'1k ta. 
van::ı <loğru yükseldi. 

Şair, şöminenin öbür tar~ıf;na koltu
ğu çekerek içine kurulmuş olan Noeyc 
dönerek devam etti: 

- Şimdi seni dinliyorum. 
Puasson l>urun deliklerine enfiye tık

tıktıın sonra: 

- Şu hald(' dinle! <lcdi. Duş ün ki, a· 
ziz dostum, bana bir ziyaret vukubul· 
tlu. rakat kNkunç bir ziyaret. Akıl ve 
hayaline getiremiyeceğin bir ziyaret. 

- Olur şey, değil!.. Yoksa bu ziya
retçi. boynuzlu Be ize but muydu?. 

- 1 lı-ıyır, daha berbat bir şey .. 
- Şu halde tmlrlum Puasson ! .. Seııi 

ziyaret etmiş olan mösyö dö V vlterdi. 
Krebiyon, Volter'i fena .h:ılde kıska. 

n:yor ve ona kızıyordu. 

- Hayır!.. Ondarı daha korkunç bir 
şey!.. Polis müdürü tarafından gönde· 
rilcliğini iddia eden bir adam!. 

- Eh? Vicdanın bir cürüm hissedi
yor mu? Ben kendi hesabıma, bir polis 
göriince tı-ımamiyle lakayt kahrım. 

- Evet! Fakat §Unu bil ki. Krebİ· 

yon, mütevazi bir memur olduğunu ve 
efendisi namına konuştuğunu iddia e
den bu adamın, bizzat, poliıs müdürü 
Berrye olduğunu ttımdım ! 

- Ne de olsa, cid~en bu ziyaret bir 
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Güzel kalma 
için neler 
yapmah? 

Dünkü nii hnnnzdn "(füzel knl
mnk. , ·akthulcn C\'\ ·cJ iJıtfyıuln

mamnk için neler ~·apmah?,, haş· 1 

Jıkh ;rnzınu.1.ırı sorm hir yanlış ne· 1 
tlccsi olnrnk mahnttt ı-;nyfaı;ınn 

glrnıcmi,.tlr. nu ıuu-çnyı. hirkn.,; 
ntır C\'\"Clindcn. \Cri)Orıız. OI-tı
:nıcularımu.<1an i)T.tir dileriz. 
But:; te bittikten sonra tekrar ~·a· 

c:a~rnn:a dönUnUz. Fakat :)'ntmalt fı,:ln 
deltl. Sabahları ynptlnıastnr elzem 
uydıtımrz birkaç hareket \'a rdır ki 
.bunJan en rahat yatağınızın itinde 
yapabtııralnlz. Bunlar sabah rehave
t.ine uyacak hafif. kolay hareketler
idir. Faka.t yapacağınız bu basit üt 
hareJtotle bellnlz incelecek, vUcu 
(lunuıda serbef!t bir kan deveranı te
ı:ntn edilecek, hnzım cihazlarınız va
sltelcrlnl kolaylıkla görebllccekJer
'11r. Bu hareketler belki da sizin de 
:malQmunuz olan şeylerdir. Fcıknt 
mesele onlıtrın bUyUk bir sndakatle 
hergUn yapılmasıdır. "Busun bn. 
ım ağrıyor, bugUn canım istemiyor .. 

:diyecek olursanız bunlardan hiç fny
Cia beklemeyiniz. De\'nm, hem de 
lılo fasılıı ız bir de"am boşlıca şart
tır. 

