
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

5 Kuruı • Telefo:ı: 23872 - Sene: 7 - Sayı: 2231 9 N is A N 1938 Cumartesı tilin işleri Tel: 20335 

Nazi propagandası 
yüzünden 5 skandal 
Aynı zamanda Belçika, lsviçre, lngiltere, lsveç 

ve Boenos Ayreste patlak verdi 

Japonya 
1 

Çlnde kırılan haysiyetini tamir için 

lngilterenin Uzak şarktaki 

müstemlekelerine 
Saldırmak mı istiyor? 

Alman aianlarz 
lW at buat ta, mali mahfellerde ve mekteplerde ·' 

Bazı lngiliz elçileri Londraya 
bu yolda malumat verdiler 

Londrn, 9 (Hususi) l'znlc şark-
tnl<i lngiliz meııfnat ve mlislcmlC'ke
Jcri Jnııoııyn tnrafıııdnn tehdit mi e
diliyor.? 

ııon C'fkf'ı.rı umumiycsinln hoşnulsuz
luı'.;una istinat etmektedir. 

Meydana çıkarıldı 1 

Amerikada bazı Almanlar tevkif 
ediJdl. Milli müdafaaya dair vesikalar 
\'alındı. Amerikan· Alman cemiyetinin 
faaJ;)'eli hakkında tahkikat yapılıyor 

Sarışın kad~n 

• 

berberin esrarı 
Bugünkü posta ile gelen f rnnızca 

"Pm i Suvar,, gazel'csinde okunmu§tur: 

- Naziler evimizde J •• 

Bu imd:d çığlığı dün Brüksclden, 
Londradan, Bernden, Stokholmdcn ve 

Boenos Ayresten duyuldu. 
Beş memleket, üzerlerin :ic Gestt•po 

(Alman polis teşkilatı) gölgesinin do-

laştığını ve kanlarında, Nazi propagan· 
dası dalgasının geçtiğini hissediyorlar. 

Bu yera1tından işgal aylardan, sene. 

Yozı ı 12 incide 

ıea~ ..... ;;~~~aSIDID 
Fraı 'lroaular I...eriilayd, şo1ıir tnı 7uilc 

geldikten srmra, girdiler 

lyi haber alan mahfillerin öğren
diğine göre, lngiltere hiikiını('tf, Jn
ııonyanın Çin haricindeki nuntalrn
larcla "tedbirsizce hare ke~ler,.de btı
lunması lhtlmnli olduğuna dair dip
lomnlik mUm<'sslllcrlnden bedbinn
IH' hazı malümat alın ı tır. 

Bu mallımat .Jnponynııırı Çindo 
karşılaştığı büyük mUşkulata 'e Jn-

lddi!l cdllc\iğfııc görı'. Japon hal
kı, Çin hnrlılnin muyarfaklyctslzllk
tc neliccicnecc ~ine kani bulunmak
tadır. 13iııncıınleyh J npon liderleri 
haysiyetlerini muhnfazıı etmek ÜZC'· 
re Çinden ~a~ ri blr yere mildnlrnle 
etmrığI c!UşUıımektedlrJer. 

Diplomatik mahfiller Japonların, 
Ja11on stynsctlnde haysiyet mesele
sine ntfeclllcn elıeınmlyot nıızaı·r Jli

(Devamı 12 incide} 

Daladye yeni kabineyi 
kurabilecek mi ? 

Sosyalistlerin kabineye iştirak 
etmeleri şüpheli görülüyor 

Paris, 9 (Hususi) - BlCım kabıncsı, 

beklcnildiğı gibi diin akşam geç vakit 
istifa elmi tir. 

Ayan meclisi sant on sckızde hüku. 
mctçe verilen mnli projelerin müznkc
:rcsl için toplanmıştır. Y.nllye encüme
ni mazbata muharriri Avcı Gnrdey 

encümenin hükümet projesini rcdd t
tiğini bildirmis, !iyanm da reddetme. 
sini encümen namına istemiştir. 

Blfmmn özleri 
Başvekil Blum söz al rak e1.cüml 

şöyle soylcmf tir: 
De\'amı 12 incide 

Kilo 

Satılan 
ile 

evrakı . Frankocuların taarruzuna 
l l fisat 'rekôleti teftiş heyetinin 

zşe müdahalesi bekleniyor 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 

Yarım asırdan fazla bir zamana ait 
e\•rakı sattığına dair verdiğimiz ha· 
b"r dün alnkadar mnhnfilde hayret ve 
teessürle karsrlannust1r. Bundan ev. 
vcı satılan e;ı·Rk yUzünden yapılan 
tahkikat vr gosterilen hassasiyetten 
sonra bir daha böyle bir hadisenin 
ıneınleketimi1.de tekerrür etmiyeceği 
z~nııolunuyordu. 

Umumi harpten sonra bizden ayrı
lan ıncmle1wtlcrle olan iktısadi alfi -
kaınıza dair buuün elde vazılmı§ hiç 
bir ciddi eser olmadığı gi.bi, gene Os
tnanh inıparatorluğ•ınun son devirle. 
rinc dair iktısndi mallımat da yoktur. 
Bu mcınleketlerlc iktısaôi alakamız 

kesilmiş değildır. Evvelce anavatanlıı 
bu memleketlerin ne gibi ticari mü -
nasebctlerde bulundukları, bunun ne 
gibi sahalarda ne şekilde inkişaf etti. 
ği hakkında bu v ıkalardan maada 
bugı.in dayanılacak h bır vesika yok
tur. 

Uundan ba!:ka odanın nJzamcn bu 
evrakı on beş sene müddetle elde tuL 
ınası liızımgelirkcn satılanlar arasın· 

da çok yeni bir zamana ait evrakın da 
bulunduğu söylenmekte, odanın bun
lnn elden çıkartması usulsüz görül -
mektedir. 

lktısat vekaleti teftis heyetinin bu 
işe müdahale edeceği muhakkak sayı. 

hyor. 

Eğlence yerlerinin 
kazanç vergileri 
tenzil ediliyor 

Gagı ı safi iı cıd iizeıindt1n yiizde 90 nis/J(J/i11de 
ulan veıgi yüzdı1 4l) şe i11diı ılflc~k 

Ankara, 9 (Hususi J _ I:Iükumt ta- Otel ve knı lıcalal'ın gayrisafi irad. 
lnrı üzerinden alınmakta olan yUz<le 
35 nispetindeki kaznnc; vt>rgisi d~ ycz 1 
de 25 e iııdirilecektir. 1 

rafından hazırlanan bir proje ile eğ· 
lence ) crleı·ı. kaplıca \·c otellerden ah. 

nan kazanç vergisinin indirilmesi ka· 
nı.rlaştn ılını§lır. 

Projeye göre plaj, tiyatro, sinema, 
birahane, ıçkili vc cnlgılı loknnta. ga
zıno ve bahçelerden kazanç vergisi, 
gayrisafi iradları üzcrınden yüzde 45 

nispetinde nhnncaktır. Halbuki bu • 

giln yüz.de 75 - 90 nispetinde alınmak
tadır. 

Diğer tnrafüın, ayni proje ile, gay. • 
r isafi irndları Uzerindı>n vergiye tabi 
tutulan mükellefler \'ergi nispctlerine 
gore harf sırası ile bır tasnife tabi tu
tulmaktadır. Eski kanunda vergi nis· 
Pf'tleri tesbit edilmemiş olan bazı mü. 
kclleflerin de ticaret odalarından alı
nnn malumata göre vergi nispetleri 
tscbit edilmiştir. 

396 ecnebi tayyare 
iştirak ediyor 

Cehclüttarıka karşı Alman ve ltalyan bataryaları yerleştfrlldl
ğlnc dair lordlar kamara ına vesikalar verildi 

1.ouc\rıı, S (A .A.) - Loııcllnr ka
marasında. Lord l<'arlııgdon. Cche
ıuttarık boğaıının her iki ımlılllnde. 
rrnnlrnou lsıwnyn ile lsyıan\"ııl Fa-

S'na11•11 §rı1ırscri Se1imiyc cam 'i 
• 
ı .ar 

Sinan 
ihtifali 

.-: Yaım ' üncftde 

sındn tahkimat yapılmış , .e hu sa
hlllere Alman ve ltalynn hatnrynln
rı ycrleştirilıniş olduı;unu bllcllrnıiş 
ve hUkumetln nnzRrı ıllkkntini ce\. 

bctmişUr. 

l..ol'd lrnllyeıı emiıı bir nıcnha.dn.o. 
nlclığını söylediği muhtırayı otratll 

Devamt 12 lnclda 

Prenses Jülyananın 
ı kocası kaçmış! 
Karı kocanın ayrılmalarına llrensin kayna

nası ile kavga ('lmesi sebep olmuş 
Prensler, prensesler arasındaki ev· 

lenmelerden en heyecanlısı Ilolant:a 
prensesi Julicma ile eski Alman prens
lerinden Bernhard'ın evlenmeleri ol
muştu ... Senelcrdenberi kraliçe ile ida
re edilen bu t<•~tın bugün varisi pren
ses Juliyana idl. Çünkü, bugünkü kra
liçe Vilhelmina nın da bu l:ızı:ıdan ba•
ka evladı yol:tu. 

Prens Bcrnhar:lla evlenen prenses 
Juliana geçenledc lıir kızı çocul. dün
yaya getirdi. 

Fakat bugün prensesle koc .. sının ay· 
rılm:~( üzere oldugu, daha doğrusu, 

hakikaten ayrılmış bulundukları haber 
veriliyor. 

Bütün Hqlandada bir şayia dolaşmak 
tadır: 

Prens Bernhard kaynanası kr:iliçc 
ile k~ıvga etmiş ve saraydan çıkıp git
mi§ .... 

(Devamı 12 incide) 
Prl ıı..~ ftW'tl{Jtmvn prens Bernhnr<l 

tara/ınd.an alman bfr rc.!inılcı-i 
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lspan va harbi 
Ve 

lngiliz - İtalyan 
m üzal\ereleri 
Y•zan : Şe1'ip Gll11dOz 

1 SPANYA harbinde tali Frnn· 
koya gülmeye başladı. Eğer 

hllkiunetçi!er kendilerin.i toparlıya 
mularaa, bugün yarın, hadiselerin 
daha eüratle inkişaf ettiğini, Lerida, 
~el ve Kupa gibi, Valanaiyanm ve 
Baraelonanm da birer birer Franko 
eline geçtiğini göreceğfz. 

Bu hal, P'ranlconun bUyüi bir ku. 
mandan olduğuna ve maiyetindeki Al. 
illan - İtalyan gönUJJU ( ?!) terinin ha· 
rikull.de gllıel ·muharipler olduğuna 
delAlet etmez tabii. Harbi, bqmdan. 
beri adım adım takip etmi~ olan ga· 
zetecller. Ata§emlllterJer, "cumhuri
yetçi ordunun ne bUyUk kahramanlık. 
1ar ptennf 9 olduJunu, hakiki lspan. 
yoUardan mUre!<kco bulunan bu ordu
nun sadece '1) aiWısızlık ve vasıta· 
mhk ytıallnden bu betbaht duruma 
dllftUğünU ve sillb temin edildiği an. 
da cumhuriyetçi ordunun Frankoyu 
hlrkac: hafta içinde ve ko~aybkla te· 
peliyeblleceğini" açıkça yumaktadır· 

tar. 1 
l'aşfstter cmnhurl~ hUkOmtt.ln 

alntn& btr Boleevtkllk damgur baetı· 
Jar. Ve bu propaganda bOyUk demolr
ras!}eri Jınft.ut~q. ~az-, da. cnmıhurJ. 
Je~lerin r.af~l bir Bolf"'lk zaferi 
rflli t:elllı:IOye ba~ladıl&l'. 'Yoksa bu 
lllktbnetfn Bol,,evtklikle en uf ak bir 
mUnasebett Yoktur. Nlhd zafer Va
lanaiya tarafından kazanıldığı pn ta. 
J&DYOI eumburiyetc;f'erinln Jruracak. 
Jan ftjim leh ftjiminden f arkaıs ola
ea ldır. Butfin cumhuriyet<:i ve demok
rat nartiJerin, müdafaa halinde komu. 
nist!erle yan yana bulunmuı, cumhu
riyetçi ts!>anyanm mllda?aaımıı de. 
rubte etmiş olan bUtUn partilerin ken. 
dl sıyasa prensiplerinden vazgedJ" 
lnnkızıl komtıntst olduklarma nuıl 
de!~let edebilir? 

Cumhuriyetçi Imanyanm bu gi\nkU 
haline acımamak elden gehnlyor? 

Et-kek bir mi1'et, parası elln4e ell!b 
utınalamıyor. Buna mukabil ba-ıbo. 
zu!tlardan mürekkep bir aUrUyU ba.•1-
11a aluorta sa'drrtan bir adam. brıdl
lfne he(lfve edtlen ~n son ıfstem sflih. 
lan lmllanvak yakıyor. yıkıvor, ve 
eillhSJz. mUdaf!\as7z ~ehirler birer ha
nbt 1il1Jnde etme tre--ince herkes onu 
bir .. kahraman .. gibi a}kT!!lhYor. 

Demokrat dünya Habe~;stanı bfte 
bu derece aernacak bir halde bl!'Pk. 
mamıı,tr. ~ hal bf'Vnk ~t"mo1mıelle
r1n en tem;•1en°mez avtbrı!Tr. 

lııdn bu vftre'der at'ı~ bnıfmı ka!'a. 
talnn da ''rearte" yt ele alalrm: 

Franko nih&I zaferi kanndı'lJ tak
dirde ne olacak? fs.ıanyada nuıl bir 
h0Jl6nlet kurulacak? Bu hftkftf"'etin, 
t8iftve kadar hesa!"s's wrette bo~
landı'lr ftalyava ve Almanvaya karşı 
Dal!! bir vaziyet takmdıfmı ~rece. 
ifa? 

l'rankonun mı.teri .Unhe<ıfz bfr f 1-

panvol saferi olnnvacalr. BilA'ds bu 
afet lapanyol mll'etinl ez"n, yoran, 
lapuyc>l vahnım bqtanba.,a tahrlb 
eden yabaneılarm saferi olaca!c. Ka. 
talanyaya inen ve Ud yıl Guadatlaha. 
nda cephe tutan kunetJer haliskan 
lta!Jm ubrterinden mtlre,ckepttr. 
lladrldla brıpmnda Atman - İtalyan. 
1"all a1a'f!an harb"'tmektedlr. Franko
mm laf eenahı yalmz Faslı fırl•al"r 
taratmtlu konlnm.,'rtadT. RaJdl di
yelim ki l'uhlar, lrayuım mOı. 
tem'elr la•ft!l1erld'r. J'ftkPt di~rlm ! 

l'arua !ta~ n!hd zafer elde 

EbedİlJlJen 
kapandı/ 

Genç kızın göz
lerıne 1 milyon 

lnglliz lirası 
de Qer b.c;ı 1.-n.şti 

~NH~.~ .ı~ı göaJ#l.,aaecli:v« 
yen kapanmıştır. Bu gözler o ka~~ 
gllz.eldi kJ, değeri bir nıilyOll iııgiliz 

lirası olarak teabit edilmişti. Bu gfiz.el 
gtiz!er 24 yaşında bulunan Valll ~ 
molke isminde bir Londrab esmer la
zındı. Kıl(,8,ğız birltaq gün evvel ViyL° 
nalı bir aktörle evlenmi§, fakat der
hal hastalanarak yatağa dtlflnUttll. 
Fakat, zavallı gUııel kıa kurtarılama. 
mış ve bütUn dikkatlere rağmen öl -
mU,tür. 

Şuşniğin 
dosyalarını 

kaçıran nazır 
Ulzll Nazi lefkl . Alı 

tur .. fından 
aritnıyormuş 

llskl Avuatur1a baovekUI Şuşnl
ğln, Hltlerle Bertbteşgadendekl gö
rüşmelerine alt olan huıusl dosya. 
lamı ve Hltlerlıı Çekoalovakyaya 
taarruz pl&nlarının Londraya götü
rUlmek Uzere Avusturyadan kaççı. , 
rıldıyı yqılmıetı. 

"D~yli Ileı aıu .. gazetesinin bildir 
dlı:}ıue güre bu dosyaları kaçırıın, A
\"Usturya kabinesi nnzırlanudan Gl
do Zernatto'dur. Bu nazır Viyana. 
dan kaçm-ifra muvaffak olan tek ka
bine azasıdır ve bugün, bütün Avru. 
padaki giıll natj polis teşkllA.tı tara· 
tından aranmaktadır. 

Gene ayni gazeteye ı;öre, Gldo 
Zernatto rıynnadan kaçtı~•tan sonra ' 
eyvell Çekoslo,·akyaya iltica etmi~ 
fakat Çek hükfımeti, kendisine, ha
yatını koruyabileceğine dair temi
nat veremedl~lnl blldlrmlştlr. Bu
nun üzerine. eski Avusturya nazırı. 
nın Londraya doğru yola çıktığı zan. 
nedlliyor. 

edildiği gJn ispanyadan bir menfant 
koparmak istemiyecekler midir? He. -
kesin miltemadiyen realistlikten dem 1 

.,- Devamı 4 üncüde 
Şekip GÖNDOZ 

( 1) Bu cephede de göııumı alaf/lar 
vardır ama, bunlar Frarıkoya gönderi. 
len Alman ltaıyan kuvvetleri yanut. 
da cim 1oarnıııda blr 1&0kta gibidir. 

Londrada açılan ''İdeal ev" aergl
sinde cam evlerin de ilk nümuneleri 
bulunmaktadır. 

ln!'8atta mUmkUn olduğu kadar bol 
hava ve ı~•fa 'Yer vennfye çallpıı ye. 
n1 mimari, bir hayli mUddettenberl 

cam ev ya.pmak fikrini lleri ıUrmek
teydi. Fakat, bu fikir, aıarıa kartılan. 
mıı, karikatüristlere de bir hayli 
mevzu teşkil etmfştl. 

Bugün Londradakl sergi, cam ev 
fikrinin tatblkatmı göateriyor ve ol· 
mu denilen bir §eyin daha olablJece-
ğini ispat ediyor. · 

Cam evlerde temel, çatı ve direkler 
demirdendir. Fakat bUtUn duvar cam· 
dır. Dııardan baktığınız zaman, lç!Jı. 

dekflerln ne yaptıfmı görllyoraunuz. 
Bina dahfllndekl duvarlar da cam· 

dan . oldufu için, bütün dlfer kısım. 
tarda olup bitenler de sizin için meç· 
bul değildir. 

Yalnız, tabii, dıprdan görlllmesi is. 

tenmlyen banyo daireal, mutfak gibi 
bazı kımmlar buzlu camdandır. 

Bu evler bllhaaaa kaclmlan biraz 
UrklltmOıtUr. Fakat, Londradald eer
giyl İngiliz bqvekiUnJn kansı aç-

lde~1 ev ""'!Jl.~rcfn bW ~ bi1' 
ma.9(11 .ta1uım ~m'fhr 

mııtır. Buna balnbna 1ıfial8 Qember
layımı bllttln İngiliz bdmlarma eel&. 

ret W'l'l!lek latecllfl dUflntuebmr. 

Lavrensin esrarı bir filmde 
gizli im·ş 1 

Llwett• 1i8 all'lft ea earuenif* bir tı llrıııp .,neiltilft IMiNtD a.heı.rtne• 
ıbnaaı olank b.tm11trr. 19 Mayıs 1935 kadar pnmı "Nr fil tCll8i ..... ..,,, 
~ tn~eiede 6len bu lngllU casusu, Şim:il, Araplann "'mavi cazll te)'h" 
arkasında büyük bir muamma bırakmıt- ismini verdikleri ve Arabiatama Jakm 
tır. Hatti, ö!ünUn o, olmadığı, mahSU8 zaman tarihinde bil~. u.n1 mabette 
öldü cibi göaterlldlfi de aayltnmittir. ewaıenp roll kaydedilen Unenlfiı 

Buıtın Küfreden haber verllalfiae bütün esrarı ba filmde sanılıyor. Pabt. 
g8re, Uvrenain biltün esrarı bir Mı· üç bin bet yüz metre uzunlupndaki bu 
sırlı bdınm elinde bulunmaktadır. Ma film cBtterUecek mi, c~ 
cera seven bir Mıırıh bdın olan Nur mi? Şimdi b'·~&n mesele burac!acbr. 
Dahabi, Mıaıl'lda ve Suriyede Lbrenale Çünkü, Nur Dahabi. fDıDl bO,ek bir ti. 
karıtlaımıı ve bu adamın gerek earan- tizlik ve endlte ne aaklamaktadır. 
na, ıerek. tahıiyctine meclup olarak, 
onu adım adım takip etmlttir. 
Bu taldplerinde kendini Uvrenıe gas
tetmemeie muvaffak olduktm ba§ka, 
çarııfının altına sakladığı bir film ma. 
ldnesi ne de, casusun resimlerini çek -
mi•tir. 

Nur Dahab:nin btt muvaffıkıyetine 

lnanmıvacı1dara. onun b~ka cilt"'etle· 
rl de biJdMtivor: Bu Mnırrh lradm. bun 
dan bir mUddet evvel, Melekeye bile 
girmi• ve ölüm cezasına mahkiim olma· 
yı r6ıe alarak Melekenin reıminl çek· 
mi•tlr. 

N•tr D•habl, Uwe.,•'n yao+.k'"""'· 
rr8~;· .. fi4l1 kfm•elerl filme alırken de 

f,., ,,. • krııtfı.,•ıııl ''"rl tngll•"'renln 
m" len s:ın:ıyll mıntalcası olan Gal 
şehirlerinde bir seyahate çıkmıştır. 
Kraıtce. 9'c;I ailelerini gezmekte ve 
onların toplantılarında hazır bulun
maktadır. 

Bu resimde. rece! ya"an kadınla
nn arasında iken rörül\lyor. 

Evlenmekte~ 
korkanlar 

Kasaba halkınd2'n 
hıçb rı ev~enmeQe 
cesaret edemiyor ı 

tngllterede bir kuaba halkı, n-
1enmekten korkmakla töhret al
mı,tır. 

Hakikaten. bu kuaba halin eYlea 
mekten korkmakta.dır: çtınkl kua
ba, bir klel faııa J&f&aı&J& lmk&ıa 
olmıyacak kadar kalabalıktır: NI· 
fus dolup taıpyor, ,-enl dotacak bir 
kimseye yer yok ..• 

Fakat, buna ralmen. evleame1e 
ces:ıret edenler de bulunu7or. Yal
nız, bunlar derhal kuabada• cıkıp 
gldl1orlar •e çocuktaruıa yer Tere· 
bilecek blr tebre ıı&ınıyorlar! 