• - Arkası üetU yat.arak karnrm
ırn UıstUne kalın ve ağır bh· kitnp lto
yunuı:. Karnınızı içeri ccldııtz. Derin 
derin nefeft alıp veriniz. Nefes ,·erir
ken karın adalelerlnh:le ıcttabı kabil 
~du u kadar havaya kaldırmnğa 
gayret ediniz. Bir mOddot sonra bu
nun tersini yapınız. Yani rıefos nlır· 
lcen kitabı kaldırma~n. nefes ''erir· 
kon fndirmeğe bnsla.yrnız . Bu iki ha 
rekctl münavebe ile yapmak b~tki 
bidayette size zor gelecektir. Biraz 
çalışmakla, karın adalelerinizi. bıı 
iki ~ykırı hnroketl kolayrn ynpablle 
eek bir hale gr>tircbilirsinlz. Bu g6-
rUndüğUnden <lalın. yorucu hir hnrew 
kettlr. Ve heJki ilk zamanlar ancak 
'Y•cSt, Be Jdz defa yapmak fst 1 :rer.elrni. 
nJz. Bn işte mUmare~e peyda f:'ttik
ten sonra hor seferinde en aşağı yir 
mt defa yapmalısınız. 

6 - Gı-nf'! eırtlirıtU yatar bir Tazt
)'ette koll a rın ı-;ı r;'S[:silnilr.do ı.:nnış-

-GiO-
/{. R. /: 
Yn ın ız :?O rlrafında. Uo) unuz uıunea. 

flün \'l"C'l' 1:ı,·ıfr-ınız. Sinirli 'l"e hırçın ol. 
111rı~n istltlnı\ııııı tnzlnclır. t~ıcrlnizde mun 
tuıam sıörüıımüyorsunuı. llarid te~lrlere 
kola~ !ıkla knpıJıyortıunur. hlddetlnfr: ge. 
rcl\ işh•rlniz ,.c ~crt·k"ie ıhahtiniz .Uıerln
de fcnn rol o'·nnmaktıu\ır. Ac:ı~ ha,·ıı, mun. 
lıu:am ynşıım:ı, ,.e kendinin: htıkfm olma. 
hPyPrnnlı f'~r.r , .... fllmlerılf'n mak knlma, 
:-.ize y11pılnı•ok lıC'lliha:,lı la,·ı.il elerılir. 

-(iil-
1\ndıl.n•ı .ı r. A. l 'esnrt : 
Olrlııkı::ı vazıh lıir isim ~rrinf' hıını;ıi 

nımıız ııll•nda ize hitap erlllmuf iktır.a 
etıl(:ınin iş'arını rica edrrim. Dundan 
ınnnıln l'linlıin klı~ıt üzerine du:reftiniı 
resmini, ~ol rlinizlc ~·oıın ııı ''e cllr:\f'l!inl1w 
den hilrltlnlıe kadar uıunlufıu (santim o. 
brnk) hlldirlnlı. A)·nl rica)'I, htırab•rce 
yıı 1.1 ~öndPrıliJdrrln!ıe de yııpmakta~ ım. 
Anrak hu urr.tle \'&ki mllracııotlar, t nı 

hir tahlile lmklın ,•erebilirler. 

turunuz \'e bacaklarmrz1 blrlb1r!ne ı 
biti lk tutnrnk ve yataktan kaldır
madan doğrulup oturunuz. Bu. vU- ı 

cu<lun uzdakl birçok muattal adale
leri harekete getirecektir. Bidayette 
sıkıntı çcko<'eğlnlz muhnkknkt1r. L~ 
kin bu hareketi kolaylıkla yapınca
yn ka.dnı· sebat etmeniz f,larttır. A
daleleriniz h ulr;;e iyice !c\manlandık
tnn r.ıonra ayni hercektl bu Mfor 
ellerinizi başınııın arkaetnda. konet
llyerek tekrarlayınız. Bu daha zor· 
dur. 

6 - Şimdi bu hareketin akeinl ya
pınız. Yani sırtUstU yatarken bacak
lıırınızı blrfbtrlne bitişik olarak "'ü
~udunuzln htr zav!yef kaime to~kll 
edecek Şl'!l\lldf' havaya. doğru kaldı. 
rınız. Acele etmeyiniz. TelAşçı ise
niz bu hnrekctl yaparken her sefe
rinde ona kadar sayınız. Du haroke· 
tin ~·a,·aş olması şnrttır. Ancak o 
takdirde ondan heklenen fayda elde 
edllmiş olacaktır. ./ 
Banyo nasıl yapılmalı? 

Sahah banyola.n bizzarure kıısa 0w 
ltır. E/;or hanyodan r.tyade duştan 
hoşlnnJyoıöanız evvPlft. sıcak, sonra 
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Moda • Meliha, Memduha: 

Yazmış olduğum ,.cçhfle o;ir de ~f.A. gfbl 
mürac-aotinizi yenilr.m,fülniz. Bn c;urctle 
11izi tatmin etmr.k daha r.iyade ınümkiiıı Ow 

labillr. 
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M. O.?\. B. A: 
Taşmııı katt olarak tahmhı ~e· 

medim. Fakat 25 dan &ı olm1yaealt .. 
tır. Boyıınuz ua:undur. BUııyeeo dol · 
~unııunuz. Ve ot~manhı.ma1' 1 Ud&· 
dıbda<\ısınız . Rahatı seven, mecbur 
olmadıkı;n. talrfmaye.n, hergtın hh· 
program yn.pıp bunun Uzerfnd• dU· 
şUnmek ve hülya. kurmakla. n.klt ge· 
çlren bir karakterde tnlz. Yaptığı. 
nıı programlar, bir ııemt hıı.lk1n11. 

yeti~ecek kadar fazla olea gerekttr. 
Bu prngr11mlartian ııfze en U!gununu 
tatbik mevkflne koysanız daha iyi 
olur. 

soğuk l)lr dut alınız. So#uk t>anyolar 
herkeııe ~·aramaz. So~uk bir banyo. 
dan sonra rengintı morJa.ııyor -re ttt. 
reme ;eliyorsa bo15 boşuna ısrarla 
soğuk banyo almakta devanı etmQ
yintz. Soğıık eu sl1.~ yanmıyor de· 
mektir. 

Yü7. tuvaleti 
On, on beı; dakika enet yijzilnUze 

silrdUğUnUz krem elln yi\ıünttıdedlr. 
Onu bir tUJbendle tıttlnl:ı:. Sonr• bir 
pıırçıı patnuk ttlrnrz. G'y t ıoJuk 
auda. ı !attıktan sonra iyice ııkınız. 
Kolonya fle ıalatarak onu iki dakl· 
ka kadnr yUzUnUze ve boynunun 
yukarı :rnkuı çekerek çarpınız. 

Sonra gayet az yallı btr krem ıU· 
rünUz. Bu aado rujunuzun pUrUzıUı 
olarak yUztinUze yayılmasına yar. 
drm ctmtyecek, cildinizi rüzg~r ve 
ha.vaya karşı da muhafua edec:ekttr. 

Artık tnakyajmmn diler kısım· 
lan ve kahvaltınız için baırrıınrı 
demektir. Uyku mahmuflu&unuz 
tttmfştlr. Btl!kls vUcqdunuı<ıe. btr 
ceTI"aııtk, bir rahatlık Tardır. 

işte güzel kalmanrn 11rlarından 
baıılarırıt burada tl~etmtt bulunu. 
yoruz. 

_____________________________________ .._. ________________ ..._ ____ __ 
-----------------------------------------------..... -------------------şeref aaydabilir ! Peki bu adam sana ne 

dedi?. 
- Demek, kraldan baıka hiç kimsey

le konuşmağa tenezzül etmemekle şöhw 
ret bulan bu korkunç adamın, beni zi
yaret zahmetine katlanmasına hayret 
etmiyorsun!.. Bu iıte, tehlikeli bir ıey 
ıömıüyor musun?, 

- Evet 1 Fakat ne de olsa, mösyö 
Berrye bütUn polis müdürlüğüne rağ

men, bir tek ziyaretiyle, senin gibi cc· 
sur bir adr.:nı nasıl korkutabilir? De
mek sana korkunç şeyler anlatmış olaw 
cak •• 

- Evet, korkunç şeyler, dostum! ... 
Şunu bit ki, bir müddet sonra, bir ipin 
ucunda saJlanmam kuvvetle muhtemel. 
dir ! . 

Puuson bu özlerle beraber ağlama
ia batladı. 