Porlok lemindeki bu kasaba4a ı. 
ki katlı blr nde 7'nnl kl•l otura~· 
tadır. Ahali fakir oldat11 lofn, ltot 
yerlere yeni ev yaptırmak lmk'8ı da 
yoktur. Esasen ana dalla la•la al
fus besllyemlyeçet kadar raklrcllr. 

Bu vazlyetl gözGntlade tutan 1l0. 
k6met. ev yaptınnak " tto~ para. 
vermek 11uretlle ba kuabada da 
gençlere artık evleameltten korkm,. 
yaca1t bir ba1at teminine karar Ter .. 
mlştir. 

Hındıalanın rn lgl 
gıyıntn ltaaını 

Hind uilzadeleriDıden BapN Pam 
ile kıa kardeti Pariae gltmiPırdlr. 
Dünyayı dOlapn bu iki brdet ... 

nila tlmdiye kadar Frama,a ptme
mit~er. nihayet bucOn orada da leJ&
hate bqlam11lar .. 

Fakat, Parla UJl Kla Pap.a PaYri
yi bqka bir cihetten bGJ1t 1llr aWra 

ile bqılalDJlbr: 
tnırua ldllttlril De ~- old

ll!a Pap.t, 1a'al eı,mm ......,.. wı. 
glnnJt OSbuibr· Xendlll '4t1e1p1• 
ı&'tlftlerllll Bla4 ..ny1mnc1a 1dll 
...,.. ..... 1llr llllnettftfr. ~ 
Bmd•anm • IJl p,1.- llldmı _. 

. mtnl .. ı,.,.ıv .. 
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11~ 5Üja&a -Ispan ya harbi 
Ve 

lngiliz- lta1yan 
müzakereleri 
Yazan : Şekip GUndiiz 

..... Ba~tarafı 2 incide 

vurduğu bir devirde İtalyanların bu 
ağır fedakiırlıklan tediye ettirmek js. 
temİ'3•«:ekierin" inanılabilir m'i? Mu. 
ısolini, S!ldece Fnmkonun kara g6zle· 
ri uğruna on binlerce t talyruı gencini 
ölüme se,·kctmi~ olabilir mi? Herhal. 
de bir menfaat koparmak istiyece.k. 
Acab1 bu me:nf':ıat ne .olabilir? 

Güniln <en mühim me elclerinden bi
ri de budur. 

l~nn,yı:., 111,öı.terenin muhtelif ba. 
kımlar<'lan bwssas .olduğu bir ı:oğrafi 
küldür: 

1 - Cebelilttank boğa.zmm hin· 
terlnndmda. !ngıttcre kendine her -su
retle sa.clık bir devlet bulunmasını is. · 
ter. 

2 - lngiltere .için lspany.a.. Çin 'ka
<la.r 'k~ymel1i 1b1r pazardır. !Evvel! ')"8-

kmdır, s.ı.niyen halkının - düne 'kadar • 
satmatma kabiliyeti fazlaydı. 

3 - ~a:iltere lspanyanm 'tabii ser
vetlerini kendi kontrolu altında bu -
lundwıne.k iEter. tçanyol madenle
rinden ltn':rn \"e A1man;}·a gibi iptidai 
maddelerden mahrum iki büyük aev. 
lelin 'bol bol istifade etmesi Lcmdra -
nm emniyetini :ı,:e :rahatını ·~ı eder. 

Frans:t dahi, İngiltere gibi muht:e. 
lif endiseler i~indedtr: 
ı - ı~"ln~·ıınrn askeri lbir de,•let 

ha.1in1 aım.ı.sı Fransayı Pirene lıu

dutlıırındıı da r.en boyunda olduğu ıgj
ibi çok m::ıc;r..flı tahkimat yapmaya 
seı.·· • "C'~~Jr. 

2 - Eır harb vukuunda Fransa yal· 
nız Alp :-.de ''.e Rende değil bir de Pi
rene 1 .. l.U"r'\'.Ct bulundurmaya mecbur 
ka.lnc trr. Biiytik rakibi olan .Alman
yanm 'kaırmna batün k~e:rini 
t kıuf c'.Lnlme.k için ıtalyanlarJa nn. 
la~ıp Alpkri nıUdafua zahmetinden 
kurt · .... y:ı ra.lıPrıken PJrene hudutla

. :m''dafruırn mecbur kalmak 
Frars r."1 iı- de ho§una gidecek bir 
,.azıyç .l • .:;. ldir. 

3 - ı·. n ayı Afrika müslemlcke. 
let'1•. b ~·.y~ mu,·uala )'Ollanmn. 
gatb1 A.' rt. ~:z byılarma hlkim bir 
dÜY.' 1 ·~ l t tara'-'mdan ikoln~ hkl:ı 
vuru' ...... ~; m:-1ümdur. Bu hrl 'bir harb 
Y.J'.ırı·.,' Frıınsanın bel kemiğini 

kır~1 'c do:rn.klir. 

b >aııya -geri bir memleket olduğu 
frın "&ncak !t.nlya \'C Mmanynrun ynr
cl,m!arı o1:.ırsa bu tebdlUeri bBfara.bi· 
lır. Fra:ısayla lngiltuenin bu güne ıka
dar ls!Janyad:ı.ki sly.ua.Jan bu ıdevl~ti 
ClUnya Hdiselel'ine karıştınnamn:;:ı 
çalı§mnld:ı hulfüıa edilebilirdi. Şimdi 
böyle bir politika gtilü.Dç olur. Zira 1.s
panya bizzat dünya meselesi halini 
•?mıet:rr. 

Frana<ınm 1PJpanya için muhtelif 
devir~"rdt harbi göze n1m·s bir devJct 
olması. tspanyaya Paristc verilen ta. 
:rihl .c!ıeauniyetin manasını ve derece
sini gör.e :\'Urur. 

Bu 1tazl_yet ka.rşımıda 1t.ı.lyn. lngL 
li~ ve Fra.ns.ız hiiku:ncUc.r.inf fatmine 
ç&J.ıc::mr.ktadır. Zira Fnnkonun gale. 
besi, İBpanyada demokrasinin uçunı
ma düşmesi, hatta lspanyol milletinin 
mah\•olması da'hi demokrat Londrada 
\'C demokrat Par.iste .kabuJ edPebilir; 
fa.lcnt lb-p:ınyanm fiili bir Alman · 1-
talJan iıı"'ali altmd:ı kalmasına bu 
de·.:Ictler mlisamnha. edemf'z1er. Artık 
olmu<J b:r armud gibi J..ondro ban~:r
Jcrinln .kucağına dilnnü~ bulun=ın ltal. 
Y • ac:ıb:ı Jngilterenin ve Frnr~cıamn 
b:ı c.nı:':i .. I,.rine .nasıl bir ce\·ab venc
Ct>otlir'! 

Mwo1in' in fikirlerini J1 .. 5re~~·ı 
G~zct' a dtl Popolo. •'7,afı>rden sonra" 
b ~'ık 1 ı 'b'r mnkıı'C"sindc bu cc,-ab şöy. 
l"::e v"rilmeıttcdir: 

•'ltalyıı n&ırıl.a,.ca 1sp:ıny.anın t lii 
ile ilg le.11mi~ bir ~~mlekettir. Biz. 

Ulnıı---l!!lflllllffllntttfllflllt .... 4 ff' ·-ı 
kat l 3,·;1 lan •ilmcJcri lthlfk<'li~ dı. Uu se
behle ~enr, tovy:ırrkr1 Fr:ın'lnnın günlier· 
m~io l , Narı tin 'Sov~eı !Tltı'i)'tıdon deniz 
ı rikUe f(e!rrl'k 101) rırelcr1e bu ocıitın 1,;a. 
rıatılmac;ı:n tcl:i'r edlyor<lu. 1:ıı1rnt 1ngil'e· 
re hun dn mııni o1du ... 

Montrö 
mukavele 

ve ltalya 

• 

' 
Frmııız.oo. "!f<rm" gcızctcrinin Lon

dra 77Uıhabiri biUlirsyor: 
HabŞstan lmpa:rato:rluğunun Ti.ir. 

kiye ve Yunanistan tarafından ta.nm
mnsmdan bahseden İtalyan gazetele. 
ri. Balkan devletlerinin~ siya.<M!Ucrini 
Cenevre siyasetinden ayr.ı tutmakta 
olmalarmd n memnuniyet gögtcriyor
Jıır. Gazetelere göre, bu sabada ilk o. 
dımt atan YtQ;oslavya o1mu~tur. 

Diğer t:ıraftan. !talya. Montrö mu
ka vclcsine crbeç iştirak el'lecektir. Bu 
hususta RUştü Arasla Kont Çianonun 
Milano görU~mc1eri hazn'lnntlmaktıı

aır. 

Bu ltalran - Balkan yakınlaşma. 
sından ltal)·an gazctcleri Yugoslavya
run bilyük bir rol oynadığını işaret e.. 
ci!yorlar. 

Sahte şehadetname 
işi 

Sahte halk dershanesi §Chadctna· 
mclcri etrııfmdaki tahkikat devam eL 
me'ltte ve yeni yeni eehadetname .sa· 
hipleri bulumna.ktadır. 

Dün .qfleden 110D?a maarif müfet
tişleri de emniyet direld.örlilğilne gi. 
derek .ali.kadar memurlarla görillmü.§
Jcnlir. Tahkikata hem maarif müdür
lüğü ve hem de ~yet müdUrlUğU 
cephelerinc!en devam edilmektedir. 

Sovyet Rusyada 
b ir azil 

Mnekova, 9 (A. A.) - Tu :aja:naı. 
run bildirdiğine göre, Sovyetıcr birli
ğinin yük!lclc So\93".Ct meclisi su nakli
yatı ':komiseri Paltomov~n aıletmiftir 
Dahiliye 'komiseri Ejov ayni zamanda 
ımuulü:ı işlerile de me,gul olacaktır. 

kuwef.li ve Akde.nizdeki meYkiine 1l. 
yık bir .lspanya kurulmasını istiyo
r.uz. Zira biliyoruz ki böyle bir İspan
ya biz.im .iıtin büyük bir menfaat olur. 
F..ğer binlerce ve binlerce ltalyan, 
kanlarmı dökmek için seve seve ls· 
pa.nyaya gitm.ig bulunuyorlarsa hun
ların zaferden sonra orada kalmak ıi&. 
ti!-eoeklerlni, zaferden :ferdi v~ya mil· 
1i bır realiSt men:f nat .kopanna:k en. 
dh:esini gUttiık1c-n sanılmamalı :r. 
ttnıyan gtinüllüleri. aziz ~ı;panyanm 
bir S:>!Jc.·Pt vilayeti haline gelmeme. 
si iç.in kanlannı dökmüşlerdir. Bol
rcvıklik tC'hlikcsinin lrolkmasmdan 
~nra bu memleketi bir Fr.a.'1SIZ - ln· 
giliz istismar politikasına uluort:a 
tcshm etmek niyetinde de değiliz. ls
panyol milletini sefalet itfade :ya~ta.n 
ve F-ransız., lngiliz sermayedarlarına 
b:iyUk karlar temin eden bu politika. 
da tspanyııtlan ebediyyen tardcclil
miştir. Bu .slst;#!rn, Bolşevik tehlikesi 
gibi kanlı olmamakla beraber, 'Bol~
vik tehlikw kadar !~liketlidir. Bu. 
glln Bolşevikliği orta&.n kaldırmn:k 
için 1'lıınkoya nasıl yardım ettiysek, 
~·ar.uı &, ictı..b ederse, F.ranmz - 1ngi· 
Hz istisn1ar JlOlitikasıru def etmesi için 
Fr:uıkoya )·ardnnlaroa bulunabilirh. 
ffranko, bicim ekonomik jş birliğimi
ze. tclmisiycnlcrinıwn dirayetine, i§
~uerimizin çalışkanlığına. emniyet e. 
debilir. bpanyayı, topraklarının. ser
,·etinin, ta.ılin~n ve istlklalinin lrnkikt 
sahibi hahne yüksl'ltmek jkln her !e. 
dakarlığa h..zınz.,, 

iBu maka!cnin son -cümlesi de §udur; 
"Nihat ufcr .kazanıldığı gün, gö.. 

nUllülcrimiz, lspanyadan bir habbe al· 
maksızın, ya1ntz ailanlannı omuzları
na vurnrak U"'.:lklaşnc~k'ınrdrr. 1ta1ynn 

gönülHilcri bir fikir birliği uğruna kn.n 
dökmUş!erJir. Tediye istemiyccckler 
\"~gar· ye ulaşıldıJı gün lsp:ınyada l:ir 
raniye fnzla kalmaktan çekinecekler
dir. Ye işte lspanya, bunun için. ev
latla.·ı bu derece asil hareket ettikleri 
ir:in bundan sonra dalına h.aJyaya 
dost kalacak!ardır ... 

4 "" " 

Görillüyor ki İtalya. hpanyaj'a 
, ..... n~eıi ndrunah,llı tnkmış bulunmak. 
tadır. 1t:t1yı:n varımadasınd:ı'l atılan 
oU.aı,. cenc;cline takılılrı a·t.m balığı bel
l:i Brit ny~lı rnii•teriye satma'• isti. 
~·enektir. 

Ama ·ar.a? 
Hrrn,1 ı,. pelt ucuza vermek nl~oe. 

tinde değıl. 
Şekip GONDOZ 

~ NiSAN - 1938 

Mevsimin en muhteşem eseri .. 
DELi PETRO 

lllveten: 

B AHÇE 
SARAY 

50 y:ldız, 200 artist. 20000 iicüran, haftan ba1& .heJ•ccan, zevk ve takdirle 
Şarlc opera filmi. 

hıııım:urıııııııuııı nıııılim:ınrıruun ıııunıınıım·ıııuııırıuuınıın görillceck büyUk tariht film. lllıııııftllllllllıııml11lllft~ınnmııı1111111ııııııııı111111ıı11111111-.--._. ... _, 

Nafıada y eni tay" o 
ve l e r!Uer 

Ankara. 8 (Telefonla) - Nafiad 
Trabzondan :ır 1uhan-cm Çoruh, Zonı;ul -

da.ktan Halit Blııgö.l !en memurluklarına 
tn)inlendilzr • .lluhııbcr.c m~avlrliğinde 
Nurullah Demiryollar .inşaat kalemine, 
(ICl6eler muamelit kaleminde Vehbi mu
habere mU§avirJ.i&1 Jcalomlnc, Evrak .ka

leminden Sn.bnbattin ~oselcr munmelfit 
kalemine, telgraf muhabere memurla -
rmdan Nihat cvral: kalemine, Edimeden 
Fnik Çorum fen memurluğuna, Ellı.z1ğdan 
Behçet mUfeUJ§liğe, Boludan A'hmet I
çcl fen mcmurluğWl!l, Koca.cllden Ha1im 
Çanakknlo f,en memurluğuna. Yapı .iş

lerinden lia.'lôu Dem.iryolu lnpal kale
mine, birinci umumi mUfct~lik b:ıı;mU
şaviti mı..-a\"tlli sa!Jhattin Malatya me -
murluğuna, Samsundan Cemal Maniea 
su işleri .kalemine, Mara:ıtan Hllsntl Ba
lıkesir fen memurluğuna. Maniadan 
Namık merkez koponlar fen heyeti mU
h~ne, Ağnda.n Necdet Kan fen 
memuri~"tlna. nakledildiler. Sivu Er -
zurum lı:ı.ttı ba.§Il'IUdUrlüğU mlihendinlc

rlnden Nedim. vo Ferldin maaBt 125 ten 
180 liraya, Zonguldaktan .Murat 75 den 
90 liraya, htanbul \•e Antalya fen me -
murlarmdan Emin ve Hilminln .m:ı.qlan 
30 liraya tcrfilenm!Jlerdir. 

* Belçika ftyan meclisi 1ıarich·e bütçe
sinin he) l!ti umumiy.esinl 9 muhalife ka~ı 
106 rc)1e ıbhid etmiştir. G mnstenkif Yllr

dır. 
• Brezilyanın ııara siyaseUnl ı:lcğiştire

ceıtne dair çıkan hılberler. Brezilya lmn
knsı lnrafından resmen 1ekzip olunmak
tadır. Para t.i)•asctl hic değlşlirilmctten ot. 
dulu gibt ıid:ımc cdileC'Cktlr. 

• Alman harklye nnnn Fon :Rllıbf'n!ro 
pun l5 ınl<iana do(tru Po1on,·aya )"apacıığı 
ziyaret 1cltlr .olunmuş' ur. ".flu1:ünkü 'hlldl
selcr Almun b:ırklyr. naurının BerJlndcn 
:ı) rılınnsına imkan vermemektedir.,. 

ııt 1nJ(ili7. sentllknl:ınnm iH teşekkülü 
Yorkşayirdc ')-nptıkl:ırı bir nsnmblcdc, mil
li müdufan nazırının 1eklifi muclblncr. si
lablanm:ı sahasında .sıkı bir :\eşriki mesai. 
de bulunmak ka.nırını ''ermişlerdir. 

• ıLehlslan mQnnk:ıUt naıırı ÜJrih. ge
çen m:ıyısta Yusoslav:ra münakalAl nazırı 
Spahonun yaptığı ılynreti iade etmek fi. 
ıcre paınr günü Belgrncla sicleoektlr. 

ıo: Maarif netareti, Dulgsrl landnki Tıürk 
mcklcplepfode ~rnl Türk alfabesble ted
risntta tıuhınulabılc<'Cğini mektep idnrcle· 
rfoc teWiıt t'lınişlir. 

* Jngillcrtnin Mf'ksika r.h:isi, Jngilterc
nin 18 mart tnrHıll 'c petrol madenlerinin 
s:ıtın alınmnsınn dair olan karnrnameyi 
g:ı> ri ınuhik lf'lukkı .. ıtiğıni l\'e Meksiken 
t~ Kompani'>e aft nıaJl:ıno idaresini ıo
Jcp ettiğini Meksika hükCımetinc biJdir· 
mek üzere tıılimot alınıstır. 

• Dcnlı a#ır topı:u ..km·,·cllerine .tohı1is 
edilen .bir takım barut ~ark! Prus) ada Pil 
i:ıuıla infilflk etmiştir, Dlirt asker ôlmfiş. 
tlort asker y.ırolı:ııınııştır. 

• \"ılnn ile KO\'l"IO)'tl J.>ırleştin.•n drmi.r
:ıoJunun ıamirJeı i il.;nıal oluumuf \'e ıecrü
be lreni bu ~·oldan geçmiştir. 

• (.ekotJonksaduld ı\ iman ııırlls! kon
ıı:rcsinin bu nrın ":?S ',. 2~ un<!e ıoplınmoın 
'k ornrlnşl ırı1rn ıştır. 

Frnn'üz °'"hu~ao mcclıı.i, Sar hakkın. 
rlnki Firnn'>lt • Alınan anlıışmnı;mı ta~"'P 
ctınişt ir. 
~ \'ubn t\ '"\ıı;tur~·~ idaresi Hitlr.rr.. hc-

di)C olm-.ak hrş bin scnr. twn-1 yapılmıt 
ı:ı t:ın hir lı:ılla 'r.rıııi5tir. 

tı ~m:ırnlluk AdliH nazırı Toma!I Aroıo. 
4f.t i ıı:a dmi Hr. 

J.ö Tan ,gaıne111 nıü ı n:ı olmak nzere 
dun IUerl ne gelen tıütün Fran~rı TI! l~i· 
liz ~azctclcri mü a(lenc edılmlştir. 

t.: Almanya. ls' i("re. fJacorhton '\'f! Po· 
lonYa nnı ıntla 11c:ırl rnilıakerrle..r 3 aıııl
mnktadır. ılltı .müznkl'J"Cll'r(lcn mabat bu 
lncmlc'.lw!lt'rın A"·ustul")n ile aralarınıhı1d 
ti ari '\C ruall anla nı:ı.ları Almanya Sle :ı. 

~· . r•nfu l;i 11ı.ıneJ..11bıl ıtknı1 nıftnn!lelıet.:C· 
rin hr3·eti umumi)"t"iİne ith:ıl <-tme.k1edlr. 

• Yı:-.. nad:ı cıkan Ueıhspost trar.desi
nin Ronı:ı rnuh-.hlri llclnz l.urh·i.ı pldı'isit 
y:ıpılac"Jj4ı ıamnıuı .kadar lc,kif edilmiştir. 
J .. ud,·ig e)·ni ınmandn C<',oı;lo,"lık gııre1ele
ri he ahına çah§mal;tıclır. 

* Hııhc';istırn unnıml nJh;i dilk d'Ao!'tıı 

npnndi itten :ıın eli:r:ıt olmurtur. Sıhhi ~·n. 

zlycli ltnl:ranl:ırcn memnuniyete ~uyonl!ır. 

Bugün SAKARYA 
Mür.tchap, muhte.;cm, zengin ve cmııalsi:ı: bir phcaer 

Kraliçe Vik torya 
.Franıst%ca 6Cizlü fılrn. Bnş rollerde: 

ANN A NE AG LE " AO O LF WOLB R UCK 
ROMEO JtJt.. YE T 'inkinden daha kuvvctii bir B.!k 

Seanılar: 2 - 4,,15 • 6,30 5\lVt\r e 9 da .. .................................. .... 
Kurmay J 

subayların ter1.i' 
Kanuni esnsta r Mec

Hsce tadil edildt 
Ankara, 9 (Husımi) - Büyük Mil

let Meclisi dün Fikret S11ayın ba~ltan. 
lığında toplananLk aakerf 'Ve mülki te
katit kanununun 26 ve 43 üncü mad. 
desinin tefsiri hakkındaki mazbata i. 
le Türkiye - Letonya ticaret mukave-
11enamesinin. tasdikma ait kanun 18.yi
hasmı müzakere ~ kabul etmiıtir. 

ltaıyadan ithal edilecek bazı eşyaya 
ve gene -ııürkiye - lta1ya ticazrl an. 
ll§masma :mü teallik o1ara.!t :icra ve
killeri ihey'!Unoe alınan !kararlar ile 
Türkiye - J aponya ticaret ıanla§n>aaı. 
nm tuclikma .ait :kanun li.yihalarlyle 
ordu aubayları :heyetinin ıteıfilerine 
ait ka:ıumın (B) fıkrasına. e.k bnun 
llyihumm birinci müzakerelerini 
ya.pDUfbr. 