Krebiyon doatunun elini tuttu ve he
yeeanJza bağırdı: 

- No~ efer bu felaket vuku bulurw 
sa, sana yemin ediyorum ki. her gün 
ıenin §erefine, hayatımda bulduğum en 
bUyük dostun hatırasına bir ıiıe bo~l· 
ta cağım l öyle bir trajedi yazacı:ığım 

ki. .. 
Noc ıöt yaşlarını silerek: 
- Teıekkür ederim, Krebiyon, dedi. 

Fakat aıaa daima refakat etmek daha 
iyi bir §ey olmaz mı?. 

- Ben de ayni fikirdeyim .. Binaen· 
aleyh, bana izah et bakayım, niçin asrı. 
mak tehlikesine maruzsun '! O zaman 
belki bunun bir çaresini buluruz. 

Pu.ısaon, küçük bir tereddütten !on
ra, nihayet öyle dedi : 

- Kızımı büyük bir tehlike tehdit 
ediyormug .. 

- Madt"n d'Etyolu mu?. 
- Evet. Jan.. Bu tehlike nedir? Pow 

lİI müdUrü bunu bana söylemedi. Eğer 
Jan 81cfürü1Ur~ .• 

- ötdü~lmek mi? Mösyö Berrye 
2~dmr oynattı, galiba .. 

- Akıllı mı ,deH mi olduğunu bilmiw 

yorum, yalnız gunu biliyorum ki, o ba
na bir kaç kişinin Janı öldürmek wte
diklcrini söyledi ve Jan öldürüldü~ü 

takdirde, :benim de bundan met'ut tu. 
tulac:ağımı ve öldürüleceğimi ilbe etti. 

- Fakat bu suikaıstin mahiyeti ne· 
dir? • 

- Ben de bunu ona sordum, fa.kat 
mösyö, Bcrrye bana cevap vermek iste
medi .. 

Krebiyon hakikaten müteheyyiç bir 
halde sordu: 

- Olur şey değil 1 Derhal kızına haw 
ber vermek lazım! .. 

- Ben de öyle dedim! Fakat polis 
müdüril, bunu öğreneceğini ve derhal 
beni zındana attıracc.ğını ıöyledi .. 

- Şu halde kocasını veya me>.yö 
dö Turnemi haberdu et 1.. 

- Ben bunu da söyledim .. Fakat bu 
meş'um polis müdürU bu zevata da bir 
tek kelime söylediğim takdirde, en ha· 
fif ceza olarak diri diri gömüleuğimi 
söyledi l Binacn:ı!eyh, böylece, ldiri diri 
gömülme!<, zmdana at:lmak veya a~rl· 
mak ıekillerinden birini tercih etmem 
lbıml ... 

- A ! .. Bu mösy1' Berrye cidden c:ın 
sıkıyor l Desene ki bu adam Nerondan 
daha barbar, Kaliguladan daha mü te. 
bittir. şu h.,'de ne yapmanı istiyor?. 

Noe Puasson hıçkırarak: 
- Bunu bana izah etti. dedi • 
- Haydi, dostum. bir an ntmı.btnı 

dindir ve mösyö Berryenin izahat:nı 

hana anlat .. Çiinkü maceramn dilğüm 
nokta"ı bu oha g,.rek .. 

Noe Passon. göz ya§lreriylc ıslanmı§ 
yüzünü sildi: bir bardak İspanya ıara

bı ;çti ve devam etti: 

- işte kelimesi kelimesine, möıyö 

Berriye'nin hana söylediği sC'zler: "A· 
zizim mösyö Puasson, siz polis müdli· 
rüne yardım ederek, höyfıolikle büyük 
b:r cürme ır.ini olmalısınız. mini ol· 
mak mecburiyetindesiniz. Her şeyden 

evvel, madam d'Etyol sizin 1m:rnııdır 

ve babalık vaıif eniz onu himaye etme· 
ııizi icap ettirir. ,. ben de: ""Tabii l diye 
cevap vetldim.. Bunu yapmak için her 
,eye humml.,, Bunun üzerine, kendi. 
•ine hep buit bir adam süsü veren po
liı müdilril devam etti: "Bıı huıuıta 

madam d'Etyola veya onun yakınların· 
dan birisine bir tek kelime aöylerseniz 
bu ıuikastin ve uvallt genç kadrnın ö· 
lümünUn tatilinden boJb bir ıeye ya
ramıyac.ak"Eır. Binaenaleyh, yapılacak 

şey ıuclur. Bi.ı madam d'Etyolu kaçıra· . 
cak ve bir kaç ıUn müddetle, onu emin 
bir yorde muhafaza edeceğiz .. Sonra o. 
na ıuikaıt yapmak iatiyenleri yakaaw 
yınce, onu tekrar d'Etyot konağına gö
türeceğiz. Yalnız, madam d'Etyol dı

ıanya çrktıfı .zaman, daima iyi ımuha· 
faza edilmektedir. Bizimle gelmekten 
imtina eder. Binaenaleyh onu et: ikna 
etll'lelfsiniı-. Bize ipret edecetiniz bir 
yerde, ara~ bekliyeccktir. Sis ma· 
dam d'Etyolu getirecek ve onu arabaya 
bindireeehlniz 1 tıin üst tarafı bize ait. 
tir!.. 

Noe hiklyesini bitiroikten sonra, 
Krebiyona azap dolu bir nuw atletti .. 

- 5ayle bakalım l dedi.. Bütün bun
lar hakkmda fikrin nedir'?. 

Sair. hiç tereddüt etmeden cevap ver
di: 

- Meaele ıayet basittir. Efer se· 
ninle konuşmuş olan adam hakikaten 
polis müdürüyse, hiç tereddütsüı: i~at 

etmek l!zımdrr .. Çünkü bu tak'.dirde. 
J·.,'l h.ıkikaten tehlikeye maruzdur. Fa
kat .•.. 

- Fakat ne? .. Söylesene, carum !.. 
- Bana öyle geliyor ki. sen fena rü· 

ya gördün 1. H~r balde sarhoştun 1 Ba.. 
na öyle ıeliyor ki sen mfüyö Berry ile 
konutmadm ı Bu takdirde de, senin 
poliai haberdar etmen thım t tıtc be -
nim fikrim .• 

Noe başmı salladı: 
- Mösyö Berrye•yi yüı: defa gör· 

düm, dedi. Yanılınadığrma emi· 

nim. Sı:ırhoıluğa gelince, urhO§ 
değildim ı. Eaaıen pek!ll biUJW
aun ki urboıluk .zihnimden asil bir teY 
eksiltmez l .. 

Krebiyon yarı müıtehd bir tnırla: 
- Evet 1 Biliyonım, deldi. 
- Nihayet, Krebiyon, ister milin •· 

na bir 1ey söyliyeyim? Buraya celirbn, 
mösyö Berrye'nin beni takip cttilüı; 

gördüm! Meulenin mühim olup olma
dığını artık bundan anla! •• 

Krebiyon, derhal ayağa kalktı. 
Noe bağırdı: 
- Nereye gidiyorsun? .. Beni terk d 

ediyorsun?. -
- Hayır .. Eğer Mn taılcip edild.ime. 

'!eni muhakkak bekliyor- Ben de cf dip 
bunu ıöılerimle görecefim.. 

Krebiyon bu eöıJer merine d.erhal 
dıpnya fırladı. İlk katta mevzuu blhao. 
lan bir aparomandan batka, merdi
ven sahanh&ma camellilt bir bpıyla 
açılan ve i~inde ıbir nevi bekçi bd:ınm 
ikamet ettiği bir oda vardı .. 

Merdiven sah&nlığt branltktr.. Oda 
da iıe ışık vardı. Ve Krebiyon bekçi b. 
drnla konupn bir adamı camlı kapıda 
gördü; bunun üzerine olduğu yerde 
kaldı ve ürpermekten bndiıini alama· 
dı: bu adam. polis müdilrü Benye'nin. 
ta kendisiydi!. . 