:Bu lllOJ1UDCU .k&ll~ IJayilıuJ ile ta.s
ıtib edilmekte Ola.n lıUkimlere .göre: 

2l.G2 •yılı k&awnın ~UncU madde· 
sinin '"B" filcrası nsağıclaki gibi de
ğiştirilmiştir: 

·~" .fıkruı: bt>r Uç ~mNye seçi • 
ien1err birer eene t.ah&il k.ıdemi veri-
lir. Biriaei--.e-t"1nd ~ ee4)ilen
ler :ıuta ~e 'kur.may'' stajına tabi tu. 
tulurJar. Bunlardan .iki <ASene içinde 
kıt.ada :ve "1mrmay" '\-U.Üelerinde eh
liyet göstererek liyakatleri tudik e
dilenlere ıild sene daha kıd<?.m zammı 

\'erilir. 
"Bu zammın bir sc.ncsile - bir ~v. 

velki rütbesinde dahi - ter.fi derecesi
ne girenlel'.in bu kıdemleri )'eni ve es. 
ki rUtbeler:h:ıde bbıer ıene ohır&k ~rfi" 

.ıii till Ur ... 
Bu iki -senelik kıdemi alacaklardan 

verilecek tezi muvaffakı~·et~e -yazan 
ve liyakatleri Uıt taraf lmirlerl tara· 
fmdan ııırasiyle taedik olunanlara te~ 
talimatı ~rt.1arma uygun olarak bSr 
lene daha kıdem zammı ver:ilir. Oçin. 
en ziimreyc "kurmay" yardımcı vazi
felere •eı:JhniJ alanlara bir Beneden 
başka :ıaaem :zammı '\·erilıılediği gibi 
bunlar ··kı:rnıay'' stıarca da ıtabi tu
tulama%1ar. 

Bu tadılattan tevellUd edecek \'.lli
yetin netnyicinden hbıl olacak geç. 
miş zamana a.it nasıp tasbihlnaen ö
tUrU hiçbir mırctle muh~~ıtt veril. 
.mcz.,, 

"'frak,, J(emtslntn 
te(•röbtalert yapıldı 

K:cl. 8 {A.A.) - Türk Dcnizyollan 
.idareıi hesabına .Krup tui:İ..illarında ya· 
pılnut olan "Trrı~< .. Yapu.rwnın !etclllim 
ı:wamelcsi -v,e Balbk ıMııicindc tcajibc· 
Jeri Türkyic l!:>üyQk elçiıi c1e hazır oldn
;lu 'halde yapılm·ıtır. 'Marmara sahille
rinde i§liy~c.k olan bu vapur 450 yoku 
tqryacaktır. 

90 oeoıza lı 
~emlstnt n manevrası 

·npoli, S. (A.A.) Stcrnnl ajan-
sı bildiriyor: 

Hltlerln ı.Ir:ı..reti nıUna.scıbct.I N~ 
;1oli körfezinde yapılacak oln.n deniz 
talimleri mey.a.nıoda en dik.kate şa
yan olanı 1l0 dc.nizaltı genılsl tara.. 
frndnn :ya,p ıla.cak .olan manevra.dır. 
Bu gemiler .ayni umanda denize da
Jacaklar ve :hop btrde.n df'nizJn sat
hına ~ılrn.rak top atmak sureWe mi
snflr1 seHlmlıyacaklardır. 

ıs, ı lm lcı ini dövmilşa~ı 
Düıı goce, FaUh Bababasan mr 

halleslndokl Oruı;gazl soltalında "' 
turan kunOuracı Fuat, aynı evde o-
turan Romanyalı sobacı Recepli 
kıskançlık y.Uzflnden kavga et.mifı.I 
'\'C birlbtrlerln! dö,ğmilşlerdlr. 

Ka .. ·ga esnasında Fuat aırtındd 
çak1 ne yaralanmış, ber 1tı Stıtlu a. 
yalrnlnnnrak t.abldkata 'bıı~aıımı,ttt· 

Sırık la r.oıap çalıyormutl 
Dnıı akşam Beyoğluııda 'Madaııt 

.Sulcun yağhane sokağmd.akl -4 :nu• 
marnlı c'\'Jnln ıı;oknğa bakan penc.,. 
rcsl 'önllndc, elinde uzun bir aın'kl• 
şUph!>ll .surette dolaşan 'btr ac'!am gCS
rillmUJtllr. P.enoerede coraplann ... 
sıh bulunması da ş\lphe.rl çolal~ 

ğmdan. sıriklı a.dam :yai:alanmıJ ~ 
tl.z~rJnde -çaldığı ~raplar bulunm ut
tur. 

f\;1hveye glren bırıız 
Dc~ktaşta geceyarıaı blr hırmılr1' 

,·alcası olmu, :ve tramvay cadı:ı.lD· 

deld 1:9 ;numaralı Corclnin kuvalDıl 
ha.JA pe.ncereslnden gi!' erek çetm• 
ceden 29 lirası calınm1ştır. 

Polisin yaptığı talıklkat aouund• 
'!hırsızın \1aını oğlu Dlm1tr1 oH!uğU 
anlaşılmı, '\'C ya.1ta1annralt ma'hke• 
mere 'erllmlştılr. 

Belediye .eezalan 
Diln c :oğlu ayma'kamlıtı da· 

lllnde, temWiğe rlayet etmi7eıı 52 
klf!l hakkında ce~ zaptı tutulmuı; v• 
tram,·aydan atlayan 18 k1şlden pe
sin para cc aı a1mm1şt1r. Ayrıca 

13 kilo 'flkmek d~ r.!iiSAdere T.e i2mb• 
edllml&.'Ur. 

Bir tramva·y yoldın tıktı 
Şirket :için uzun denilecek J>Jr za, 

':mtı. danberl trnm .. ·aylar yoldan cikı" 
maz olmuştu. Fa'kat dun \'edik11lt 
hattında. 'uku'bulan bir yo1da.n ıtık-r 
ma hAdlsesl arabaların anan~ ( !) 
lerJnden rnzseç~füğlnl gösteriyor. 

Vatman Şerefin idaresindeki y.., 
'tilkııle - Sirkeci .arabası nahiye mer• 
ikezl önandcn gecerken makasıll. 
ı1;eYşek olması yUzllnden yol~an -çık" 
ını' ~o ancak ,-:ı.rım aaat uiraşıldılt
tan sonra yerine konabflml§' ı~ .-Ce .. 
nabıhnk bu glbt kazaların r"'nııe-
rindt>n hıtnnbul hnlkmı korusun! 

Y ıtngın başhıngıcı 
lh~ıl<adın maha1lcstnde, 1ma~ 

sokağındaki ı 8-11 numan.'h eTd•· 
ev sahibi iüllaeyin taratından yerıı ,... 

tılnn bir stgnr.n yUzUnden rangın Zil' 
hur ctmlş ve duvarın blr klBDlJ yatı· 
dılttnn sonrıı. itfaiye tarafından sUIJ• 
dtlrUlmUştUr. DlkakUılz111t yUztindeD 
,._am;mn sebeht~t -eren HUt!e,.tıı 
hakkında takibata b~mıştrr_ 

Mimar Sinan 
ihtifali 

Büyük Türk sanaUtft.n Mimar .:Si" 
nanın 3:SO inci ölüm yı1dönU.mU mllna" 
scbctılc bugün, Mimar Sinanm Slllet" 
maniyede'd m~rı başında bir Ibtl

Inl yapılacaktır. 
Sa.at 16 da yapılacak olan ihtll,.ı. 

'Ünivenite ve yUksek tahstl eençleıi 
ve kUltür muhitine mensup birçok kY 
şi iştirak edecek, sanatk~n eeeri -
hayatı hakkında söz söylenecektir• 

Eundan sonra, SüleyınanJye camııl 
avlusundn da bir toplantJ Y8ıJ>tlacak

tır. 

Şehrlmildeki bütün Halkevleriııdl 
de ayrıca tör.en vardır. 

(Sirnınm eserleri hakkıtıda bir "1l" 
kik ;yazııı bıı5iıhı 10 uncu. sayfamıadtJ
dır.) 
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Kont dö Nls dUtmaoın içeriden çökmestol 
sevinçle 1aklp edf yor, her gllo lnglltereye 
düşmanın maneviyatının bozukluğuna 

dair molt\mat gilnderlyordu. 
Gillere:k eevap verdi : 
- iki büyük t ilep almalarını, i•'lerini 

çimento doldurup bitaraf bir devlet 
bandırası a'!tında sefer yaptırMak Ka
nalrn bahsettikleri ec z:aü iki no.ktasın

da gemileri batırmalarmr teklif edece -
ğim ...• 

Kont dö Niı atıldı ; 
- Fena fiki r değil, fakat Almanlar 

hesabına .• Ya k c.1bul ve tatbı • ederlerse 
Kana] mahvolmaz mı?. 

- Mahvolur .ta.bil .• Fakat tnplte.re. 
nin bun~ malim:.atı olacağı ıi~ mu
kabil tedbir alara'lt plan tatbik edile • 
mez •• 

Vaziyeti c:t.r.a!lıc.ı düşündükten son
ra ibe:ı & fikrimi royledim: 

- Bu pl.iını onlar:a .kabul ettirmemiz, 
gene !chimizc olacak •. Çünkü 1bu .aye· 
de biç <>lmzsa Kanala 'karıp ıuik<lılti 1DC 

fckilde yapacaldannr eneldeıı ibilmit 
olac.apz_ Bundan ibqka bu pllmn tat
biki umana bağlı olduğu için vakit tc 
kaı:anmq olurw: . 

Bu plin iilzerlnde :hepimiz mutabık 
kalınca. ben !hemen Londray.a giderek 
'Vaziyeti ,a:encr2l iSir Arı-~ Bir.dvele 'bil· 
di~e :karar v~ .. 

On ibeı elin sonra, yani 23 :ni•n 1918 
~ ~ınr-:ıto dolu bir l:aç gemi bir li
:l'lla.nda batrrildı. F.alat ibatınlan eemi· 
lcr hep İngiltcreye aitti 'YC batınldik • 
an ~er de Zcbrilj limanının methali 
idi. 

Bu .. y:ıedc -Ztlirüj 6saünde bulunan 
Ahmn--:&:nizalt.t ecmilui w:unca bir 
müddet için denize a;ilam:yacak hale 
,&el!ı"ler. 

A lmanlara bir 
oyun dahal 

Londrnt! o Ş:orlvile döndUğilm .zaman 
düşmanlarımızda m11neviyatın fena nal· 
de b~U1muf'Olduğunu.Jaı'kcttim. Mü· 
t e.madi mağllıbiyetler, umumi kararzah
ta soğuk kanlılıktan eser bırakmzııruş -
t z. Ordu artık zafer ummadıktan 'b~şka 
şerefli 'bir sulhtan da ümidini kesmiş 
bulunuyorau. Havayiri zaruriye kıtlığı, 
dahilde siya~i buhran, deniUtltr gemi· 
lerj harbin;n aa emi muvaffakıyeti, A· 
Tneril:ar.m harbe iJtiraki ademi memnu· 
'niyet aebcp1erini arttınnı§tt· 

I-Iarptan usanç bissl ide j§e karışınca 
askerleri şeflerine bı.ehyan rabıtalar 
ıcvıcıncğc, 0 ununa kadar diğcr_o:~~
lıra nümuoc teşkil edecek dısıp 
dı:yı:usu boz:.ılmnğl başladı. Zabitlerine 
ıel!oı vermiy_en .ne.ferlere sıksık tesadüf 
ediliyordu ve ijin ıaribi .biç bir ceza 
da verilmiyordu .. 

Zabitler bitkin .bir n·~de idiler. Jfar· 
bin .baslangıcındaki ncş"eli ve zaferdc.n 
Ctnin Alman zabitleri ortadan kaybol • 

ınuşlardr. 

Kont dö Niı düşmanın böyle i~eride~ 
çökmesini dikkat ve sevin_çle takip edı· 
yor, her gün 1nglltereye, dUşmanı~ ma
neviyMmrn bozukluğuna da1r yenı ma
lUmat gön&:riyordu. Haraldıen de be>! 
durmuyordu. Her ubah saat do1nız ıda 
H~sı P.ugun c:mirler'.in'i :telakki etmeğe 
gidiyorau. . .•. 
Kayserin casusu ile arası ı:ayet ıyı Jdt. 

Bune!an istü:ıde .eaerek maruf şabsiyet· 
lerle ahbap olmağa çalı§ıyordu. Bur.da 
muvaffak ta oldu ve ordu iistihbarat teş
küatr• ı ickı:e eden kolone1 Hoç ..ve ko-
1one1 Fon Ravı ile tanıttı. Bun&ın 'bat
ka umumi crk5.nı harbiye üçilncü 'fU'be 
§Cfi mC§'hur ko1oncl Ni!Q"!ay ile ae ah. 

·bap oldu. 
Hara?clsen ikendi~ini bu adamlara 

seY.dirmif, tav&iyclctini onlara lüzumlu 
aaydırnı~za muvaffak olmu§tU. 1t! bu 
vaziyete gcld:ktcn gonra artık onları iı· 
ti:diği gibi oynatabiliyor, fev'kalidc 'tnÜ· 

him malOmatı ko1ay-ca elde ediyordu. 
Bir gün Hanı Fu1 ile beraber bulu

nurkc:ı odaya Alman 1ulva kuvvetler i 
1.<ı:na;danı -general ıfon Höpner ile crka
ı:r.nı hnrbiye reisi koloncl To:naon grr. 
··• .. r . ! kisi de gayet hcycca.-ıl: gSrünü· 

} t.lank. 
Hnratdsen m·~f'Cm bir mülakat vu-

kubulacağııu tahmin ~erek y<ln odaya 
ıeçti. Fakat anahtar ddiğine k_ulağıru 
koyarak içeride konuşulanl<Jrı dınleme· 

ğe koyuldu. 
General zi7-arctinin maksadını anlat· 

madan e nce fÖyle dedi : 
- Size ısöyliyeceklerimin gayet gizli 

tutulması icap eder. Kon~tuklanmız a. 
ramızda kalmalıdı r. 

Hans Fuş cevap "erdi: 
- Tabit EkselAns .. Mesele nedir? 
- Mnele '§U : Eğer bir mucize ol· 

:mu&a yeni lbir felfıkct arifesinde 'bulu· 

ınuyoruz. 

- Mucizelere i nannuyorum. Fe1i.
lketlere ,~lince artık onlara da alrımağa 
lbafiadik. Bu felaket nedir ? . 

_ Etu bir aya kadar kUi miktarda 
ince ımotör yağı elde cdemez:sek harbe 
deYam edemeyiz. 

- Ne d iyorsunuz? Hakikaten feli. 
'ketf-

- Maalesef vaiiyet bu.. Otomobil 
kolları durduktan 'ba§ka tayyarelerimiz 
bile ıimdiki atalete mahkum.. Facia!.. 

- Evet :facia 1 Fakat ben ne ya~bi· 
lirim ki.. Elimde motör yağı stoku yok 

kl!.. 
- Evet .. Fakat ben ~le bir stok 

bulundu ran birini biliyorum .. Maalesef 
bu adam AJ.maın ldüşmanı oldu'ğu için 

malını bize 1&tınak inemiyor. 
- Kim bu beril?. 

- Yolwı Hanıen isminde bi.r Dani· 
marlaılı. Roterdaaıdı bulunuyor . .Motör 

yallan stoku da orada. 
- Bu malQmatı kimden aldmıı?. 
- Maiyetimdeki zabitlerden •• 
- Bu adamın elinde ne kadar stok 

olduğunu lda biliyor musunuz?. 
_ Qa iki bin :toa kadar 1 •• 
- Müthiı bir etok .. .Bilıi .kci ıvıaıd. 

,,etimizden kurtarma.fa kifi bir ıatok ... 
Demek bunu bize utmak istemiyor?. 

- Evet: kat' • ::surette.. htediji fiyatı 

vermeği teklif ettik, gene raıı <almadı. 
- Ne bahane göıteri7or?. 
_ Daha evvel ln.ciliz amirallıiiyle 

D:llqnuı ı0ldufunu söylüyor .. 
_ Deaeniu bu bayati ımaddenin bi· 

:ıim elimin geçmedifi kifi ıdefil~t 
pbi üıtelik dü~ kısmet .olacak~ . 
Buna mini olmak Ii.zım .. 

General cevap verdi: 
_işte ben de !bunun için eiıe :miir.a-

cant ediyorum ya .. 
Hzsıı Fuıdfııünceye d dr .. U:ııın bir 

dü§Unceden sonra: 
_ Sanryorum ki bir çare bu1dum ... 

~aiyetirnde ı;ok zeki ve mahir bir ajan 

O aa Danimar1ca1ıdır. Vatandqr var .. 
i~ onun ternıııu geçmesini temin ede-

m .. 
- Ne sıfatla?. 
_'İngiliz amirall•ğının mümeıaili sı. 

.fatiylet.. 
- Muvaffak olur mu dersiniz? 
_Muvaffak olur .. Dediğim gibi be· 

cedkli bir adamdır. ~tine istediği ~
dar para veririz. Siz merok etm~yı~, 
Bu meseleyi artık lehimize halle~hlmış 

bilmelisiniz. 
General ile erkanıharbiye reisi oda

da.o çıkar çıkmaz .Hanı Fuı. Ha.raldsc. 

ni yanı• ça,tırttı. 
_ &Uce verilecek çok mühiın bir va-

zife "Y&r, d.ir~ ıMSze tvf1adı. Jıluy.affak _o· 
lunamz Ahna.Dyay• :feYblWe ,...wa 
bir ilUmett: bulu.mDUf oilac.Jlmmg. Bu , 
hUmctiıı aıiiklfatı da ,ıenc fH"bl&ae 

olııcaktır. 

- Jlelde .ııe6ir?. 
- Derhal :Londr.ııya hareket edeoek-

&in'i% ·~ Rotttda.mcla oturan DanilDmb 
tebaum4an Y.ohan Hamen iaim1i lııiıi

nin 1nıil.U aınirallılma motörratı A

tıp satmaıiığım öğreneceksiniz. 

- Semra". 
_ Eicr babcr do.ğnl ~ ıbu satışa 

dair .mümlriiı:ı olan 1Dıi'\Umatı. bilha~ 
m~lın ne suretle teıolim ediletct inl oğ 

rencı:eksiniz. 
__ Lutfen daha t.<ı rih ve vazih direk-

tif ·ıcrir -r.iıiniz?. 
(Drvamı Par) 

Bizim Bursa -- - -
Muratlarının o 

Bursa a 

• tiyenler 1 
r • 

Bursa müzesinde bulunan, taneleri yumurta 
bügüklüğünde bir tesbihı dokuz bin dokuz güz 

doksan dokuz defa çekmek kafi il 
Müzede bulaman bu küçük ve .:kırık 

heykel parçalanndan. Wıitlerden ba§. 
ka., .eeki Türklere :malısm yazılar, cı
~·alar, ailfthlar, meur taııan. ınevlcvi. 

hane e§yalan, bu arada büyük ka • 
vu.klar, killihlar, ıdavUllar. defler, 
darbukalar dolu... Bir odada. asılmı!J 
muazzam !bir ıtesbih gönlüm. Tanele
ri yumurta bUyUklüğü.nde. Galiba bin' 
kadar tanegj varmıe. ):fihmanda.rımız 

dedi ki; 
- Muradınwn olma.suu ister.senis 

bu tcsbihi bir kere çekiniz. 
- Muradımın olacağını bilsem. 
- Fakat, kai: defa çckeooğiniz.i O. 

bilscoi7.! 
- Ka.ç defa? 
- Tam dokuz bin dokuz yüz dot-

ı&a.n dokuz defa. •• 
- Muradımdan da. vugeçtim. 

Bursa rolldk evinde 
Bura.dm sonra milzik erine g ittik. 

Yani, But'll. komervatuvan... Ahşap 
küçük bir bina ... Geç ika1mı§ız. konser 
başlam.ıo. Blı:i üst .kata aldılar. Bura
da.ki küçük so!a tıklım tıklım dolu ... 
Bir ta.rafa orkestra yerlefnı1§, diğer 
ta.rafa., Juz., erkek gençlerdm mUrek • 
kep bir koro heyeti ... Biz de yan oda.. 
lara doldu. Şimdiye !kadar hiç din· 
lemcdiğim bir parça çalıyor. Ar.ısıra. 
'koro aa. orkestraya iştirak ediyor. 
-Uludağ için bir .reklfun filini ya .. 

pılacak. Çalnıan te,Y"' tilJnin :musiki· 
s i... Mü:ıik e\'inin öğretmeni tarafın
dan kom.porıe edil.mi§. 

Daha dik'katle dinlemeye bafladık. 
İtiraf edeyim ki musikiden pek f azla 
anlamam. Fakat evvel! mototon ve a.
iır plen muaild y&V&# yav .. beni ar
maya 1-tladı.. Hele etle 8tk kulağa 

çalan ~1l melodiler, kıvrak:l&§an 
uğmeler boeuma gitti. Koroyu ~ldl 
eden gençler de .,. ıalıf.llgi ve .a.. 
yan bakımından hayli muvaffak olu. 
yorlardı. Zarfın .aadeliğine ve fakir
liğine aldanmamalı. Bazan is;inde ne 
bUyUk kıymetler aaklıyor ! 

'Kafilemize dahil olan bir bayan 
takdir hislerini §U tekilde izhar etti : 

- Macar rapsodisinden daha güzel 
bir eser ... 

Bu IMa. 1bir iki arkadaş bıyık altın. 
dan giller gibi oldu. Fakat genç ba.· 
yan onları §Öyle tezyifklr öır bakl§
tı. silr.erek: 

- Musiki terbiyesi olnuya.nla.ra bu 
ijte söz dU§mez,, diyiverdi. Ağzımı tu
tarak bu ~ karl§Dladığnna nekadar 
memnun oıaum bilemezsiniz. 

Bu kompozisyonun çalınışı ve söy
len.ili ~le böYle ya.mn saat !kadar 
ı&ilrdll. Buna mtmk evinin öğretmen 
ve talebelerini hararetle tebrik eaerü 
binadan ayrıldık. 
Halkevi ve Acar idman yurdu 

Ziyaret sırası Acar ldman yurduna 
gelmişti. Bursanm sportmen gençleri 
bizi mUtev.azı binalarının kapısında 

k8.I"§ıladıJar. İlk salonda birkaç genç 
bilh-do oynuyordu. !Buraalı sporcula • 
rm bize spo.r sahasındaki muvaffakı. 
yetJerini <ve varliklamu az da o1sa 
g&rt.ennelm ~. Sportmen bir 
cm~ çatı ola Mna11 ııamekle. 
lkeııdileriıü temm•lrt.aa 'bqka bir teY 
llr··-·"'lr Ve ltir.af ecSe;yim !ki, Bur
a~ 1bu sUnk1i mevki ve 
vul)'lltt haı&spae tenvir .Silmemif 
..... bir Bmaal Wllkki edi)'Ql'UID. 
Bina, ltUlrdo •aum,, lla,7l'&klar ve 
na,,o ... Bunlar.ı pe yapa,YDD? Eser 
.i8taim. Onu ~ler. Fakat, bL 
ae pllnlan göster.ilen Bursanm yeni 

stadyomu yapıldıktan sonra lst.anbul 
matbuatının Bursa apo.rcularmı ya · 
kından tammalan IU.zumu :unutulma -
malıdır. 