Krebiyon dütünceli bir halde tekrar 
yukarıya çıktı. V Pua11on'a: 

- Haklan var, dedi. Meeele Sok 
cidd~ir .. Mösyö Berry'e qağtdadıt. 

Noe a~lar gibi mınldandı: 
- Ya Rabbinı f Beni asacaklar, d.iri 

diri toprağa gömecekler, bir smdane 
atacaklar! .. 

- Cesaret, dostum! Her halde bil· 
yilk bir dikkatle hareket etmeliyir. 

- Ne yapmnk tbrm?. Adeta bfc,r 
kaybettim. 

- İtruıt etmek Jhnn. Dinle. 
§ey buldum .. .Bu bulut tiyatro piycaleri 
yarmanın verdiği tecrübeden ileri cel• 
nıektodir. Piyeslerin ya. .. 
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Cen .bi Amerika gerlıleri, direğe! 
asacaklaı ı başları nasıl hazırlarlar? 

... Ua,tırah I IO<"ldt 

tlllerln hakkıdır. Boyuna haykırı
yorlar; ara sıra kuşla.rın ıeslni tak
lit ediyorlar. Bu sesler kötU ruhları 
etraftan uzaklaştıracaktır. 

Bu işler tamam beş gUn devam e· 
der. Beşinci gUn yerllJer parmakla
rını göle batırarak başın Ozerlne ma
hirane bir masaj yaparlar. Beşinci 
gtlnlln akşamı baş tabii bir insan ha· 
tının Qçte ikisi kadar kilçUlmilştUr. 
Burun ve dudaklar bu kUçUlmUş baş 
zerinde tebarUz eder. Saclar tabii u
zunluğunda kalır, fakat kUçtılen ba
ta nazaran nlısbetslı uzun görUnUr, 
:ruzun bUtUn kılları olduğu gibi kalır. 
Artık bu ba~ mukaddes kulUbe önU· 
ne aaılabllecck hale gelmiştir • 

Bu ıuretle bnşı hazırlamak l'aılfe
ılnl Ozcrine nlan muharJplerln işi bi
ter. Bunlar kaçar gibi oradan uzak· 
]aşırlar. Gerlyo kalan erkekl9r başı 
alırlar, sandala binerler ve mukad
des kulübeye doğru kürek ç~kmeğe 
başlarlar. 

KulUbcntn 6nUnde b:ıyramlık göm 
leklcrlnl giymiş kadınlar toplanmış· 
tır. Kabile reisi sandaldan iner. ku
lUbeye kadar nğır ağır yUrUr. Mey
dnnda toplanan bUtUn halita tiltün 
ön .. ıttlır. 

Kabilenin blltlln mensupları hu 
mor:ıslme davet edilmişlerdir. Bir 
~6mleğe gertlmlş deriden yapılma 
kUçUk trampetler talmata bnşln.yın· 
ca bUlUn misafirler ormandan cılrnr, 
koşa koşa meydana gelirler. Mey
danda otururlar, konuı:mnya başlar
lar. Misafirlere o l'lvarda bol bol ye· 
ttşen iri yapral<lı bir nebatın tnhnm
mUtUnden yapılmış acı bir içki lk-

ram edilir. Jçklnln ağır kokuBu etra· 
ta yayılır. 
Kadınlar misafirlerin 6nüne ku

cak lrncnl< Manyok taşırlar. Çocuk
lar bambo kamışından yaptıklan 
dUdllklcrl lSttllrUr. Kabilenin a.vcıla· 
rı maymun nvlamnkla mcşguldllr. 
Maymunlar kızartılacak, merasim· 
den sonraki ztyafetto yenllecektir. 
Gece sabaha kn.dar ateşin etrafında 
Jçlllr, ra.ksccliJir. 

BUtiln bu merasim devam ederken 
bnş, yapraklar içerisine sarılmış ola
rak öldüren adamın yanıbaşma diki· 
h bir kazığın ucunda durur. Sabaha 
karşı yapraklar ~özlllnr. Mukaddes 
eve l'Crllecek hediye Amnzon sula· 
rında yıkanır. Da.ş yıkanırken altı 
kadın ra.ltseder. Yıkanma. işi bitince 
bnşm sacları Jrnbllo reisinin karnına 
sflfnerok kurulanır. Tam bu ınralar
da gUnoş ufuk Uzerlnde ağır ağır 
yUkselmeı';e başlamıştır. Baş, Uç de
fa gUneşln doğduğu tarafa, uc defa 
da batt1~1 tnrnfa. çenlllr. Herkes 
bir ağızdan bağırır. 

- Etsa lyısta ( gUneşe bak). 
Başı mabedin önilnclekl direğe RB· 

mnk vnzlfesl en çok adam öldUrmUş 
yedi muharip ve altı kadın tarafın
dan yapılır. Bunlar b~ın son tuvale· 
tını hazırlarlar. Çehresini boyarlar, 
rlndnk kenarlarına sUsler yaparlar. 
Dualar okunarak baş direğe asılır. 

Sıra ziyafete gelmiştir. Herkes 
yere otur11r. Ziyafet listesi muay
yendir. Mnnyok çorbası, maymun 
kı~rırtm? sı vo bol bol içki.. 

Yemekten r;onra herkes rrmaktn 
yıknnır ve yeni bir ziyafeti bekle~ 
mck için yavaş yavaş ceklllr. 

Nafıa Ve~<a etinden: 
22 Nisan 938 Cuma gUnU saat 15 de Anknrada Naf!a Vekaleti Malzeme 

eks"ltme komisyonu odasında ceman 51::>0 lira muhammen bedelh 60 adet mah· 
:tuti çadırm kapalı zarf usuUyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 

382.50 llradır. 
Eksiltme eartnamesi ve teferrUatı Ankarada Nafia Vekfüetf Mabeme MU· 

dllrlUğUnden parasız olarak alınabilir. isteklilerin teklif mektuplarını tali 
ınatnameaine g6re Ve!c!Jetten almmıl Malzeme mllteahhitllği vesikası ile bir. 
llkt.e ayni gün saat H e kadar komisyona vermeleri Ilzımdır. (893) (1831) 

A~raıt 16apıamaıı şose inşası eksiltme HAııı 

Nafıa ve :c aJetind ~n : 
1 - Ankara civannda Ankara • İltanbul yolunun 11 + 000 - 18 + 550 
kilometreleri arua ile Etimcajut 7olu n Dikmen yotiaddtil.-,.nulrJlllp" 
Okulu iltiuk yolu nÇubuJı: bwajı yolunun mOnteha11nda yeniden yapı

lacak 400' mctrellk yolun asfalth kaplama ve tcferruao intutI kapalı zarf 
usulilc münakasaya çıkarılmıgtır. Bu yollann kcfif bedeli cem'an "209.937,. 
lira "79,, kunııtur. 
2 - Münakas~ 18/4/938 tarihine müsadif pazartesi gilnU saat on altıda 
Nafıa Vekaletinde Şoıc ve köprWer Reisliği Ekıiltme Komiıyonu odum. 

da yapılacaktır. 
3 - Münakasa ıartnamtai ve buna müteferri diier evrak ··~25,, kuruı mu. 
kabilinde muki\r Reiılikten alınabilir. 
4 - Münakasaya girmek iıteyenlerin .. 11.747" liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Vckilctimizden alınmıt mUtchıhbitlik veaikasiyle bu niıbet 
ve ehemmi7etle asfalt yolu intaatı yapmıı oldutu vı bu lt iç.in kifayet ede. 
b:ıecek makine ve teknlk tqkilitı mevcut oldufuna dalr Şoıe ve Jtapriller 
idaresi Rciıliiindcn almmıt vesika lbru etmeleri ll.ıımdır. !ıteklilerin 
24<.ıo sayılı kanunun tarlfatı dairulnde buırlayawlan kapab zarflamu 
İkinci maddede yazıh nldtten bir aut e'YTellne kadar lromlayon reialifine 
lnakbuz mukabilinde vermeleri muktul olup postada olacak ıe ikmcler 
k but edilmez. (8!1) (1776) 