Acar idman yurdundan IOllra 'haJ
kevini :ıiyarct ettik. Halkevi reiai e
ncrJik, f eragatle çalıamanm faziletini 
'ka\Tamış, bu yolda muv.affalnyetin 
mlannı da keşf etmi§ bir zat. A vuka.t 

Tevfik, kendisi gibi gayyur arkada . 
lar d:ı sccmt5 .•. Bize verdigı ızalıau 
g~. Burta hatkevi ~ok şayanı takdir 
işler görmüş. Hele köyli.ıyü uyanflır. 
ma.k hu.susundn.ki mü.spct mesai, içti
mat yar:dım sahasında yapılanlar if. 

tiharn değer §eylerdir. Kitap tanıt • 
ma m.aksadiylc \eril n ilmi konfernw -
lar da takdire yandır. E\ n 2476 a-

ded kitap~ı mükcmm l b"r "tüphane-
ai, bir içtim& salonu, b" an b k:ı. 

bir yerde olan b"r temsil onu -var. 
Halkevinin mütemadiyen artan fa. 

aliyet.1, yeni '\.'e modern bir b"nnya o. 
lan ihtiya.cı §lddctlendiriyor. Yeni 

Halkevi için mükemmel bir plan ha. -
mla.nmış. B~ zcngiı:_ılerlnin yardı. 
mı ile timdi para topla.r:ı.ıyor. ,Altmış 

EnsUtu, bu mtlhım ray'dasmdan 
ba a, h r ene kaza.cılık sah.ası iG!A 
ameli ve nnzn.ri bilgilerle müeıclıhez C" 

lcnınnlnr yetiştiriyor, mtistahslll ten .. 
vir ve ir a.d ediyor. 
Şimdi enstitü memleketin ihtiyacı 

olnn 80 bin ons tohumu tcmhı cdi • 
yor. Bu sene komşumuz 1rana 85 bin 
ons kadar satıldı. Gelecek sene bu ih. 
rneat bir misli daha. arLtrrılacak. Bu 
husustaki mUta.kereler devam ediyor. 
m l. 

Memleketin bu en m.illıim istllıaal 

ve sanayi i mde bu kadar m\ihim Te 

f yizli • ler gören lbu milli mtle~ 
mizi bütün kalbimizle alkışlanr.. 

Ihsan. :Ari/ 

bin lira ıtopla.nmı§. Bir m iktar da.hn \--- -----....-----
:toplanacak ve derhal fDEaata r. şlana· 
eak. Yeni halkcvi bi ı Bursa. için 
ayn bir güzellik \'e kı lacak. 

İpekçilik enstitüsünde 
Ortalık ka.ra.rmı tı. Buna rağmen 

programı bozma.nuığa karar \Cr€rck 
ipekçilik ~titüsi"no de gittik. Bura.· 
s r, güzel tanzim edilmiş bir b:ılıço i
çinde modern birkııç binadan ibaret .. 
Öndeki bina enstitii merkezi.... Arka
dald kışlıa.k dcdikloi 1pekboceğı to -
hunılarını muhaf azııya mahsus soğuk 
hava tertibatı alım bir depo ..• 

Müesseesy:i gezerken bir sınıfa gir. 
dik. Am·teatr siste-mi 'bir salon. Sıra
lar, deiı.~eler, pencereler, kürsü, la. 
zı tahtası pırıl pırıl cilfilı ve ycp}cni. 
En arkada bir projek iyon .. .ıeti duru 
yor. 

Bu güzel ve modern sınıf içind , 
va.kUle içinde okuduğumuz fulaknlı, 

minderli, örümcekli pis mahalle mek
teplerini hatırladım. Bu sınıfa öyle 
imrendim ki sıralardan birine oturaı
rak bağırdım: 

- Yahu, tmrada bi1..e bir dem ve
recek yok mu? 

Şalca. bertaraf, bu enstitü, yalnız 
BurssJUn değil, bütün mcmlck<.>tin i
pek i\'C kaza d:ıvnsım kökünd n hal. 
letmiş. :Eskiden mü tahsil elinde to. 
bumlara iyi bakılamıyormu . Fena . -
rait altında muhaf nz:a edildiği ıçin ya 
soğuktan vcyn sıcnktnn mütee"'sir Ö. 
Iuyor, böcekler cılız y b iyor, yaptık 
la.n kozanın randmanı da nz oluyor -
muş. Şimdi, memleketin her ttırafm-
da hazırlanan ipckböceği tohumları 

bu eruıtitilyc gönderiliyor. Tohumlar 
buradaki k13laktn muayyen bir hara-
ret derecesi içinde mevsimine kııdnr 
muhafaza ediliyor . 

Tohumların bulunduğu 

sıcak günlerde bile matlup 
soğuklukta olduğu için t lı unlar \ 
kitsiz patlrunıyor, U\'vctli ~"ti iy r. 
Z:ım:ı.nı gclincc bunlar m akaların 

sevkeri:li~ or. Eu suretle m ml ketin 
her tarafında artık s -ıam tohumlar
la. çalı ılıyor. Eunlard ı h. ıl ol n 
b öcekler de E.>skfaind n b · mi li fa~l 
randmanlı koza yapıyorlar. 

ıstanoul adyosu 
18,30 l onfcrnns: Ernınüııfi Halkevl nn. 

ınınn ı·cm ı Al, n (Mımnr Sin:ın) 18,50 
E nını.>nu il lkt'' i si> !erit kolu t:ır:ıfından 
b r ıl 19,hı .konferans: Cnh crslte 
n mJn : Doı,; nt G ip Gültekin (hayatı 

ur ı.zl.ıtın k için ne gibi 4cdbirlcr a1mah
dır) 19,0>5 llor ;;ı h L~leri 20,0LI Necmet
tin Rı... 'e nrkn<lnşl:ırı tarııfındo.n Türk 

mu iki 1 'C lı Ik şnrkılan 2045 lıa'lla nı
ponı 20,48 Oıucr Rızn tnrnfından nrnbca 
. o) Jcv 21 ,00 Bclınıı 'c nrkndnşlar;ı tara. 
fın 1 n tı k mu ıl,isi "c b:ılk şarkıları .(sa.. 

t ) n) "1,4.ı ORKESTRA: 

ı C ) ~ ki: La .bcl o ibuva doıman. 
2 - Hob t ) n: J,.lhlcmınıı. 
3 - l\t<')rrhcr: D:ın~ <le ıonbr. 
4 - f nfrc(l: Bnbi p:ırat. 

22,15 :ıj n h:ıbc. lcrl 22,30 pltıkla solol~ 
opcrn ve operet parçalan 22,50 son ha. 
b rlcr 'e erte i günün programı 23,00 ~oıı. 

IlÜKRJ Ş: 
18,00 kno er 19,10 mfuik 20,00 4arb

J:ır 21,10> kok caz 22,45 kafc konser 
Dl'D \PEŞTI~: 

l9,3S S an orkc"ltrnsı 20,30 r adyo tem 
m 21, o opera orkcslrnsıoın koııaerl 

24 ,00 c:ız pi "ıkl:ırı 
BEfll.lN. 

18 00 h fır r ütlk 21,00 r.ad o oıi:c trası 
l 01) ,halk lı ' ı rı 'te c Uı:ınd 3,00 dans 
m ıı ı 

RO IA: 
18,h> orke<>lra 20,30 lı:ıfı( mQıik 2J,30 

r ı nr lı :kon er 22,00 senfonik konser 
2J,~:; c h 1 d. 
V \HŞO\' ~: 

18 1a ı.oı r 19 15 pll'll..1:ı hafif mfu:ik 
21 10'1 .opcr<'t n kli 23,00 kcç 23,l!ı hafif 
mlizık. 

2.'J NtSA • YAJiLAŞIYOR ••• Cwn
hnrh <'tin 25 hıcl yılın(la 7ttvrularr

rzni ıtln ~· bu bayram m'Vel· 
ı.t enci r<len çok pnrlnk ve t1(ınllkll 
ol.ııınlıdır. ) urdun lstJkbal ümidi <>
lnn minlıulııilcrlınizc şen bir J>a)Tam 
~cçlrtmck için ştmdJ<lcn bazırJaıı.a.. 
hm. 



~ 
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~Yurdun 
11ı::. mw Seyahat notları - - ••2-12--- -

Derhal gizli görüşmeler başlıyor, imtihan 
netfcelerl ağızdan ağıza dolaşıyor, herkes 
başkasında bir kusur bulmaya çalışıyor 
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~f Dilekleri 

!I Karsta umumi 
jı balA derdi 
r K~n fa::1ıı1ığından dolu.yt l8tmı. 

Tarihi binaları bol bir 
kaza: Akşehir 

Genç ve ~ok müsWt bir aktörün Esasen o da bunun farkına vardı. Yü- !I bula anca!' dün ge'Zen ,,, Karata. Çt. 

manevrası ise daha az fecidir. Halk zünün ne hal aldığını görmediniz mi? i. kan. "Kars'' gazete-8itıin 16 mnrt ta-
i mini henüz iyice tanımıyor fakat o, ŞIM.ARTIU.llŞ ÇOCUKLAR r rihli nii81ıasında "Memleket haber • 
kendisini muhakkak tanımak jstiyor. Nihayet herkes giri11 yerleşiyor. •l leri,, baflığı altında. yerle~irilmi§ 
Bu gece için kiraladığı harikulade bir Temaşa başhyacak, fakat hakiki te- fı küçük kıt"i.çi.ik 1uıoodi.sler arasında 
Rolls otomobilinden iniyor ve kendi- maşa bitmiştir. Dışarda, ses diniyor, H §()yl.{; bir haber gözümüze ili.1ti: 
sini görmemiş gibi yapan Fred Alle- projektörler sönüyor... Fakat musiki 'I DİKKATE DIDER lŞLEa 
nin önünden geçiyor. Beş dakika son- devam edecek ve halk orada, sandviç i: ''Kö§Cde bucaktaki yerla"4ııla 
ra F.olls tekrar görünüyor, mevzubahs yiyerek, konscrva bira Yeya koka ko. i5 başka. umumi J<ahvelerden bfrl81· 
aktör tekrar iniyor, tekrar Fred Al- la içerek, galanın sonunu, çrkışı bek. İj nin karşısındaki sokak ba§mda da 

Yoca halAskArın bOyUk taarruz plAn
Jarını hazırladığı tarlbt binada yerleşen 

Belediye taşkUAtı nasıl çalışıyor? 
Su ve Elektrik işi . Akşehir' de 

muvaff akigetle başarıldı 

lenin önünden geçiyor. fakat yine mu- Jıyccektir. Çığhklıır, tezahürat, imza. !: bazı nezih insanların ufn.k abdest Akşehir (Jlusu
vaffak olamıyor, bu manevrayı, böy- almak için hücum tekrar başhyacak· iİ yaptıkları görünmektedir. İlgilile . _ si) - Gece yarısı 
lece, dört defa tekrar ediyor. Dördün trr. f f rin alika gösterme.sini dileriz.,, il Konyaya giden tre 
cüde, çileden cıknn Ailen onu kolun- Karanlıkta, tahta sıralar üzerinde. H Nasıl, beğendiniz mit i. nin içindeyim. Af-

--

dan yakalıyor ve bir isim uydurarak bu miting dekoru içinde, sokağın o~ H Demek Karsın l:öşc bıwağntdanii yondnn itibaren üç 
mikrofonda: tasında, Holivudlular, tekrar küçük U ba§ka i:ılc7; caddeleri de ı.munıi ha.I . saat geçince hat-

- Allo! 1şte Mek Karti, Arkansa- isimlerile yad ettikleri yıldızlarından, ii ki haline gclmi§. Dıı çirkin 1ıareke· tı~ solunda ıştkl~r 
sın Hus bilardosu şampiyonu. müsamahasız bir Hi.Ubalilik fakat ay- :J ti !J!lpmılar da nezih inaa11larm1~! icınde yUzen hır 

Diye bağırıyor \'e halk kahkahadan ni zamanda derin bir samimiyetle bah- ~E Sokağı 1;irl.etme1c ııezalıet dtğil, şehir göründü: Ak-

kırılırken onu içeriye doğru itiyor. setmeğe başlıyorlar. ij kerahetle tavsif edilecek bir hare. şehiı.. . 
Resmi geçit devam ediyor. l~te ilk - Biz.in Coan'ın bugün ne kadar :: 7.cttir; brtmt yapanlar da nezih de. Bu şehnn methi 

sözlü filmin: ·•Cani şarkıcısı,. nın kah· g~zel olduğunu gördün mü? ı<:atrin U {jil, ancak kerih iıısarıüır olabilir. öteden beri diller -
ra.naanı Al Conson. Yanında eski imza defterimi imzalarken bana na. ii Arl;ada§tmızuı bıı 1ıtzi1ı .. !''in- de gezer. Onu için. 
dansöz ve şimdi de musikili filmlerin sıl gülümsedi, görmedin mi? Bu ak· İl sanlara 1.ar§ı "ilgililerden" 'uısıl den görmek için ! . 

yıldızı olan, kansı Rubi Killer var. şam Gerj'nn gözlerini gördün mü? ;: bir "alalro," dilediğini pcl~ cınlı!/tı- gözetlediğim rır -
- Allo, çocuklar! lıste Luiz Rener. tnl'..nmı ııor> f! madı7:. Fal:at anlıyrı'bi.ldiğimi.z §ey sat nihayet ele 

Bu sene, Holivudda, ona <;ok güveni· --Ş-------------- :a şudur lci, Kcrrs şehri, 1ıer §eyden ev- geçli. Soğuk bi!· 
liyor. Onu, memleketi olan Avustur- 1 Uşni'gin oğlu !i ı·el bir ıımmni 1ta71iya muhtaçtır. gece.. Yolcuları 
yaya dönmeğe, öyle kolay kolay bı fi Eelediye b11mı mutla1:a. temiıı etme-: şehre götürmcğe 
rakmayacaklar. Onun yanında. gördii· =j liti.it. ! mahsus olan fay .. 
ğünüz .zat sosyalist muharrir ve ko ~n•ALllH:m:m: 22& •-=-. ton arabaları istns 
cnst olan ·Jilfor Odettir. yon binasının arka. 

- Allo! İ§te yıldız olan iki Kalifor· tarafına dizilmiş -
niyalı genç kız. ismi Olivya dö Hn"·iJ- B • • h ler. Trenin sıcak 
lan ve kız kardeşi sarı~ın Jan Fon- Ur an İye kompartımanların 
ten. 1kisinin de üzerinde ayni el- dau çıkıp bu soğuk 
biseler \'ar ve yanlarında erkek güzel leşi yor ta açık, arabaya 
•ok! .. Olivya \'C Jan! Gelip mikrofon. ' binmek, hastnlık-

dn beraber konuşun! Oiikkanla1 m ve esnafın temiz· la arkadaşlık iste. 

SIRA BİZDE liği. sıkı kontrola tabi mck kadar ta' ız 

olacaktı; üşümemek ıçın l!npnlı lJlr 
araba aradım. "Yok!,, dediler. Be
reket versin, yolculardan birinin go
cuğundan istifade lmktlnı bulundu. 
Üç kilomalrolik dümdüv. şoseyi atıa

rak şehre girdik. 

Sıra bızde. beyaz Pakar kaldırım 

boyunca duruyor. iniyor ve Marlenin 
inmesine yardım etmek için ona eli
mi uzatıyorum. Marlcn, çehresi sol -
muş, sakin ve vakur bakışlı bir halde 
ilcrl!yor. 

Tez.ıhürat bütün coşkunluğu ile 1 
yiikscliyor. Frcd Ailen mikrofonunda ı 

bağırıyor. 1 
- AJJo! işte .Mnrlen. Yanında 1 

meçhul bır centilmen var. Mnrlcn. ya. 
naklannın son rengini bırakmış oldu. 
ğu Avrupadan henüz dönmüştür. 

Marlenc kurtulmuş nazariyle ba • 
lulabilir. Ev,•ela. Frcd Ailen, sadece 
:Marlen dedi ki, bu şekilde ancak iiç 
veya dört büyük ııöhretc hitab eder. 
Sonra, halkın alkış ve takdir nidala
rı bütün coşkunluğunu bulmu§tur. Bil. 
hassa, etrafımızdaki dostların tebes. 
cümü "acı - tatlı,. dır. 

Bütün bunlar, yıldızın hala bütün 
şaşa.asiyle parladığını göstermeğe ka
fidir ... 

Çin tiyatrosunun hol'ü cidden görü· 
lccek ·ve şa§ılacak bir şeydir. Dekor. 
cular oraya. nyni 7.amnnda. her ışcyi 
koymak istemi lerdir. Orada mozaik
ler. yaldızlar, sütun başlıkları, par -
nıaklıldar var. Bu akşam burada, bil. 
hassa çiçekler \'C yeşillik var. Her ta. 
raf adeti saksı ormanı. 

İmtihandan geçen \'C halktan kur -
tulan yıldızlar, kendilerini biraz gev
şetiyorlar. A.zap ve sıkıntılarını gide· 
riyorlar, göz uçlarıyla biribirlerini sil. 
züyorlar. Derhal gizli görüşmeler baş
lıyor, imtihruı neticeleri ağızdan ağı
za dolaşıyor, herkes başkasında bir 
kusur bulmaya, çalışıyor. 

- Glorya Svn.ruıonu takdim etmek 
mecburiyetinde kaldığı zaman Fred • 
in sıkılmış halini gördünüz mü? Doğ
ı usu bu ya§ta gelip burada kendisini 
göstermeye bnlkmak isteme.si pek gü
lünç! ... 

- Halk An Soterin'i tanımadı. E. 
ğcr Frcd onun ismini söylemeseydi 
zavallı kadıncağız pek feci ''aziyette 
kalacaktı .. 

- Hepbörn cidden soğuk karşılan· 
dr. Arka arkaya üç fena film bundan 
daha iyi bir netice veremez .. 

- Za\'allı Meri Aııtor. Artık ken. 
cli~ınc bitmiş nazariyle bakılabilir. 

...ı... -=== 
gsJ\i A Yusturya başYckiJI Şuşnl-

;iıı dokuz ynı;;mdaki oğlunun . .ı\J. 
mani ar ta rafından hapsedildiği nrı 
dair bir şayia çıkmış ve bu hnber 
Almanya tnrnCından lekılp olun
muştu. Bugün, Viyanadan ı.ondra 
gazetelerine bildirildiğine göre, kil· 
çük Şuşnig Yiynnada. mokteutno dc
''am etmektn ve Jınftnda bir baba
sını görmeye gttmoktedir. 

Orman yangınla
rına karşı tayyare 

K:ırclistan Cümhuriyetinde, Arkan· 
jelsk ve Vologda mınta!•alann~a. Komis 
Cümhuriyetinde, Sibiryada Krasno -
yarsk arazisinde ve ayrıca Sovyetler 
Birliğinin diğer ormanlık mrntakaların· 

<la, yangınlara karşı ormanların muha
fazası için sistematik ve geniş tayyare 
tc kilatı vii'.;üdc getirilmiştir. 

1938 senesinde, bu tayyare teşkilatı, 
50 milyon hektar geni~liğind~ ormanı 

kontrol edecektir. 
Orman yangınlarına karşı en mi.iessir 

itfa çarelerinden biri.ormanda yangın 

~ıkan yerlere. pan::.itle itfaiye indir -
rr.ektir. Bu paraşütcü itfaiyenin yetiş 
tirilmesi i;in hususi mektepler açılmış 
tır. Her yangın itfa tayyaresinde bir pi
lot, bir müşahit ve üç yahut clört para
~ütcü bulunacaktır. 

Her tıı.yyarede, paraşütle y~rc erzak, 
itfa ve yangınla mı.icaclelc maddeleri ve 
s<.İre indirebilecek vasıtalar c.k•:aktır. 

Bu iş için hu~usi surette bir pına~üt ha· 
z:rlanmııttrr .. Orman yangınları icin 
hususi b!r y:ıngın sön.dürme aleti de v-:i
cuda getirılmiş bdunma!:tadır. 

Bir beraet 
Bir buçuk sene evvel Kızılay Emin 

önü kazası idare Heyeti kaza katibi E· 
min Ali, sahte silrsarj yapmak iddiasiylc 
müddeiumumiliğe tevdi edilmi§tİ. • 

Ağır cezada yapılan muhakeme, in· 
taç edilmiş ve Emin Alinin mevzuu 
bahis iddia ile alakası görülmcdifinden 
beractine karar verilmi§tir. 

Bürhaniye, (Hususi) - Bürhaniye 
belediye reisi Muhittin Taylı, iki ay

lık mezuniyeti sona erdiğinden tek. 

rar vazifesi ba~ma gelmiştir. Bu ay· 
lnr zarfında gtda maddeleri satan dUk. 

kfınlann kontrolü sıkla~tırılmtş, emir

lere aykırı hareketleri görülenler 

tecziye edilmi§tir. Bu suretle ita:ıtsiz

liği körükliyen bir ihmal zihniyeti ye
rine daimi ve eiddi bir takiple esnaf 

temizliğe mecbur tutulmakta ve ''eri
len kararlar güclük çekilse de netice. 
lendirilmektedir. Bu yıl Bürhaniyenin 

maddi ve manevi durumlardaki geliş
meyi sathi bir göz gezdirişle farket. 

mek kabildir. 

Bu günlerde gene belediye tarafın

dan yapılan bir il~nla gaJ'§ıdaki dük

kanların teneke ve emsali haldeki gö-. 

rünil§ü çirkin bir manzara ar7.eden sa
çakları kaldırtılmış. cepheleri de yek. 

nasak bir kurşuni renge boyanmağa 

başlamış ve bu suretle \'erilen isabet· 
li bir karatın tatbikı ile çarşı temiz 
bir kıyafete sokulmuştur. 