Beyo~hı kaymakamlığından: Sahlpe is bulunan un renkte erkek keçi, 8 gUıı 
itinde sahibi çıkmadığı takdirde ablac atı llAn olunur. (B) (1931) 
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,rf o,o Hilmi t;TI 
Şişli, Beyoğlu, Boğaziçi ve Beşik· 
~ muhitinin en mUşkUlpeııent miiş. 
terilerlni memnun eden çok temi:
ve seri i~ gören bir mUefl.Besedir 
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'• Otonıatlk 

~ IEtı·IP · 
t\llMll~I 

SAYESiNDE 

DUNYA 
8ENiMDiR 

Necip Bey- Kremi 

GENÇLik 
GUZELLiK~llı 

YARA TIR. 

. .. . 
Şirketi Hayriye ve Üsküdar-Kadı-
köy ve havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden 

Müşterek ilin 
Şirketi Hayriye vapurlarile O sküdar tramvayla

rında muteber müşterek biletler ihdas edilmiştir. 
Kısıklı - Karacaahrnct \'C civan, aylık abonman kartları. Fiatı: J. 

!tinci me\'ki r,c)7 1/2 kuru!J ,.e blrlncl me,·kl 675 kuraş (vergi ,.o rüsum 

dahil}. 
Bu kartlar 11 olsan 938 sabahından iUbaren mer'idlr. 8 ?iisan 938 

tarihinden itibaren Şirketi Hayriye ldarcl merkczJyc..-.ı kontrol mlidü • 
• Jyetilo Köprü Usküdar rn Köprü Boğaziçi 15kelclerlnde 11atılacaktr. 

Çamlıca t.re ch·anna gidecekler için aynca müşterek gllnlllk gidiş 

(' diinUşlü biletler fiyat: 11dncl mc,·kl 22 1/2 kurus, blrind mcdd 25 
.mruş (\'Crgl ve rüsum dahli). 

işbu biletler 11 Nisan 938 sabahından itibaren köprü, Kabatq ve 

.-ı ............................................. . 

Sirkeli Hayriyeden 
Sayın yolcularımızın Hogaz l~lnln 

diğer mıntakalarına ait ve her ayın 
11 inde merlyete giren fevkalAde ten-

i 
zllll ayhk kart abonmanlarımızni sa
tışına devam edilmekte olduğu llAn 
olunur. 

.. ........ mm ......... ..: ......... 

1 
Ankara caddesinde 

1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altmda (ölen Fransız kitapçısının) yeri 'le arkadaki 
d~Jan kiralıktır. 

'tr ·tcıtirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
1ir f~tcvı:nlerln Vakit vurdu idare memuruna mUracaatleri. 

Tele n ra 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. i. Lenlngrad ( Krasoaya Zorya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal . olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması fevkalade çalışmaktadır. 
Bütün takımile birlikte satılmaktadır. 
Mufassal maIGmat almak için: 

TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

Oksiiren le re ve 
göğüs nezleler ine KATRAN 

SiR KAVANOZ 

HAKKI EKREM 

TOl<AL ON f<QEM/.1-1-EM $iZICIJ2EJ.l.E$TlfllR. 
.EMl>E MUSAaAJ<A NE1i'CE$iND6 

rEVZl EDll..E&EK OL.AN 

-1 

VEYIJUU-1 

200 
• 

l<IYME.TJ.i -cSYADAN-8iRiNi.$iZE ~A~ANDIRI~ 
• 

11------ C. H. P. 
lstikW Kamunu Takıim 

li ER 81 
Yarın gündüz saat 17 de Beyoğlunda 

Fransız Tiyatrosunda 
Memleketin En Maruf San'atkirlannın tıtirakile 30 Kitilik 

Büyük K DD ftfll~ <§l~O 
Çok hassas okuyucu Bayan Radi/ e 

Biletler gişede sçtılmaktadır. Td: 41819. 