Oteldeyim .. Şimdi Akşehiri gece 
güzile görüyorum. Adını başına bir 
elektrik ampulU varmış gibi orta
lık nur içinde .. lliçbiryanda. bekçi
lerin düdUk rH.'Blorlnden başka, çıt 

yok. Ara~ıra ı;UrJeyip esen bir fırtı
na dışarıd • korkunç seslerle uğuldu 
yor. Sonra yeniden bir sUkiınet. Me
ğer burada kış ve bahar düzg!irları 

böyle imiş: şehrin dayandığı dağ, 

rü7.gı\rdan şamnr yedikç;e feryadı 

hastyor. 
Ertesi gün genç kaymakam bay 

:Mehmet Belek ile konuşuyoruz. Du
Junduğumuz odanm pek bUyUk tnri- ' 
hi kıymeti var: Bilyük tannuzun 
pUı.nları Atatürk tarafından burada 
çizilmiş. Vo ı;arp cephesi komutan
lığının knrarg:\h mt:'r]{C7.İ bu binada 
imiş. O zamanlar. :1 Ül"e hıılflı:;kl\r ta
arruz plfrnl11rtnı bıı orln tc,:lnde lıa

zrrlarken ayrıC'a 11\amPtine tahsis 
edllrm diğP.r hir !Jinaya da a~ ni ta. 
riht kıymeti ~f'rıııi~. Bizim şimdi 

Afyonda P. Ta T. bft!Mlaso 

Afyon (hususi) - Şehrimizde yapılacak olan Posta Telgraf ve Telefon ida· 
resi bi,nasınm merasimle temelleri aWmı§tır. Bina yaz sonuna doğru ikmal c- 1 

dilmiş olacaktır. Modern bir Poeta. ve Telgraf binuına kavuşacak olan Af yon l 
!ular sevinçle temel atma tarenlne i§t.irak etmişlerdir. .. 

Yukardaki resimde (!Olda) vali Ahmed Durnıuı Evrendilek ile (sağd&) 

Posta ve Telgraf mUdlirii Muhiddin Taki t.e!neli atma merasiminde nwtuk eöy. 
!erken görüyorsunuz. 

' 

olurou"' muz oda bciedile l'eisl\k .. 
dairesi. diğer bina da istasyon cad. 
desinde, bir parca hnrap haldedir. 
Faknt belediye onu y ında yenlle
yece •• 

1lçebay şehrin muhtelit durumla... 
rı üzerinde izahat veriyor: 

"- Elektrfğimlz gibi suyumuz da 
gayet fyi. Bu işi "Akşehir bankası,, 
beş yüz bin lira ödcnml~ sermayesi
nin nısfile yaptı. Buna muko.bll ~e~ 
hirde bankaya. otuz senelfk imtiyaz 
verdi. Böylece su ve ışık meseleet 
istenilen tarzda baledilmiş oldu .•• 

Ayni zamanda belediye reisliğini 
do yapmal•tn. olan kaymakam: 

"- Belediyemizin bUtçcsl elli bi
ne yaklaşıyor. Fakat ben bu rak~ 
mı önUmUzdeki yıl ka.bartacnğım. 

Şehrin pek <;ok ihUynclnrı \'ardır 

ki hepsi paraya bnkıyor.,. diyor. 

Bir zamanlar sancalc merkezi 
olan, Akşehir, oldukça b!lyük vo ha
kikaten güzel blr şehir olduktan 

başka, tarihi eserlerle de meşhur

dur. Bilhassa Nasraddln hocanın 

tUrbcsl ile Tlmnrlensln ı.~ılclırmıı 

hapsettiği binnlar başlı başına birer 
kıymet teşkil etrnoktcdlr. 

1 
Yurddan 

KUçUk Haberler 

ı:ı Bartında. yapılaca modern bıY 
pishane binasının inşaatına başlan
mıştır. 

• Dahkeslr ~ocuk eslrı;ome kuru
mu 23 nisan bayramında 300 fnkir 
ilk okul çocuğunu glydlrmcğe karar 
Yermiştir. 

• tzmirde gşref paşada Mehmet 
Ali isminde bir delikanlı bnşkıuılle 
rnünnsebotte bulunduğundnn ı::Uplıe .. 
lcndiği karısı Fikriyeyl bıcakla mU
teaddit yerlerinden yaralayarak öl
dilrmUş ve tcvkir edilmiştir. J\aUl 
koca. karısmdnn şUphclendiCi ltiO 
bu clnay.-~I fşlcdh~lni itlra t ctmtş

tlr. 
• Kast.amonlde urgan satışl:ırJ 

artmakta.dır. nır hafta itinde 4 btn 
kilo urgan satılmıştır . 

• Araçtan Kastamonlre ur.anl\J> 
şosenin iki tarafına. haştan başa ye-
ni fidanlar dikilmiştir. 



Pek ç•bVk paYlayan bir yıldız 

Anni Ver.na 
H b • aloruasına çahşıyor, hem film çeviriyor em a ( ._ n~- tcabl llÇlarımp bo,ralıllıına lam sekiz gll...1 geeeli gündüı 111 ağlam111 

Ba·•vlmll ~- .... 
Blr J'l'J,Ulı maJaafl'lıl. ,...t ...... 

illa 11Jd .. Janndua ADıal ven• IJ• 
J'&ptrtı konufmaJI fOJle anlttıtor: 

HaUncle, konupıaenı4a; Jtlrllyl· 
Milde :rıldıılann o yapmacık edası 
1ot .• Hakiki bir geno kıı. onu ban: 
böyle tarif etmişlerdi· Tam tarif e 
tikleri glbl buldum. 1 Ona blr Ukbab&r 1abP1 Kanı re 
ormanında ruuamıetım. Kartımda 
on. altı 7qında caalJ bir ltabar 'ar
dı. Bu OD l\ltı , .. ın4ald kılt'al~· 
Daşkalarınra uıan ıenelerde aJdr • 
lan yolu çok k11& bir .-manda 
alarak ~öbrete dlafmlf, tanınmış bir 

Yıldız oluvermlttir• 
Annt Verne Be1~katıdır BabllSt 

lhııau Frauada rerJetmlftlr. Fakat 
•~ık kumral aaeıannı glSrenıer onu 
lavcçlt ıanırorlar. Saçlanna dikkat· 

le baktttrmı farkettl: 
11 - Saçlarım tabii renkte dflf . 

Tara.kanova filmi ıcın 11cıarıını bo
yatmak mecburiyetinde kaldım. BU· 
lenlz buna ne kadar tlltlldllm 1 Seklı 
ctırı geceli sUndllılO atladım! 

- Bundan ener de batk• fllm te· 
1'frmf1Unlı (lr ..... nıt? 

-.'l'Jvet -Ntna Petrovnanııı yala· 
nr., mmlnde ldlçllr btr rol almıştım. 
Ond ıtır rol OJD&r sı'ı o111amadım ... 
Bitin tabmttlmt muhafaza eıum. 
Çlnirl •• ,.. o kalar nan•• ,,ruıı· 
d11 ki-

' 

O, de•t.e f P a,ı"t"'; Ul"fl1r ceJanekteR 

pe- bofl••" 
- Sinemaya ba11rıanm&c1an. dil· 

. llnmeden mı glrdlattf 
- Oyle ıtbl blr tef ... Sinema ı.aat 

~ok u allkadar edi1orde· Dala• ,,,.. 
la reııme c;alıtmak latJror'•• Bir· 
da b&r ll1ı1ır oeaatTett tnenfar•tn• 
ktçat bir mtnmere buıflırord"k .. 
kttaamere komı•.ellnde Jlorl• f36Yal
Ye de vardı. Tombala blletlerl ıata· 
C&k ıeıa9 ıuslan eeçlyorlardı Ben 
bir ta,.48 l8alı, •duıı daranı,ıam 

... 
••dalla buna benJer birçok ıueraklı 
noktaları uzun uzadıya tetkik ettim. 

Jarakanova tllınlne nasıl haşla 

dınız? 
- ilk filmi çevlrdUttttn sonra tPlc. 

rar tahsil hayatına clönmUştllm. zı 
ra her ne olursa olsun bakalorya lm
tlbanını vermek için olaıı kati az
mimden vusecmlş delilim. Sonra 
bana Tarakanova filminde prenses 
roltıııl oynamarı ve bunun için ufak 
bir tıcrllbe yapmayı teklif et•ner. 
Ve .fllmden bir aabne çevirdik .. Bu 
tecribed•n sonra muvaffak olabilir· 

recekiSlnlz? 
- Fransnda Plyer • Rlşar • Vllm 

IJe berab r Verterl çevireceğiz. 
- Başka tasavvurunuz yok mu? 
- Hayır aadece bir arzum Vllr .. 

Mazide deJIJ, bugün cereyan eden 
bir filmde bir genç kız rotu oynamalc 
kendim kalarak filme ger.mek ... 

Mar:en o.trlh boşanıyor ı 

ISöva!ft hal sarer ıotaa• "'" kl
otlt • llleln ahllı1alım T.. dedi· 
Mbanıeretea IOllr& Jılorl8 fJOtalJ8 
aıu:ıenaı." bab&al& ıoaattu· oaı .. 
l'& .. it ...... '°' •Tlmll ...... il• 
Ulraflt'la ool& auTaffü oıacak. cm• 
b11 1ola •YkMİldl,..:UdL J>elD9. 0-
11lhl" ki Mla4e 11ae..- k&l"2· far- 14'Tifdl lladea Dıtiih n Du 'q ~bankı ıık mk beraber görUn-
bn.4a ollnadrtnn 11111 bir ...,ti,.. m.WtMr: Bu llkı doat!uk Holivutta bir takım de ıkodıılarm <;ıkma-
.... •üat bil& 4ea1s klJllarad• ~-~·Basılan, bu münasebetin rekllm olsun diye sinema şir • 
........ 1erbeR htmaıı. reatm ,.,.. _. -~ dojma ıoraki bir dostluk olduğu lddiaamdadırlar. 
•aıı. '"J'bme:rf, daim~. teni• OJD&· lııetJtdala~ merutılar ile bu doetlu~n clddl blr k eserj oldufunu Ve 
1ll&ft tU. oe11rmele tuetll •rtm· :. Dttrih'ill pnç J;)lıglula evi nmek Jc_:in kocaaından bo11anacağuu söylQ. I•• da .011b"er.tm ki, idJI••• •• Santa ADftada bqbafa at yanşlarmı seyrettıkt n sonra beraber yemek 
htuana rol O)'DamaJrtaa bat'• taraf· ,_..Prt ..,..tkArm reemfne balnlırsa acaba bu iddiaların han.l:'lııine hıik veri. 
latr .. , "'°'1ama ıdd.,.r. flll filmi ,.,._ .....-ı · 
tevtrırtea fllm ... ı cevrUlr, maki· lir 

Kadınlar 
Genç b4m ölUm ctaıeltnde. bllttbı 

ail~l ve aile dOlltlan bqı ucunday
dı. Anası, lmmm Ulerbıe kapanarak 
.. yavrum! yavrum!,, diye hıçkmyor, 

fakat genç kadın kımıldamıyordu bi. 
le ... 
Kocuı, hastanın elini tutmuş yal. 

varıyordu: 

- Sevgilim! Beni yalnız bırakma. 
Sen ölürsen ben ölürUm. Aç gözlerini 
de bana bak. 

Ölüm halindeki hasta, bu sevgi te
zahllrUne lı:ocaıımın elini biraz sıka -
rak olsun cevab vermiyordu. 
Hastanın ~ocuğu ağladı: 
- Anneciğim. anneciğim! 

Kadın bu feryadı da işitmedi. 
Aile dostlanndan bir genç, vaktilc 

hastıı. kadının kendisine kal'§ı fazlaca 

. zaaf gösterdiği rivayet edilen delikan. 
lı, kimsenin işitmiyeceği hafif bir ess· 
le mırıldandı: 

- Nekadar çirkinleşti, zavallı! 
Ölüm halinde genç kadın. yatakta 

doğruldu ve bir ayna iltedi. 

Fener be1'~ini11 1~mı - Naaıl ol
ılu 7:ocacı9ım, b/JyZe da1&G f&lc değil 
mil 

Yatak çarşafı 
Ncsimaçl kolunun altında bir top 

kumn~la eve gidiyordu. Salamonla 
knr31laıtı. Salamon merakla eordu: 

- O ne? Hayrolıun Nesimaci? Ku· 
mat mı aldın? 

- Evet. 
- Ne kumqı? 
- Patiska ... 

- Bakalım. 

- İgte 
- Vah vahi Sem kazıklamışlar. 

Buna d patiska diye para mı verdin? 
- Elbette. Beğenmedin mi! 

- Dedim ya, kıızıklamıtlar seni. 
Bu bez bir yıkanııta parçalanır. 

- Haydi eanmı ı1eo de! Beıı bu be
zi yatak ç&rl&fı yapacağım. Yatak 
çarşafı yıkanır mı? 

Yanlış anlamış 
- Efendim, kızınızla evlenmeme 

müsaadenizi rica ediyorum. 
- Pek Ala. Kanmı gördünüz mü? 
- Gördüm efendir,ıı. Fakat ben kı-

znmı tercih ediyorum. 

SUR.REALiST RESSAM 
Mod"Z - Size po::J vcrirl\:cn b ' tu 

kınıılcladıın galiba! 

Teşhis 
Meşhur doktor genç kızına naaih·ıt 

etti: 
- Kızım. Sen o delikanlıdan Uınidı. 

ni kee. O emeline ula muvaffak ol 
mıyaeaktır. 

Genç kıs gtııtımsedi: 
- Bunu bana daha evvelce de soy

lemlştlniz, ben de ona tekrar et.nis. 
tim. 

- Ne cevab verdi? 
- Teşhisinizde yanılmanızın ilk dt.:-

f a vaki olmadığını söyledi. 

Sarhoş 
Sabahın saat UçtL İııtikli.l cadde • 

sinde yıkıla yıkıla giden biri. rasla. 
dJğı poliı memuruna eordu: 

- Affedersiniz, karşıki kaldmm 
ntrede? 

Polis gUlUmsiyerek cevab verdi: 
- İ§te ıurasr ... 
- Yanlr~lık olacak. Biraz evvel o-

radaydım, baıka bir polise sordum. bu 
tara.fı gösterdi. 

- ByvaA/ Ctlflbaıl yanl1fltklo Ay~ 
Mllamt.ft aldtl 

Haydud - 819/nnğımı geçırmek t .. 
9itt bmt' torkııtrıeaau bfftd(m öltn.üı 
bal 

'4t8BI ÇOOUICLAB 
- Bınııı BU8turmak içit& Mngi dtığmeyi fetMmek lbm&t 
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iörst Viwıııadan: Malw, Pa~t1:a, Tlrılımt;rl. z:mjlıcr ... lt'ürst Viyanaclan: Şma.vsJ Landcn, Fişcr l(adncr ... 

Beşiktaş - Güneş maçı 
Siga/1 beyaz lılaı 

lıayati biı 
için yaı ınkı kaı·şzlaşına 
imtihan olacaktıı 

Ynrm Ş<>ref stadında ın('vsinıiıı 
<'ll mühim knrşılaşmasıııa şahit ola
cağız. Millf küme. maçlarında en 
çolı: ırnv:uı birilctirmcğc mu\'affak ol 
muş iki kuv\'ctll takım Güneşle - Be
şiktaş kozlarını paylaşacaklardır. 

Puvan cotvellncle Beşiktaşt.an iic 
adını öndo yürüyen Güneşliler yarın-
ki mnnlnyı da atlayacak olurlarsa 
şamı>lyonluk yolunda nrtık emin ve 
rahat adımlarla :rüri.iyebllc>ceklc>r
für. 

Fenerbnhçcyi beş. Galatasarayı 
yedi golle mağlüp ederek milli ki.i
me birinciliğine doğru yürüyen Gü
neşi ndım adım takip eden ve ona 
tehlikeli bir rakip olan yegAne ta
lnm l'c>şiktaştı. 

Fenerbahce ile hcr:ı bere kalarak 
Biraz geriliyen Siyah - Beyazlılar 
Ankaradn elde ettikleri hilyük ınu
vaffnklyetler<len sonra Güneşe ye
tişmek üzere bulunuyorlardı ki .Mu
hafız şehrimize geldi. Ve Beşiktaşı 
ilmlt f'dilmiyen şekilde mağlfıp ede
rek Glineııin vaziyetini tamamen tak 
'iye c>yleıniş olclu. 

~nnıplyoııJuk yolunda ile pu,·an
Iık mlihim bir farkın teH'tfisi her za
ınnn kolay olnmıyacağından Siyah -
Royazlılnr hakikaten mtişkill bir va
ziyete girmiş bulunuyorlar ... 

Gayet <'lddi bir şekilde hazırlanan 
'e her müsabakasını ayni tempo ü-
zerine oynayan Güneş takımını böy
lfl müşl<ül hir vaziyette karşısında 

hu lan Si) nh - Beyazlıların alacakla
rı neticeyi nihayet az farklı bir mnğ
!Ubiyet olarak kabul et.mele mecbu
riyet! nde) iz. 

Dahili bir buhranın başlangıcına. 
blr işaret teşkll eden Fencrbnhçe 
maçından sonra Siyah - Beyazlıların 

yckvUcut bir varlık halinde çalışma
larını beklerken Muhafız maçında 
ortaya çıkarılan onbir oyuncunun 
kcgmckeş i<:inde yuvarlandıklarını 
görerelc cidden müteessir olduk. 

f eneı bahçe idarecileri 
aı asında değişiklik 

lJ t"trf/11: lif eıırmcnci Zel:i Rı::cı 

Fenerbahçe kliıbu idare heyetinden 
Zeki Rızanın çekilerek yerine Muvaffak 
Mencmencioğlunun getirilceeği, bu de
~i ikliğe ı:ebep te bu kıymetli klübün 
son milli küme maçlarına. iştirak etme
mesi, hatta, evvelki akşam Bandırma va
puruna binmek üzere rıhtıma kadar ge
len sporcuların oradan geri döndürül
Ttı.lerinin sebep olduğu söylenmektedir. 

Li!< nıuçlnı:ındn bütün takımları 
nçılc farklıırla nuığlfıp <"ttikteıı son
ra. büyük limitlerle Milli küm ye gi
ren ve son :Muhafız maçrna kadar 
baştaki mevklini muhafaza eden He
şi ktnşın dahili ihtilliflar yüzünden 
böyl(' hirclen bire sarsılması spor 
SC\"('rleri mütCPSSir e<lc<'elc bil' hfuli
secllr. 

Bu dahili ihtil{lftn nihayet klübü
ne bü\•ük bir se,·gl ilcı bağ"lı bulunan 
Feyzi· gibi emektar bir oyuncuyu is
tifa,•a mecbur edecek kadar had bir 
şckİI nlması bir bakımdan da tecs-

1 sure şayandır .. 
Fenerbahçe ve Galataı;aray takım 

}arının mütevali muvarrakiyctsizllk
lerindPn sonra fut.bol mc>ydanındn 
Güneşin rakipsiz kalmaması için 
Siyah - B('yazlıları biz knrşılıklı fe
daktırlıklnrn da,·ct ediyoruz. Zira ls
tanbul futbolUnUn hütlin \'arlığı yal
nız Güneş ndııım tiz<'rlncle temerküz 
etmemelidir .. 7.irn hu şehrin bUnycsi 
nynl kuVYett<' hlrkuç takımı bcsliyc
cok kudl'et \"C knhiJiyetteıllr. Beşik
tn!'ı ise düne kacln r hu lı:abiliyet 'e 
kudretin ıizlil bir timsali idi.. Bugün 
de böyle olmaması için esaslı hiçbir 
sehch göremiyoruz. Hüyük manialar 
önünd<' cesaret enerji ve azim gös
termek li\.zımdır. 

Siyah - Beyazlılar yarın vaziyetle
rinin ehcmmlyetini idrflk cdcrelc 
kuvvetli hasımlarına cansiımrane 
bir şekilde mulrn,•emct <'derlerse 
sahada lrnznnncnklurı galibiyet 
Beşllcta~ı hir hezimete doğru sü-
rüklemek islldndmı ı:;östcrcn dahi
li anlaşamamazlıkları da kökilnden 
halletmiş olacaktır. Şimdi bu gale
benin nası l tahal<lrnk edebileceğini 
ı,çtk-\K ~ç,çıın,ı. 
GUneş tnkımı umumtyet itlharllc 

~ok mütecanis bir manzara arzetmek 
tc gerek miidafaa,gerek hücum hat
tında yer alan oyuncular arasında<'
saslı bir hirHlr mc,·cut bulunmakta
dır. 

Kuvvetli bir otorite altında çalı
san bu oyuncuların ikinci hususiyct
leri de milsabaka esnasında sahsl 
hareketlerden azami şekilde lrnçr
narnk mütemadiyen takım içhı oy
nnmalarıdır. 

GUncs takımrnı teşkil 
' ovuncular; birer birer tetkik Pclip 

r-;thsi knhi llyct !erine gl\r<' bunlara 
1111mnru 'c>rcrck olursa!' Cibnt. He
şat. Fanılc. Snlfdıacldin, ve Hebii i
simlerinin pek iyi dereceyi tuttuk
la rm ı ~nrürüz. Diğer altı oyun<'u is11 
umunıiy<>tle 'asat ılerecededirlf>r. 
B.ızr maçlarda vasatın üstüne çıktık
ları da 'nlcldir. Hnlbuki: Teeanüs. 
hPrnharlik. noktalarında Günc>ştc>n 
çok zayıf olan BcRiktns takımında: 
Faruk, Hüsnü, Nuri. Feyzi. Hakkı ve 
Şc:>r('f gibi hepsi ayrı ayrı birer var
lık olan hırçın yaradılışlı canlı vece
tln elemanların mevcudiyeti ciddi 
hlr haşknlık al'zcder. 7.ira zor daim:ı 
oyunu bozduğu ic•ln !lP.şiklaş likdr 
vn hava kupası finalindA Güneşi mai; 
lüp otmcğf' muvaffak oldu. 1 

F;iyah - Ileyazlıların bnzırn çolt 
müthiş olan hamlelerine her ıotidafn 
nıırn kolayca rlayanamıyacağını Gü
neşli muharrirler ele pelc iyi anla
mış olduklnrından açıkça bu maçın 
neticesini hakc>miu flert oyuna mnnt 
olması tayin cdP<'ektir diyorlar. He. 
f'i ktaşlı oyu n<'11 ları Sl'rtliğc>, müsaba
ka hakemini de sert hareketleri cc-

zalandırınağa t('şvik Nlenlcrl(• ben 
hemfikir det;llim.. Beşiktaş "'aliıı 
g<.'lm('k için sert oyııaınanın.lıdır. 

Barilı, Gcşt•rıtırlcl, Tlofmmı 

Först Viyana 
GUneş takınır Beşiktaştan kuvvet

li oldu~unclan hasmının sertliğe baş 
nırmasıııdan azami şelı:ilde istifade 
etmenin yolunu kolayca bulablllr ve 
SiyaJı - Ueynzlılar da Galatasaray 
gihi agıı· uır mağlübiyetc pcl{t\.lfi sü
rilkl0neblti rlcr. 

Ankara 've lstanbul muhtelitlerile 
Böyle bir h('zlmete uğramamak i

çin sertlllüen mümkün olduğu im.
dar lrnçınmak, yalnız cesur \'C enor
jılc oynamak lfizımdır. 

yapacağı m a ç la rdan başka 

Pera ve Şişli ile de 
J!ehii ile Salfihaddini dikkatli bir 

ı;ck1lde takiıı ctmeğe mu\'affalc ol
duğu takdirde B.eşilı:taş müdnfaası-
1ıın Melih tehlikesine maruz knlmı
yacağrnı tahmin Nliyoruz. Sağdan 
ve soldan iki çolı: mahir elemanın 

llazrlndığı fırsntlaı·ı sürat Ye cesaret
le kovnlıyan MPlih, şahsan büyUk 
bir rutbol<'u olınnlctan uzaktır .. At
letik meziyetlerinden istifade etme
s~nc mani olmalc için arkadaşlarını 
ona fırsat 'eı·nıeğC' bırakmamak rn
zımdır. Böyl(' ) apılmaz da iş tekme 
ile adam Y<'me~e dökülürse hu şekil
de C'lde <ıdil('cek bir galC'benin kıy
meti dl' nihayet liç purnn almalctnn 
ibaret kalır .. 'Cııutmamak }fı.ZIL•dir 

ki sporda gaye yalnız puvan kazan
mak değildir .. 

karşılaşacak 
le muhacim Gesvaydel, Fon -
Mnyzel'in "artist takını,, on biri _..ı 
smda senelerce yer almış çok JJ1V 
elemanlardır. 

Yarınki maça.(;üneşin hf.'r zaman
ki kadrosilc çıkacağını tahmin ctti
ğimizd<'n Snrı - Kırmızılıların bir 
tertip hatasına kurban gitmeleri ih
timali de hemen hemen yoktur .. Fa
kat her maçtn başka bir şekil ile or
taya çılrnn Bcfiiktaşm bu nokta üze
rincle do çok dikkatli olması kap 
eder. 

Ka.ıınatimizcc Siyah - Deyaz takr
mın şöyl kurulması doğru olur. 
M. Ali - Hüsnii', .Nuri - Faruk, ""F'e)·· 
zi, Em·er - J!:şref, Şeref, Muzaffer, 
Hakkı, Hıdvnn. 

Devamlı oynamak şartile Siyah ~ 
Beyaz rcnkl('ri muvaffnkiyeto götü-------

Evvelki giinkü nüshamızda. haber 
vermiş olduğumuz gibi Viyananın en 
kuvvetli futbol takımlarından biri o
lan ve bu sone • henüz devam eden A. 
vusturya likinde - Rapidden sonra i_ 
kinci vaziyette bulunan Först Viyana 
klübü futbolcüleri gelecek cuma saba
hı şehrimizde bulunacaklardır. 

Milli takımlarına başta meşhur Ge
ııuvaydel olmak üzere Fişer. Patska 
ve Rayneri veren Först Viyanayı likte 
Austria takip etmektedir. 

Evvelce memleketimize gelmiş olan 
Admira ise bu sene beşinci, Vinerspor 
da altıncı vaziyettedirler. 

Jt"'örst Viyana takımının beynelmilel 
oyuncularından sağ müdafi Rayncr i-

recck en ku\·votli kadro budur .. 
Bütün bu tasavvurlarımızın dere

ceı isabetini ancak yarınki maçta 
anlamış olncnt;ı z. 

Son olnrnk IJd takıma dn m\tvaffa •. 
kil".etli orunlar temenni ederken 
Güneşlen ynna bulunan gallbiyct 
ibresinin Beşiktnş tarafına dönohl
lecP~ini de ırnrdetmek isterim. 

o. H:A.VR.AK 

Manısada spor 

Manisa, <Haber) - Vali Dolcto• ., A'"i l{ırdnrın binımetile Mıtnfsa sporu 
.erakki etmektedir. Gençlik, geııis • ~ - . ' teşvik 'e nld.ka gördüğü için bu sa
hada ehemmiyetle çahı;maktadır. 

T ürkiycde Ankaradan sonra ikinciliği alacai< olan Manisanın müstakbel 
stadyomu bittiği takdirde bu çalışmalann daha verimli bir mecraya gireceği 
şüphesizdir. 

Reşimd<' Manisanın çalışkan sporcu gcndiğı halkcvi reisi bay Azmi ile bir 
'lrnda gori'nm ktcdir. 

Först Viyana klübü memlekeuı-' 
şu kadro ile gelmektedir: 

Kaleci: Ha.vliçek. Müdafiler: ~ 
ncr ve Şmavs. Muavinler: Lo1'1" 
Hofman, Malın, mubacimler de t"I. 
Barili, Kadner, Geşvaydel ve P~ 
İhtiyatlar: Artman, Molzer ve JoY 

Misafir sporcular ilk müsaba~ 
rmı 16 ~isan cumartesi günü ~ 
stadyomunda İstanbul muhtel~tl..,.. 
yaparak o akşam Ankaraya müte"' 
cihcn har kot edecekler, ikinci J 
rmı da pazar günu lıükiı.met mer°' 
zinde Ankara karışığı ile yapa~ 
dır. Bundan sonra tekrar §ehr~ 
nccek olan Först Viyana takırnJ 
Nisan cumartesi günü öğleden 
ga:Yf(redere klUplerden Pera, 24 
san pazar günü sabahı da Şişli_ ... 
Taksim stadyomunda karşılaşacaPı 
dır. 

Güreş seçmeleri bugün yapıll 

Mersinli Ahm 
Şehrim ize geldl 

Estonyada 
lin tehrindc 
pılacak olan ~ 
rupa Grcko ~o til 
güttŞ şampıyo 

ğu mu.00aka1" 
na ittirak edece• 
lan Türk Millf 
reş takımını 

mek üzere 
öğleden sonra. tll6 

leymaniye kltiDI"'" 
de müsabakalar f 

pı1aca'ktır. 

Bcrlin ol'mpiyatlannda kendi srıJ!. 
tinde dünya üçüncülüğü kazanmı§ ~ 
Mersinli Ahmet te bu güre§lerc i§tıP" 
etmek üzere dün şehrimize gelmiı:, 

Mersinde askerliğini yapmakta ıJ 
Ahmet şimdi 92 kiloya çıkmı§tır, 

bü i Avrupa birinciliğ müsab:ıkataıı" 
da 79 kilo da gürşecektir. 

Bunun için de önümüzde kısa ı:~ 
zarfında aradaki kilo farkını indinı:; 
çatı~~ aktır. Kıymetli güreşçi~e 

vaffakıyetler temenni ~eriz. 

Yarınki mm! '1d1mt. maçrnda 1:arşıla~ıM1: o1mı Gii.ıırş ve Tkşil.f'ı~ uiı; ıci ia 7 ı"ı!'lrı ve l'ımi J.Wvlcrin son nuıç1armda Bcş;Tı:faşm oaliln.vcfüıi temin eden .aoı 



Afrikada, Kenya mıntaka • 
aında kutru 35 santimetreyi . . 
'bulan mantarlar yetişmekte-

dir. 

Napolyqıı Booapart Jaal*ıtı· 
da, şimdiye kadar takrlbeıı 
70.000 cilt eser yaz1lm..U• 
Tarib\e hiçbir insandan bu ka 
dar bahsedllmeml~tir. 

)} * .. 

H07 9eneslnde. 22..81-7 elit 
ten müteşekkil bir çın •mi1'· 
lopedialnln ıou cl1di il mşl 
edll m lştır. 

~ * * 

Muhtelif Kanguru h steri 
arasında. öyte1erl vatclır ki 
ağa~ıara tırmanırlar. 

~lkolojl 
Orta yatll bir 

8 
k-ı:M - Suin 
cibi hcnÜ% genç 
sa~c:ak b~ •· 
daının dileı.ı.. 
meai ayıp de-

ğiL aıi?. 

l)ilinci - Ne yapayım maı.. 
dam~ OOon.cilik. bir erkeiiıı
.... ~ıdlir ....,. "' cenç 
"' ..... a& llylergeabıl 
nıazur &lS{ea. yeıane meslek -
tir. 

l şen Fıkralar 

Kokular 
Lavanta her 

zaman çok pa. 
h•dı satılan bir 
şeydir. Bunun 
da sebebi bir-
az lavanta is

tihsal için pek çok' çi~eğe ihti
y.aç olmasıdır. tıte size bir kaç 

miıal: 
On kilo gülyağı yaprağı el-

de etmek için 1800 mere mü
rabbaı araziyi itıal eden 5000 
gül ağacının güllerini vermek 
lhımdır. 1000 kilo yasemin 
ancak 30.000 yasemin ağacın. 

dan çıkarılır. • 
ıoo kilo menekıe yetiştir-

mek jçin, 500 metre mür~·baaı 
arµi üzerine bunların tohumu
nu ekmek tazımdrr. 

Bunlar• bahçıvanlık, topla
ma, taktir ve imlat masraflarını 
iJAve ederaeniz kokuların ne. 
den pahalıya maloldukları• 

aoliı:'sınız •• 

~ 

ll 
Bayramdan 

bir ay kadar 
evvel bir ts
tan~ullu taıra

dan g-dcn ah. 
bafhrr 1dan bi· 

rilinin .ziyaretini kabul elti. 
Ziyaretçi, latanbullu ahpa 

bmın evinde yirmi gün k,al
dığr halde, gideceğiııi hi çima 
etmeyince ev sahibi sordu : 

- Sen her zaman hZl)'ram 
günlerini kamun ve çocuktan. 
nın yanında geçirm:z misin? 

ötekisi hiç bozmadan ce -

DUnyanıo e n 
bDyUk lokantası 

Bundan bir 
müddet evvel, 
Tokyorla, dün. 
yanın en bü
yük lokanta • 
sının resmi kü

şadı yapılmıştır. Bu lokanta -
da, 7 .500 kitinin oturabileceği, 
20 salon vardır. 

İki kocaman mutfakta bin
lerce müşteriye yemek hazır

layan yüz ahçı çalıfll'. 

{t ~ {t 
Hikim (Po

lis memuru. 
na)-Bu kav-

gada hamr bu
lun Ju p nuz 
halde, Reden 

şikayetçinin imdadına kopaa
dınız?. 

Polis memuru - Çünkü .• 
Hangisinin şikayetçi olacajını 
henüz bilmiyordum J. 

-i' ~ ~ 
- Bana beş 
lira borç ver
sene! 
- Ben dost· 
larıma borç 
vermeyi sev

meın. Sonra beş Jira için bir 
dosttan olacağım ... 

- Çok doğru. .. Eh ... O ha~
de on lira verir misin? 

vap verdi: 
- A ! .. Ne iyi bir fikir! .. On· 

lara bir mektup yazayım da 
bayramı hep burada geçirelim. 

Bu bir müsabaka deiil, 81ldece hoş bir eğlencedir. 
Rakamlarla işar~ edilen yerleri şu renklerle boyayın: 

1 Beyar, 2 Koyu kahve a·ensı. 3 - Soluk yeşil, 4 - Ko
ru yeşil, 5 - Yeşfl ve acık kah vA rengi karı11ık, 6 - Ypşll. 7 

Gül mavisi, 8 Gri 9 - ~fyah, A - Açık penbe, n -
koru mavi. 

tıçu \ Bl!lNZl!lR mn ATJ4A 
YIŞ 

Bu resim, lak~1ada. Sadl.Jı, 
burg hayavanat bahçesinde 

alınmıştır. Fotoğafçı şayanı 

hayret bir enstantaneyle, ar· 

l: adaşile "birdir bir,, oynar 

KOçllk komedi 

ÇOK ESMER 
EŞH.4.S: 

Alı met - Bayan Zehra - hiz
metçi kız. 

Hizmetçi (Ahmedi salona 
alarak) - Buynm, bay, IBt· 
fp,n oturun ben bayanı çağı. 
rayım .•. 

Ahmed - Teşekkür ede
rim... (Koltuğa oturup etrafı. 
na bakınmaya bqlar) Neden
se bir az mahcubiyet hissedi
yorum. .• Daha doğrusu heye
can içindeyim ..• Evet, ta ken
disi... Bu hiasettiiim teY he. 
yecandır ... Bu tetebbilse girft
meden bir bir hayli tereddlld 
etthıı .•• Bana ba)'U. fAhruım 
son derece iyi bipli, eevlm. 
li, getkatli bir kadm oJduiunu 
ve hel'kesin saadetini ı.tediti· 
ni aöylediler ... Bumm ioJn te
reddUdUm kalmadı, Geldim ... 

Hizmetçi <tekrar ptlr) -
Bayan bana decli Jd: 

.. _ Bayan timdi gele-

cek!., Bunun için ben de baya. 
nın bana dedlffni size aynen 
diyorum ki bayan şimdi gele
cek .. · Sonra bayan bana de. 
di ki ben gelinceye kadar ba· 
yr yalnız bırakma, bunun için 
ben de bayanm dediği gibi ya
pacağını. 

Ahmed (biraz hayretle) -
Ya!... Bayan cidden çok na • 
zik ..• 

(Hizmetçi kız bir sandalye
ye oturur, cebinden bir örgü 
işi çıkarır ve örmeye baılar. 
Aradan kısa bir zaman ge. 
çer ... ) 

sun•! 
Hhmetçi - Evet... Kızım 

için ... Çorap örllyorum (pek 
çok ktlçllk bir çorap gösterir.) 

Ahmet - Sizin kızmımı L 

yaklan bu kadar kUçtlcük 
mü? 

Wzmetçi - Evet küçücük ... 
Ahmet - Demek kendisi de 

küçücük ... 
Hizmetçi - Evet ... 
Ahmet - YUrtlyor mu? .• 
Hizmetçi - Hayır ... 
Ahmet - Uslu mu? .. 
Hizmetçi - Çok uslu ... 

Kat'iyyen ağlamaz. 
Ahmet - tıtihası iyi mi? 
Hizmetçi - Hayır ... Yemel" 

yemez. .. 
__ .. Ahmet-

;-:: yj Verdifiniz ye • 
..., ~ mekleri red mi 

eder? 
Hizmt>tçi -

Hayır lnmıl • 
damaz bile ... 

f Ahmet -
\ Felce mi uğra
dı? Hasta mı?. 

Hizmetçi - Hayır ... Esasen 
""'t merak ediyora:ınız, ~şte kı 
zı:nı •.. 

(Köşeden bir bebek cıkanr) 
Ahmed - Demek kızıma 

..... ~nimıif ... Öyle. deaenhıe.. 
Şimdi h.er teY nnJatdl)'Or ••. 
Fakat Bayan Zebra sisbl hA. 
1 · bebtlde oyn manır.a .mtlsa· 
Me~QlU!• 
Hi~ - Bvetr... Ba • 

~·an o belit lyt bir kadın ki .. 
Herkesin N&dftlııi ister ... 

Ahme:t -. Buna bana aaten 
trıöylediler • 

Bi~ (aJIİ:& blb.rU) 
Bay, ~bayan CclJlanT& tı· 
kat) 

Bayan Zehra (içeriye gire-

gtbl, onun üzerinden atlayan 
\•e Adeta uçan bir Hindl•tan 
r.eyllnınrn resmini en gQzel 
bir anında tesbJt etmeh mu. 
\'affak olmuştur, 

rek) - Safa geldiniz, bay ... 
Bay ... Bay .. ? 

Ahmet - Ahmet... Size 
mektup yazmıştım, bayan ... 

Bayan 1.ehra (oturarak) -
Evet, mektubunuzu aldım. 

Ahmet - Esasen, belki u. 
nuttunuz diye, size ziyareti • 
min maksadını kıaaca. anlata. 
yım ... Bir çok dostlarım, sizin 
herkese iyilik etmekten hoe -
lanchğınızı ve herkesin saade
tini istediğinizi... Bunun için 
de evlenmek iatiyen, fakat biç 
kimaeyi tanımıyan genç kızln
rm fotolraflannı topladığı -
mzı IÖ~ Senim de hiç 
tanıdığım Jı)k. Yetimim ve 
ttstellk ~bum. Fakat 
hayatımı ~;,J:rkla temin 
ediyorw& lllnwı için ~lki 
bana 1:ılr nilDlt bulursunuz 
Umidi)'le aia mUracaat et
tim... (Kendi kendine) Of! ... 
Ama ful& .oJ1ee1i!D ha! ... Ha. 
yatımda bu kadar konuştuğu
mu hiç hatırlamam ... 

Bayan 1.ehra - Çok güzel, 
bay Ahmed! ... Sizin hakkmız
da zaten tahkikat yaptırdım. 
Gayet namuslu ve çallljkan bir 
ge~ olduğunuzu öğrendim. 
Biınun için size elimden gel
diği kadar yatdım edeceğim .• 
Elbet arar, ıize münasip bir 
niganlı buluruz ve ailesini de 
ikna ederiz ... (Bir fotoğraf al. 
bümü alarak Ahmede göste· 
rir.) Bu ~ ima ne dersi • 
niz? ... Uzun boyludur, dans ve 
spordan hoşlanır. 

Ahmet -
"Muhübk ki 
gbel bir kız

dır. Fakat 
~ sporcu oldu -

ı.. ğu için, Galata. 
• saray takımı 

futbol maçı 
- • yaptı mı: "beni 

.. u maça götür!,, 
diye tutturur. Bu da bir dere 
ceye kadar taham&"'lUl edilir 
ama sarıım olm&8l hiç de iyi 
değil ... 

Bayan Zehra - Siz esmer
leri mi seversiniz? .. 

Ahmet ...- Evet... 1.evcemin 
muhakkak esmer olmasını Is. 
terim ... Fakat açtan boyan -
mamıı esmer ... 

Bayan Zehra - öyle dese. 
nize, canım!... (AlbtınlU gös
termekte devam eder.) !11te 
dostlarımdan biriıinin kızı ... 
Son derece güzeldir. 23 yq· 
larmdadır.. Sade ve hUBaa 
tır. Halihazırda da avukatlık 
stajını yapmaktadır. 

Ahmet - VakıA avukatlık 
kadının güzelliğini bir kat 
daha arttırırsa da bu geveze
liği 1'lkimlerle taksim edece
iim için benim hesabmıa faz. 
it. bir şey dilfmez... ll'&ka.t 
• bilmem, belkJ de fotoirfim 
fenahfmdanchr - bu PDt lmı 
Wl derecede emıel" bulmuyo
ruırı.,. 

~w.r~ 
us ki -.ırdir, 

~ tlyahtJr. K~ tz
nılfcWUr. 
.. - Bu 1ri& iQiD. l11Dt. 

re 1ııı4llaı' ••hnemmmlye gi· 

t 4 , '. 

derdim. Fakat o da bana ka
fi derecede esmer görünmü. 
yor. 

Bayan Zehra - Öyle mi? .. 
Pek fili, ıuna ne del'Biniz? 25 
yaşlannda çok 19en, sevimli, 
iyi kalpli bir kız. .. Biraz mah
cub .•. 

Ahmet - Benim gibi ... 
Bayan Zehra - Evet... f yi 

de yemek pifirir. Nasıl, hoşu. 
nuza gidiyor mu? 

Ahmet - Hoguma gitmi
yor deeem yalan olur, bayan .. 

"Bayan Zehra - Oh! .. Çok 
iyi ... 

Ahmet -Fakat affede~i

ni& .. Onu da yine ki.fi derece. 
de emner bulmuyorum ... 

Bayan 1.ehra - Cidden rnUş 
kUlpesentsiniz, bay. (AlbUmli 
göstererek) ıte. ilk kız gibi, 
danaı, sporu ve ıiuemayı ıc
ven esmer bir genç .•. 

Ahmet -
Heyhat, Ba • 
yan 1.ehra ! O • 
nu da ki.ti ete. 
recede esmer 
bulmadığ ı m ı 

söylersem kı

zacaksınız a -
ma, hakikat bu 
dur... Ben, es • 

mer, çok esmer, iyice esmer 
bir zevce istiyorum .. 

Bayan Zehra (Albümü ma
sanın Uz.erine bırakıp ayağa 

kalkarak) - Pek rua, Bay 
Ahmed, bir komşum var ki, 

tamamile aDiıı idealinitı! uy. 
pn ~ zannediyorum. 
Gidip onu getireyim, bakm ... 
CDJPnya çıkar). 

Ahmet - Aaman yarab
bim! .• Ne kadar da heyecan 
duyuyonım. Kalbim ne kadar 
da hızla çarpıyor. Nihayet 
müstakbel uvcemi göreceğim . 
Tanrı vere de, iyice esmer oL 
sa. ~te geliyorlar!.. Ayak 
seslerini duyuyorum!... (A
yağa kalkıyor. Bayan 1.ehra, 

bir zenci kızla beraber salona 
giriyor. (Bu rolü oynıyacak o
lan ldlÇUk kız, yUsUnıe bir r.eıı.. 
ci mukeai taktı mı, mesele 
hallolmuş elemektir.) 

Ahmed (koltuğa dil§erek) 
Ah! Hayır! Bayan Zehra ... Bu 
def aki cidden lüzumundan · 
fazla esmer!!! ... 

BULMACA 
Yalnız sekiz adet (8) ra

kamı yazarak tam (1000) 
rakamını elde etmek için ne 
yapmak lAzımdır. 

Bu bilmecemizi halleden -
lerden birinciye bir peTkel 
talnmr, lklnclye btıytlk bir re 
ıtm albllmU, UçUncl17e blr bel 
kemeri ve ayrıca 200 okuyu
cumuza muhtelif hediyeler 
verecettz. 
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T URK kılrcınm parladığı her ili. 
kede, Türk sanat ııılda.nnın 

yayıldığını ve Türk anıtlarının yük
seldiğini görürüz. Bu yükselişi eri§il
mez göklere ulaştıran Koca Sinandır. 

Sinan Kayserinin Cirlovik köyün
den Doğan Yusuf ağazade Abdülmen
nan ağanın oğludur. (Kaysçrililer bu 
köye Mimar Sinan köyü adını ver. 
mi§lerdir.) Gençlik çağına geldiği za. 
man vatanı Kayseri bağlarından 1s. 
tanbula geldi. Sinan at meydanındaki 
saraya alındı. YaYuzun Çaldıran sef e.. 
rine iştJra.k etti. Büyük bir ihtişamla 
girdikleri (Tebrizl de İran tarzının 
hususiyet ve gUzelliklerini gördü. 

nirk ordusu Mercidabık ve Ridan· 
ya galibiyetlerini kovalıyarak Kahirc
ye girdiği zaman, Sinan, arap tarzı· 
nın hendesi zarafetini, fira\-unların 

muhte§em ehramlarını tetkik etti. 
Kanuninin azametli devri başladığı • 

zaman Sinan otuz bir yaşında tüva
na bir yenic;eriydi. O da. uzun zafer. 
le.r pepinde Türk ordusu ile ufuklar· 
dan ufuklara ~hametler ulaştırıyor. 
du. Kanunt Ordusu Befgrat., Rodos ön. 
!erine geldi. Orada Sinan Bizans, Ro
ma ve Eski Yunan sanatmm güzellik· 
!eriyle tanıştı. Muzaffer ordu İstanbu
l& döndüğü zaman Sinan (Atlı Sek· 
ban) ·sınıfına aynldı. Birkaç sene son. 
ra Maha.ç seferine iştirak etti. Zap· 
tettikleri (Budin) in ını.ıtı aarayla.n, 
altın tahtlar, TürkUn kuvvet ve kud. 
reti karıunnda baş eğen krallar, dev. 
rilen ihti§am, Sinanm ruhunda vakur 
hisler yarattı. . 
Bağdat seferi Sinan için son bir in· 

celemc alanı oldu. Van seferinde vezi
riazam Lüt!i pa{iıınm emriyle krsa bir 
zamanda Uç kadirga yaptı. Ve k~if 
kQ!u vazit~slnl dikkatle bqardı. Bu 
ıe>f erden dönil§tc Sinan Ha.seki naspe
dildi. Bir.ı~ sonra. Ltıtfi ve BarbiU"os 

' ~ T 
papla.da Korio seferine.gjr.iii, İtalya 
ıahlIJerlndekf Pulyaya kadar gitti. 
Akdenizin altın duvaklı tbir gelin gi
bi Tilfk ba)Tağma eğildiğini gördU. 

Kanun! Buğdana aef er ettiği zaman 
ordunun Purut ıruyundan geçmesi f ~in 
bir kCiprU yapılmasına !Uzum göriildU. 
Koea Sinan on Uç gün içinde sağlam 
~ gliz~l bir klSprU kurdu. Zaferden 
tıonra tstanbula döndl\. O sırada Ayas 
pa§a ölı:nUştU. Pa~aya bfr türbe yaptı. 
nlac:ıktı. Sanatında mahir blt mima
ra. Tiiııım vardı. Yavuzun İran seferi 
dönU~Unde beraber getlrdllf hassa 
nıimım acem Alt de öldüğtlnden, yeni 
~drazam Lutfi pap. takdirini kaza. 

n:ın Sinanı hemen hMS& mimarlığı 

na tavsiye ettL tote böylece Haseki 
Sinan hassa mimarlığı meeleğine gir
mfF. ve Türk mimari.sinde yeni bir de
vir baolamrştr. 
Sinımın ilk eıerJeri 

Sinan bilyUk bir iman ve inançla toe 
başladı. İlk olarak İstergondaki Kızıl 
Elma camiine bir minber ve bir mih· 
rab yaptı. Bundan sonra birçok ç~
me, han, cami, medrese, imaret, ha • 
ınam, ııaray, kervanısara.y köprülU 
bentler, kMırlar, klS§ktcr, ça?"§ılar in· 
şa etti. 

Kaııunt, ilk bUyUk canıl olarak Sf. 

111 

·.D 

Bir sanat incisi: Siile!tm<miyrJ 

1 ürkün yaratıcı kudretıni 
bütün dünyaya haykıran 

dahi sanatkar ki.ndir ? . 
Yazan: Talat OZIŞIK 

lanndan pir Sal çelebiye JUdtrdıfı 
bayabnda, (Teıkeretillblinyaıı) da, 
Sclimtye hakkında göylc diyor: 

"Edinte&: öyle bir cami '1ı§a et. 
tim ki, rii:rg4rd<J emaaU olmaya.. 
Bu otmıiin mintıreleıi Mm ftıtldk 
hem tfÇQryoUar olm4k gayet m:ü.f. 
kül okluğu 1114lumdur. Aya,ao/ya. 
kubbesi giM bir 1cubb6 di!JtJ!l iB
Mnula bina olunmamıflır Ü1f'I. 
kefm-ef. /eoereniK mim4r geçimm
kri mfislii.mmı.laro gakbemia var
dır dm-lcrmi7. Ol 'k!ı4ar ~ do
ğ urmak gayet mf'lkiiUfür dedik. 
leni bıı hakirin k{l"lbiruüJ kıılmtfh· 
Bu cami binasında himmet edip 
bia:mflM1ıi taaki iman kudret 

cy'leyüp bu kubbenin Ayo.80/ya 
k"Vbbcsindon altı zira irtifam w 
dört zira derinliğin dyads ey~ 
di'l\.w 

Mimar Sinanın şakirtlerinderı Mi. 
mar Yusuf, Babur hanın da.vetl fuıe. 
rine Hindistana &itmiş, Delbi, Afra, 
Lahur, l{j~fr kaleJerlıU ve diğer öt· 
mcz abidelerini ,tapmıet.Jr. 

Sinanın eserleri (500) gibi bUyllk 
ve eri3ilmez topluluk gösteriyor. Si· 
nanın büyüklüğü en ziyade yanında 
kullandığı \1e yetiştirdiği ustaların 

çokluğu ve mehanrtiyle gi)ze ç:ırpar. 
O asıMa nakil vasıtalarmm· noksanlı· 

ğI gözönUnde tutulursa Sinanm bUtttn 
eserlerini ayni :ıamanda kontrol ede
mediği, fakat yetitti.rdiği ve güven. 
diği ustabaşıları vasrtMfyle bina fn. 
şaatını takip ettirdiği muhakkaktır. 
UstadJn mektebi 

Ustad kendi mektebini b(Syle yarat. 
tt: Anadolu ve Rumelinhı her huca. 
ğmda., Balkan dağlanndan Bingöl 
yaylbınn kadar Koca Sinanm ytlk· 

1 l 
selttiği bir~ok abidelere rulamr. Bti 

nana Şph.r.ade.,. camiin~ ş~pılmııJHP:J O zaman 69 yaşında mevzun boyu, Abideler dünya medenf~th:ae buıft:ıı de 
emretti ... K~ca üst~~ derlıal .~şe, P~2ı· zayıf vU.cuau, uzun sakalı ve kara mey~..a'\ okuy~ ~ir Çaj~ ,Jilil&m· 
~arak"buyuk cscrını be~ senede bıtır. gözleriyle Sökullular, Ebussuutlar a. Y,or .. 
· di. O sırada lstanbulda müthit bir su rasmda yüksek ve temiz bir yUzle bU· Bilylik tarih ~an Hanuner 
&ıkıntısı vardı. yük ölmez eserlerinin kucakladığı diyor ki: 

Hükümdar bu ioi de $inana havale muhitte dolqıyordu. "8üleyma"'Ye ~a• .90tlrts 

etti. Koca üstad bUyUk bir dikkat ve Mimar Sinanın Kanuni devrindeki Ayaaof ya lilmfl§tür. YalNı.3 ~i f1JY 

itina ile keşfini yaptı. Hava. terazisi' son eııeri BUyUkcekmece köprUstı ot. kıalmı.~tır. Biri T.ıtbb« genifliğimld:ı 
ile vadileri gözden geçirdi. Tahta lü. du. Kanuni devrinde Mihrimah, RUs. cilr<.ti, diğerı cınUTvt:llığt.11 
le!er vasıtaslyle ı;uyun mi~tannı a.n· , tem Paşa, ve sonra Manlsadaki Mu· Sinan kubbe geni~Uğindekl ctıretfnl 
lndı. Tazyikım hesap etti. İll§aat tam radiye camilerini de bitirmigtl. Edimede, Selimiyede göatennittlr. 
9 yıl sUrdü. Bir taraftan da. sanat in· Amerikanın meıhur sanat profesörle. 
ci!i ylikseliyordu: Ölmez anılı Süley· Şaheser l rindcn Rfflstal \'e Bon Hevin SUJey-
maniyenin in§aatı devam ediyordu. Koca Sinanm bütün dehasını tecel- maniye ile Aya.aofyayı ayn ayn tet. 

Suyu tst:J,nbuta getirmek için yapı· 11 ettirecek son bir eseri lhımdı. Bu kJklerinde (çok bUyUk bir eHTde ors. 
lan ken1erler: Uzun kemer, Güz.elce da Edimedcki Selimiye oldu. üıt.ad nılan a'Mnk güzcmr1frt\ 8Uıeymtsflıye
kem<'r, Mıılva ve Menderes kemerleri. artık Koca Sfm.m diye anılıyordu. Se- nin nıermer ve granfJten yapılm'f fç 
dir. 01..crlerinden bir atlı rahatça ge- limiyenin inşaatına baş!adxğır.aman v~ dlf tufr~i anlat•!X"'· Ralbııkıi A· 
çebilirdi. O tarihten itibaren lstanbu. &4 yaşındaydı. Bu ölm~ eser 7 sene· YM0/1Jtldn bu yoktu.r, f gi mi.zeyyen 
lun muhtelif yerlerinde "Kırkçeşme,, de bitirilebildi. Şehzade camii ile ha. olm.aklıa btraber tllf yazana.. txğltıdaft 
adı verilen çeşmeler yapıldı. Suyu is. kiki sanatına batlıyan Sinan, Selimi· olm481 6bkle matt.43twı f/a.M etmiyor 
raf etmemek için Burma JUleler icat yeyi bitirdiği zaman (Peamıdiclri cf. diye samimi bir itirafta bulunmU§ : 
etti. Sinan bu su kemerleriyle Bizans htın, Mimıırı bi ak-ran) Eanıyla anılı. tur. 
bentlerini hiçe indirmlı oldu, yordu. 

Onun enf eıı eseri SUleymaniye bit· 
mek Uzereydl. 1'ıhayet hilkUmdarın 

emriyle camifn açıh§ törenini kendi· 
ef yaptı. Artık Sinan el\n ve şerefin en 
yllkMek katına r1kmı§ bulunuyordu. 
İt1tanbulun hemen en rnuhte.~em ca • 
miler!, yurdun birçok yerlerindeki a
nıtlar Sinamndr. 

O devdn · nıefhur mimarlanndan 
Horoz Menıt, Mehmet Ağa, Davut ve 
Yusuflar Dalgıç Ahmet c;avuşlar, Mi· 
mar Ramazanlar, Sinanın tnlebesiydf· 

ler. Koca. Sinan Edirnedeki Selimi
yc ile gCS!sUnü kabartıyordu. En ziya
de kubbe ve minareler İıtfaatmda ea. 
natını gösterdiBi.De i.aıuurdı. Arkacıq. 

mnmmz ~1t.c.sarı: Edlnıedr.1oi SclimtJıe camıı 

Me§hur Alman ressamlumdan Mel. 
hiyor Lorih ve Vllhelm Dilih, Sinaıım 
eserlerini kara kalemle yaparlarken 
bu gUzelliklerln çalımına ve yapıllf!
na doyamadıklarını neşrettikleri eııer· 
terinde söylerni§lP.rdir. 

SlnRn 996 da öldü. Eserlerine ima· 
emı ko~afı bile lüzum g6rmedi. 
Yalnız oıılardan birinin, 8We)'Dl&lliye-

Altın 
·OQnyacla 
ne kacler 
altln v.ar1 
Altın baoası 

· memleketler 
hangileri ? 

Wnetıer cemiyeti ;yerytız1Hıdıeld 
bankalarda mevcut bulunan altın mik. 
tanna dair dikkate değer bir istatiır 
tik neşretmiştir. Yalım bu istatistik· 
te Rusya; İspanya ve ltalyada mevcut 
altın miktarı yazılmamıttu'. Binaena.
leyh bu memleketler için Londrada.. 
ki Montagu bankumm tahminleri e
eea tutu tank eu hulba yapılabilir: 

Bankalarda saklanan altm mJktan 
193R aeneei baflangıcmda %i,M7,000 
kilogramdır. 

Dünyadaki altmm yansı birleşik 
Amerika cumhuriyetlerinde bulunur. 
Diğer altm babUı olaıi memleketler, 
yani İngiltere ve Fransa Amerikayı 
bUyUk bir farkla takip ederler. Bu Uç· 
memleket yeryüzündeki attnım dörtte 
UçilM maliktirler. Bunlardan sonra 
Ru.aya, daha !Onr& sırasiyle Felemenk 
tmçre ve Belçika getir. Yer yUıUnde. 
kl attın vaziyetinde 1937 aenesi içer • 
etnde birçok değişiklikler olmuştur. 

Felemenk bir eene i~inde memle • 
lretınde mevcut altm miktannt bir 
misti f azlalaştırmış, dokuzunculuktan 
beşinciliğe çıkmıetır. Bilakis ll!lpanY& 
(Barselon hUkOmetn iki aene evvel al· 
tm mevcudu itibariyle beşinci geli • 
yordu. Bugün harp masrafları yUzUn· 
den dokuzunculufa dtlfmU§tUr. Ayni 
aebebler ytbıQnden Japonya da Hin • 
dfltan ile '1fJl' değiftirmi,ur. 

Büyük devletler arasında bugiln t. 
talya ve Almanyada altın mlırtan 

gok ualmlfbr, Son bet eene içenin. 
de ttaıyadakl etolr altın mlktan 218 
ve Almanyadald a1tm miktarı S/8 a. 
almıştır. 

Atağıdakl memleketler bUgUn m 
ful& tbtiyat altına maliktirler. Ke • 
nardaki rakamlar mevcut altının yUz. 
de nekadarma malik olduklarını gös-
terir. . l ı 

ı- Birl~k~erik&- ·. ·' s.ı 
2 - İngiltere 15,, 

İngiltere (BrftMya lmpantorıu. 
ğu dominyonlar Ye Hiııdtstın da· 
hil oluna). 18,0 

3 - Fraua ' . 9,T 
'-Rusya 4.5 
S ~ Felemenk. 3,5 
e - tsviçre 2,9 
1 - Belçika 2,3 
8 - Arjantir. ' · 2,3 
9- İspanya (BarR1on hOkftmeU\ 1,3 
10 - Hindi.itan (tngiltereye alt kı· 

sım) 11 
11 - Japonya 1 
12 - İsveç 0,9 
13 - Kanada 0,8 
14 - Cenubt Mrikq ittihadı 0,8 

IÜn !e!Siz bir ~nde kelld.ini göm,.. 
dUnnekle kandJ. SU1eymaniye canli· 
n1n bir klifeeinde uf ak bir •bile biti. 
tİk kUçilk bfr mer.ar görülür. (Da 
mezar ewelkl yıl değerli lsnıet lnöntl· 
nUn yUkıiek buynık1anyla ta.mirle bU. 
yUtUlm6ş ve güulleştfrilmiştir.) Bir 
pencerenin· demir pa.rmaklığmd.n ba. 
lald'ğı 1.aman burma uriklı il.de bir 
tq yığını göı.e çarpar. Bet Uırda ya• 
prlamıyacak eşsis ve ytıce Merleri ki• 
1& bir zaman içinde )'IJ'atan. tatlara 
can veren Koca Sfnanm h&yab ota4& 
oyma ve ıartf tq parmaklıJdarm üze. 
rtndeki duvarda Sat çelebinin birkaç 
atınyla hullsa edtlmiftlr. 

Bugün koca üstadın 3:50 inci Yll d()
nthnUdUr. Bugilıı sevgili yurdumuzun 
koynunda. her bucağında. &af w lad. 
vert Ttlrk semuına. yilkeelen Türk a. 
mtlanm diken yijce sanatk~ ruhu· 
nu yUceJtiyoruz. Bu aa.rıat dahiıinln 
TUrk gençliğine btn bir doğ\ış, yarı
cht " kuvvet qılryan ~bideleri Tür· 
kUn kuvvetli ufulda.rmda garp ımm. 
m11111 yU~ tepelerinde, Edimcnisia 
ı.tı'mda TUrkUn bQyUklUğUnO. yara• 
tıcılıfını glSstererek dUnya durdukça 
duracaktır. • 

Sinan ötrnedi, Ya&J'YO'°· Onun kalbi 
TBrlr eanatı için menner \'e granitler 
de c;arpryor. Ve kendiel eeerlerly~ 
ytlnelttiği "nlrlc milletinin eanat ~· 
veıa kalbinde yqıyor ve yaı,ryJ<'aktrr· 

Mlınar TALAT OZlŞJS 

" . ... 
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Yüksekiondayazllmış eÖ"1 
g·arip bir mektup! balar altında 
Çiı kin bi r hadiseden, bir çiı lıiıı lılidise 

d ha mı çıkacak ? a 1 ek- h nngl bir tecavüze uğrnrışını nıa 

gülen Madrid ! 
Avni Kadiroğlu imznsiJe b r ~ it nl kıhğm:ı bUrOr'llp heyecanlı 

tup aldık. Bir mubarrlrtmiz. ~ r ,,.a.z.ctccllik ynpmnk snll\htrctlnJ 
bir znbıta vakası olmakla bera ~ 1'9izc kinı , cNlJ? 
biraz romana benzlyen bir tcca z Kaldı ki "nkndn Bııynn l~minc 
hl'ı.dls~slne tesadUfen şahit olnluşt,u. I nemJrbn tan ziyade Dar AU De· 
Kibnr yapılı meçhôl blr adanı tanın· mJrbn aJAknhdır. Jlnlbukl kcn-
mış bir ttcaretbancnln direktör mu- dl ı bı;ı;Un ,ntnn dısındıı bulunu· 

O, gece gündüz tepesinde dolaşan ölüm 
tehlikesine ı 'ağnıen, ölmeğe değil ya
şanıağa azmetı1ıiş göı iiııüyoı 

avını olan bayan Emine Demlrbh~dşlıtn "Or J>önu .. umıe . he np ormnk 
d t a te - ., • .. ' 

bUrosuoa seıerek hay u C haJ·1mtı mnhnfıızn oocccğfni hll· ' 
ı d ,. ı.aJanacağını an . • 
er e bul\lnuyor. ı aı~ . f· m~kl bernber flonUncc:re lmdnl' 
layınca slldh çekip kaçma-"a mu' a <in hu ne..:ı·lynttnn 'nzgcçmcnbJ 
fak oluyor. Gazetemiz de bu bAdlse- ' ı tcm<'k l;n kını da hen. kendim 
nln ancak yazılır tarnflarını :razı· 1 ılc bıılnrorum. ÇUnktl H:ıy Ali 
~·or. Du bir ı:;a:ı:ctenln hakkıdır. dMI~: · Hcmlrbnş ile ~nh!'lnn m.iinn ... clıc-

" I ·rer 61 harrlrlmlz de gazetcclllt:ı n tim , nı"<lır. ,!\k~i tnkdlrılc sb.i u 
b ıc:ı tnklp ı ı ı ı kt blT meslek ı:;ayretl ile u v tnr:nı:ı • tıtt'C er n nrnmn nn Ç<'· 

ediyor nerken arara kadın olması ldnmlyecdtlmc emin olmnmzı 
çok m~lıtcmcl olan başka birisi ka· ta'.' iye ederim ... 

rf ,-oru m. sh:l 
rışıror. "mUtecnsl tanı. 
nydınlntablllrtm .. diyor, 1 

ıınsoı::yo· ' Bir g ııı:ıte için bundan s ~ 
nel blr haber ' '" bundan mUkemmel 
blr fırı.at mı otur"! Biz ı.ımsenlo 
ı.mhsı. r.;ercfl. haysiyeti ile memul ol· 
· ' 1 "'"I izin ,·uılfcmıyncak kndar m 5 ec m 
lerlnl \'e inceliklerini bllirlz. 

Biz sndece aldığımız güzel ,·e ro· 
manl;m ,·nkı~ır bir haberi neF,rettlk. J 

• •· haber· Buna clall' alacngımız bnı:.:.-a • 

Bay Avni Kadlrosıuuuu muhtc 
şcm hlr derebeyi eda Ye sndaslle ra. 
zıp .. önderdil:'l bıı nla \"agner tonuıı
d:ıki mektubuna biz lüzumu lrndar 

lcrl do nc~redeceğlz. . 1 
Fakat ötede. tccavUzc utraran mu 

esscscnln nsıl snhlbl Bay ı\ 11 Demir
başın mesai arkadaşı oldusuııu bil· 

rumu~nk Yc kısa bir cevnp verece· 
siz. Biz mcslckt rnzlfelcrlni bilen, 

cemiyet, bayat ,.e kanun icaplarına 
hnkklle riayete.den snzctcc!Jcrlz. 
Romnn olsun. basit soysun \"akan 
olsun. gördU~UmUzll. işittiğimizi. 
prenslplmtzln ölcUierlne ,·urarak yaz 
mağı ,·nzlfc blllriz. Bu hfı.dlscdc de 

yaptığımız:. başka bir şey değildir. 
Gerek Dayan Emine Demirbaş. ge-

ı ·ı nu t.omm gül leleri ısl ıkl:n· öttül"ü ı·. lncınn), t C'lllC'liıulcn "nrsnl'IH'n, Mnıl rit lller, \ mcriknıı flhnhıtlcki ;:anı:~ 
trrlcrin nıltrnl)tiz \'C tnbnnrn lrnllanışlnnm hnrrnn hnyrn n scyıc<llyor. i-.1ltleıini hozmu)orltu·. 

dlğlmiz nııy A' nl mıdiro~Ju her n~· 
b Ş rörmü· 

dense bu nceırl) atımızı o "' 
yor. Bize bir mclttup gönderiyor. 
Bu mektup epeyC'e yUksek tondn ya-

zılmış gnrlp bir ~ey. Biz çirkin bir 
bAdlscden tccs Urle bahsederken a· 

caba yeni bir cirkin hMiscye daha 
mı tcsadU t edeceğiz! 

Bar Krt<ltroğlnnun gönderdiği sert 
edalı mektubu ynzmıyacaktık. Fn
:Knt bu hnkkımısı - dl de a.b a.i 
dar bltarnt oldu~umuztf g 6Sl 6 rmck 
için - kullanmadık. Mek tubu oldu
iU ı;lbi uraya gcçil"lyoruz: 

•'Adi bir oyG'lnculuğa ıc.eb·
b 'f'nkosmt Jıe;rccıınh bir ro -
ma.n hallne oknTnk cfklirı ftm· 
meye teşrih etmeniz doğru bh· 
hnrokct Cleb'ildi r. Nc.~ıi)·nt taı-z.1 · 
nızd:ın bu fşfn c~ rnrlı bir iı;;t1lzli 
bulnndu!?ıı anılsbUJr. r.-0mnn 
ıo: klinc l'!Okbığnnnz b u had i eyi 
• .. f!Cif b UyUtc· nkuynnlnr nrasın ... ıı ~ 

ı·ck b:t':kR knh plara dökecekler 1 
do hulunııbllh·· Dn d hctf de UI· 

•. "ki defıt m csnl fl· ı 
J•nrn Rln-sn" 1 I 

nugıln barut dumaııl.cırilc tilt
sıllcncıı bir 1ıarp meydanı 1ıa1ini 

cılm1§ ola.n Mcıdrittc 1ıayat na.1ıl 

geçiyor!' Bıınıı merak c<lc11 bfr 

lngili:: muharriri Madr{!ten ga
zctc.~nc şu cnttrcsan makaleyi 
yollamıştır: 

rek Bay AH Demirbaş hnkkındn -
ki nar Aliyi cok ynlmıdnn tanır 'e 

hürmet ederiz hiçbir hususi mnk· 
sadımız yoktur. Bıına sizden önce 

bizzat kcndileı i emindirler. Size ge· 

liucc. mektuuunuzu ı~ure çerccn·esi ' 
dışına çılmrmıroruz "e bay Aliye 
karşı gösterdiğiniz vf:'fnlı arkadaşlt· 

"Evet Madritte hrı.lk halfı gültiyor, 
ğı takdir ediyoruz. 

~aka ediyor. eğleniyor. Bu şayanı hay 
Noşrlynt bahsine g{'lince Ilı.tren rel ölUm ve kahramanlık ı;chrindc, 

miıı:ı;ı.nde ederseniz bu vaztf cmizdc C'Y'lerin ipcr il tl n i - ,traın 
dc\·ıım d ece# z. Nite kim , g oçcnkf 

vaylnrın cephede, harp meydanlarm-
tocavUzo cUret eden :ıdnm hakkındn da durduğu, bu gnrip şehirde halk hli.-
aldığımız epeyce meraklı mnlUmat.J la güJUyor, çocuklar hfüa Bokaklarcla 
yarınki nUehnmtzdn neşredecostz. oynuyor, mizah gazeteleri bt\la elden 

Tavsiye ederiz. yarınki nüshamızı ele dolaşıyor. Gece açılan gillle rııh

slz de okuyunuz. 1---------------

Jt(a tl Ve- r-engi eıbiS0ıi1 
adam kimdir ? 

Dün nf'.,rcttiğlmJz imz.aıHL nıcktubn ynznnm - tnhıulnJmiz gibi -
bh• bnynn ol<luğu nnln ılnm;tır. Bn:ran (H.l<'.) nln mulm.rrirlınlz ,·er· 

di~ m~mntı .!:~1 J ;:~nuzm _:cn;, ... ım ;;'.,tnn;:1<l~ ~ım;:.._ncaksınJ7..:.._ , 

neleri sabnh olmadnn dolduruluyor. rmda kocaman delikler \"ar. Buna rağ
ölUm hnvnsı, ölüm mnnzarası müm- men gülle değmiyen odaları ~in!' 
kUn mertebe Madridin yUzUnden silin- nıil§tcrilerlc kaynıyor. 
meğe ç1.1h51hyor. Bir sabah tarudıklarımdan birıntn 

Hıırp eden bir milletin bir milyonu evinin önUnden geçiyordum. O gece 
ocphooe yaııyor! Şehrin nere~einc ve dU~n gtillelerden biri evin bir cephe
n~ zaman gülle dUşc"ğini bilm<'k. kes- sini kireçli bir nnkaz ~,ğını halinde 
tirmk imltfinsız. Mesela büylik bir sokağın önilnc ),ğmtştı. 
npartımnnın üçüncü katındnki mü· Bu meyanda misnfir odnsrndaki p1-
kellcf dairesinde oturup gazetenizi yan:Jnun tepesi de uçmuştu. Piyano-

nun kalan kısmının öntindc ev!.n eıı 
okurken duvardan bir gü,lc giriyor ve 
knnsıl<"nln altında pnUıyor. Eğer o küçUk kızı oturuyordu Tertemiz 'g'l• 

)inmişti. Saçları bUYllk bir iün'll. il 
kanapedc oturuyorsanız; şansınız.ıı kil· tnranmı tt. Sanki hiçbir şey olmamıı:ı 
sUnUr .. Odan:=' öbUı· bn~nıdn isen!r. öl· gibi piyano tuşlarının ilzerinde blçinı-
miyebilirsinil'.. ll parmnklanm dolııştmyor, Ur.el. 

BilyUk topların scfüeri işitilmcğc hnfif bir İspanyol tangosu <;.nhyordn .. 
başlııdığı '"akit Madrittc neden kim-ı Kendisine sc lendim: 
senin olduğu yerden knçıp saklanma· - Kızın1 bu ne hal? 
Ka tc~.cbbils etmediöini bu iz.-ıh eder. Thth tatlı gülerek cevnp \'erdı • 
Güllenin gelip de saklnndıb'ln12: yere 1 - DUn nk~am bir obüs içeri girdi 
dUşmlyeccği ne mnlfun! evı bu hale soktu. &at on birde de 

Tclefonika, Mndridin en yi.iksck bi- piyano hocam gelce k ne yapayını 
nası, haJa mağrur, mutaazz.ım, yerin- çalışıyorum! 

de duruyor .Delik, deşik olmasına Mndrlttc tedariki kolay 3eyler kô
rıığmen içi yine telefoncu luz!arla do· tU sigara. pis bir §t:rep. Kıt olan ~y-
lu. BliyUk postnhancdc 'bir tek cam lcr ekmek ve kahve. Olmayan ~eyler 
yok; liı.kin postn yine muntnzııman da sabun YC kcr! Madrit, knhrnmanlı 
ğıtıhyor. Birçok otellerin duvarla- ( Dnıamı 15 incide) 

niıl.. h 
Ht>.ı Jlnnci hİJ' 'ntnndnşrn or· 

•ı Dl~l~••ftQ;J . . 
lf.•~M:ll!l!iitıMU·!:DJ11:e3:m,e:ıaı·Jl!Jlla 

. • ~l mi baba': - Hakikat bu aeb l•\S3na. oğlu yük olur mu? 
B5k buna kuarı01. • 

- Yoo"" . " hi bir fCY ynpamı:ız.sa. .. 
- Ben;m gibı gornıe~ b lçk" "'enin buradn böyle ı:.a~malor 

R" derim . Nacı e ı - k - ıca e ·· . M. i in istemi olaca •.. 
dü6ündüğünü tahmin et~tg~ ~de ınıhlı kala.mi{ cc\'ab \'Crdı: 

Sund ~örmjyen bakı~ar > 'tme'-'i dUşUnUyorum baba. · 
0 1 · d oıl Viya.naya gı ~ . . - Et>n y,mırc e • all 1 Ya,·aş yavaş dedıklenme 

- Nnsıl oldı: b(iyle ... Maş ~~u Şerif Paşa da söylU~·or. 
"'eltliğini ş<;r.neide memn~num. d bu lüzumsuz \'e nüınnsız 

- Fa.kat yine dü:;.Uni.ıyorunı a. 
b" k bl geJi,·or bana.. . 

ıı ~eyaJ13t olaca • gı · " tte degwilfm .. .Madrmkl bır 
• . ., &n bu kan .. n .. d 

. - 1 ... 1 n dem1~ • •• len mf!ktupta da bir defa gon c· 
ünııttir .. ~~r. ,-urmnk lazım. Ge 
ti :uz d cm 'Z'n'I iıf er mi yd 1 ? 

· - · · · · · · . i c kadıı.r babası dahil o!dUettu 
Suad Cl'\'ap vermedi. _o. ş~md Y ·unek teklifini UmtUıiz:. 

ht.!dt-, kcnilisini evenlcrın Vıy:ınayn gı 
1i ·;naen dolayı rcddctmi~ti. .. bı"lc bir müddel 

k · t" rordu Germese • 
'Fakat ~imdi gitme · 111 1 ~ • uhltten kurtulmu• : gö-

kend!slnı heı- gün biraz daha ezen bu m ıunlu 
rerek dönerse en bUyllk flrzusuna ka~i ~u~e~crini ~öylcmenı<'k 

Suad bab.:ısmo. kn.rısı hnkkmdak ~ P 
' ' beraber· içııı kendi!.inl gUç tutuyor du. Bunwıla ·., Anneme fay· 

- Babn! dedi. Nimetten memnun mucıunuz · 
dn'"ı dokunabiliyor mu bari? . 

P şa ufak bir tereôdUttcn sonra ltar~ıl ık 'crclı: 
- Ni~ln sordun ? 

- Hiç... • - • • k~ .. t f"Plelı ıki seneye 
- Yeni mı \'lendın oglum. • ımet vŞKE' e- ., B 

. d" akta ne mana var... u 
ya.kın bir ~an oldu. Bunu :.un ı sorm _ n bah-:.ctm di 
ı.aınan içinde sana kimse memnu~ oldugumur.da ~ 
ıni? Yoksa se'!1 mi memnun değilsin. 

- Bilakis baba. memnunum.. k 
Bu ~':!.lan dudaklarından, pa~-ıya hakiki manasını anlatara ... 

döitüJmU~U.Pn:a. irkildi.Yok!'!a. oğlu herşeyln !arkında mıy~ı · 
t~ Suad. "mtnummım,~ kellmeııini, h iç de memnun olma.dıgmı 
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>azan : Ha 
ruılatnc:ı.k bır sekilde telMiuz etmiı:.ü. Paşa daha emin olmak 
ırin: 

- Söyle hakikati oğıum bana. - dedi. Memnunum kelimesi
ni hiç de böyle olmadnığmı anlatır gibi söyledin. 

Suad r~nk '·ermem eye ı;:.ahearnk telo-n.rladı: 
- Hayır b3ba .. Size oyle gelmiş olacak. Cidden memnunum. 

Hele son giinlcrde benimi<' çok nlnkndar oluyor. 

Suad, gören bir nclamın çok zaman görmiyrnden dnhn duy-
0usuz. daha :ınlayıssız olnbllmcslnc ha~Tet ediyor. maamnfih, 
yi?ıe babosına. hak veriyordu: Nimet kancı değil, nihayet ge
liniydi. Onunla nlô.ka:•ı tnbiatile kendisi gibi olmayacal<tı. DU
şünccsinden sılkinerek mevzuu dcğiıılirdi: 

- D.:>ktor Nedim, son günlerde gelmez oldu. Niçin? . diye 
~rdu. 

- GclmE>mesinc ben memnunum. O çocuğn bir turıu kamm 
bynnmadr. J{eşki hiç gelmese. 

- G~lerdc iyi ~lduğundan bahsetmiştiniz? 
- O gün belki hoşumn giden bir tarafı olmuştur 
- Sonradan canınızı sıkan bir şey mi yaptı? 
Paşa cevap vermekte gecikti. Neden sonra, yavaşça: 
- Yooo - diyebildi. 
Paşayla Suad konuıurken Ferid, biraz ilerideki uzandığı 

yerden knlk-mış ve yanlarına gelmişti. Delikanlı, son bir hnftn 
içinde yıne ~k fcnalaı:ımıAtJ. lyi, eıhhath bulunduğu günlerin 
yekunu, hıı.stahkla. geçirmediği günlerin beete biri bile sayıla. 
mazdr. Babası geldiği zamnndanbcri, nrtık mektebine de dewım 

edemiyordu. Her gUnUnil C\'de geçiriyor. hazan anasını ziyarete 
gidiyordu. Babası nasıl görmekten Umidlni kesnıişse, o da, 1yı
lcşınektcn ümıdini kesmişti. Son kan kul5tnası, hastalığının 
lopana doJ'nt gittiği endişesini uyıındırmıştı. Bununla bcrnbc:ı. 
kendisıni çok çabuk toplamış ve bu toplnyış köşkte yeni bir 
ümit hn\'asmın esmesine yaramıştı. 

Pafj::ı.: 

- Niçin kalktın Fcı id ': .. diye sordu. 
- Yalnır.lıkton ('anım sıkıldı pnşn dede. 
- Murad nğnyn söyle de ~czlongıır.n buraya getirsin. Ferid 

pa~a dedesin!n sbyledığlni y:ıptı. Az sonra babasllc dedesinin 
bulunduğu yere yerleştirilen czlongn uzanmı§ bulunuyordu 

Pıı..5a., l"er;din yilıUnc b. kıyor; onun kızarmaya liiZ tutan 
\"anaktnrmda hiç de bir h;Uta eV\'elki renk lr.Jlği bulmuyordu. 

- Kendini nnsıl buluyorsun oğlum? 
- Bugiin çok iyiyim pa.•a dede. 
- San:- .seni dnha iyilc.,tlrecek bir haber ,·erccrgım Feııd. 

O. ban, gözleri i~in Viyaneyn gtd CC'k. 

- Doğru mu baba? 
- DfüninUyorum o~lum. 
- Git b:ıb:ı.. Ne olur gil. 
Fcrıd her fırsntta b:ıbasına bôylccc )111\'arırdr. P~ d de· 

sinin bu mUjdesinc çok St-\'İnm~ ti. lyllcı.erek dönecek olursa, 
Uvoy amı.eındnn kurtulacağına hi~ şUpht-!!i yoktu. O zaman 
kederden sacları vakiU!iz nl?aran nnneı:ıinin bu bahçede ~indi
ğini. köşkte dola lığını, odnlarn girip ~tkllğını görecekti. F'e. 
rid, öylC' sanıyordu ki • bunlar olursa heı:ıtnlığından dn bit 
(' er kalmıyncaktı. 

Bu dü5Unceyle babasına: 
- Gitmelısin baba dcdı. ~en ivilecııp gclinı n ben dC' c a· 

bucak iyi:eşlri:ıı. 
- Söz veriyor nı\!Bun? 
- Söz. baba! 
l"cU de gUltiı;ıtUler. Suad: 
- Pekfıl:'l. öylC'yse, - dedi. Mndem ki soz verdin gidecek \"e 

y.Ic ip geleceğim. 
,(Devamı var) 
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Fransız 
.... Uatta rafı 1 tr.dll• 

"- Kabinemin henü:ı yirmi bea 
günlük bir h:ıya.tl ,·ardır. Mebuun 
meclisinin ekseriyetine da.yandığı bal. 
de, kabine akalliyctıe de teşriki mesai 
etmek istedi, fakat bu sahada yaptığı 
bütün teşebbüsler nkim kaldı. lktısa· 
dI meeelelerhı husus! ehemmiyetini 
gözününde tutarak büyük bir ccs:ırct· 
le halline t~ebbUs ettik. Mebusan 
meclisi bu maksatla ha.zırlndığımız 

kanunu büyiik bir ekseriyetle kabul 
etti. Siz ise, bira~ evvel verdiğiniz ka
rarla kabinenin yn~nmasmı imkansız 
bir hale getiriyorsunuz. Buna bir dL 
yeceğim yoktur. Fakat yarın ne yapa· 
caksmız? Halk cephesinin blitun kuv. 
vctini muhafaza etmekte olduğunu u· 
nutmamalJsmız. .. 
Jsllfa 

Ayan içtimamdan sonra kabine top. 
lanmı9 ve müteakiben Blfun reisicüm· 
burun yanına gic!erek mlfasmı ver
miştir. 

Rciaictimhur l".aat 22 de yeni kabi· 1 

neyi t~kıle milli mfidafaa nazm Da.. 
ladiycyi memur e•miştir. 
Daladyrnin bevıtnatı 

Saat 2.3.10 da Elise sarayından çı· 
kan Dala.dier, gazetecJlere §U beya.. 
natta bulunmuştur: 1 

Balkan 

Matbuat ve 
ekonomi 
fçtimaları 

Balkan matbuat konferansı tarafın· 
&n te~kil edilen komisyonlar dün Yıl· 
dız sarayının mutclif daircledndc mcsa. 
ilerine başlamışlardır . 
Tr.~min edildiğine göre, komisyonların 
mesaisi muhtelif proje, teklif ve tcmen· 
nilerin tanzimi için üç dört gün kadar 
sürecektir. 

Saat 13 de Serkldoryanda delcgas -
yonların §ercfine büyük bir riyafet ve· 
rilmiştir. Yunuı Nadi, Sefcryadis, Gon
gopol ve Yuvanoviç nutuklar IÖylemiı. 
lcrdır. 

Rumen delegasyonu anısından ve 
eılci Osmanlı impaartorluğu nazırların

dan Bükreıte münte~ir Univeraul ga· 
zcteıi baı:nuharriri Batsaria bir nutuk 
eöyliyerek hazır bulunanların tiddetli 
alk?şlan arasında hatıralarını anlatmış· 
tır. 

kabinesi 
"- Rcisicümhıır yeni kabineyi kur

mak \'azifcsini bana tevdi etti. Ben de 
bu vazifeyi kabul ettim. 

Enternasyonal politikanın inkişaf -
lan ve dahili "" mali güçlükler sebe
bı lc. kabinenin en nihayet pazar sa
bahı kurulmuş olması lüzumuna kani 
bulunuyorum. Azmim bu yoldadrr. 

Sosy"ı:stlcr kahineye 
girecekler mi ? 
Bır milii birliğin vücuda getirilme· 

sinin henüz daha kabil olmamasına. 
müteessif bulunan Daladye, sanıldı -
ğına göre, rnsyalistlerden demokratik 
ittifak partisine kadar genişlemiş bir 
ekseriyete dayanan az azalı bir kabi· 
ne kurmaya gayret eclecektir. Bunun 
i~in de maliye nc1.aretini Rcynoya 
vermeyi dü~ünmektedir. 

Fakat esas meselelerden bir tanesi, 
sosyalisCerin hükfımete iştirak edip 
etmiyeeeklcridir. Sosyalist partisinin 
ntillf meclisi, yarın için toplanbya 
çağınlmıştır. Eğer sosyalistlerin ka • 
bineye h•tiraki aleyhinde karar veri
lir ve bu su:-etle Daladier sosyalistle
rm iştiraki olm:ıksızın bir kabine kur
mak mecburiyetinde kalırsa sosyalist.. 
lerin bu kabineye müzaheret eyliye • 
cekkri ~rhalde muhakkak gibi gö • 
zükmktedir. 

Şehrimizdeki 
Almanlar 
Reyiam için 

Knradenlze gittiler 
Şrhrim\zde bulunan Alman ve A· 

vusluryahlar. Avusturyarun Alman. 
yaya ilhakı hakkındaki reylerini ''er
mek Uzere bugUn Kar:ıdenize gitmi3. 
Icrdir. 

Reyi.ima iştira!\ edecek olanlar, sa
at 9 da Şirketihayriyenin 68 numa
ralı vapuruyla Büylikdereye gitmiş

ler, orada demirli bulunan Alman 
bandıralı 1taka vapuruna binerek Ka.. 
radenizc, kara sularımız haricine çık
mışlardır. 

l{ara sularımız haricinde reyler ve. 
rildiktcn sonra vapur geri dönecek ve 
yolcuları BUyUkdcrede tekrar 68 nu· 
maraya aktarma edecektir. İkinci bir 
kafile de yarm hareket edecektir. 
Memleketin muhtelif yerlerindeki Al. 
mnnlar reylama i§tirnk için ıehrimizc 
s-c?mi§lerdir. 

Japony' ve 

HABER - Aqam ~ 

Frankonun 
emrindeki ec
nebi tayyareler 

_.. Baştaratı 1 incide 
anlattıktan sonra, topçu kuvvetleri
nin Cebelüttarıkı tahrip edemese bi
le boğazı gecilmcı bir hale gottrebi
leceğ'lni ve CebclUttnnk limnnınm 
da her lilrlll as~eri ehemmiyetini or
tadan kaldıraca&"mı kaydederek hü· 
ldlmettcn ne gibi bir tedbir alwn.(;ı 
düşündilğlinü sormuştur. 

Hükftmet namma bcyanattn bulu
nan harbiye müsteşarı Lord Stran
kona. hükumetin bu meseleyi uzun 
zn.mnndanberl hıcelediğlni, bu lstlh· 
kAmJarın dahlll harp başlııngıcında 
Franko lspanyası, sahlllerlnl müda
faa için tesis olunduğunu söyledik
ten sonra, bu lsUhkA.mlardaki topla
rın lngtllz baz'ı tein hakiki bir teh
like teşkil edemlyeceğlne dair mUll 
müdafaa nazırı lnskipln 27 temmuz 
tarihli beyanatı ile. icabında bu me
seleyi enternasyonal sahada. me,-zuu 
bahs etmek hakmı lngUterenln mu
hafaza eylediğine dair olan hariciye 
nazırı Eden!n 19 temmuzdaki sözle
rini hatırlatmış ve demiştir ki: 

"'-Hukümetln bu battı hareketlııi 
değiştirmesini icap ettirecek surette 
vaziyette bir tebeddül olduğundan 
malümatımız yoktur. Fakat Lordun 
elinde bulunan malflmat hükfu::ıetin 
malik olduğu malmata uymuyor. 
Blnaenn.lcyh keyfiyetin yeniden tet
kiki için mezkf1r m.alümatın harbi
ye nezareti emrinde bulundurulm. • 
sını Lorddan rica ederim . ., 

Lord Farlngton. bunu kabul e t
miş ve demiştir ki: 

"- Roma hUkQmetibln ispanyada 
toprak, siyaset ve ekonomi saha-
lannda islifadelcr teminini arnştır
mıyacağına dair olan İtalyan temi
natına fazla itimat gösteriliyor. HU
kfımeUn bu iman ve itimadına Fran
ko ma.Jrnmntının katfyen iştirak et
mediğin\ size temin edebillrlm. Bu 
husustaki bUtUn maliımatı Salnm.an
kad , n geri gelen salAhiyettar zat
lnrdnn elde ettim.,, 
Fraokoya ıo~riHeredeu iıtikrazt 

Londra, s. (A.A.) - MaU mahfil· 
Jerd" zannedildiğine göre ecnebt 
gönUllillorinin gitmesini ve dahili 
harbin bitmesini mfitekp Franko hU
kf1metne mUhim miktarda lk.rnzatta 
bulunulacaktır. Bu mahfiller tngl
llz hüki.lmctlnln ajnm Hodgson ile 
nurgosda bir ikraz meselesinin gö-
rüşüldUğünU tıft.ve eylemektedirler. 
Siynd mahfillerde dolaşan şayialara 
gôre, lnglltere bllkfımeti general 
Fraııkodan 1spanyol hududunun 
masuniyeti bakkmdn. kati tcmtnıı.t 
almıştır. 

Belçika ve Frankocular 

Bugün murahh:ıı heyetler hususi bir 
vapu:ia Yalovayı giderek geceyi orada 
~eçirecekler ,.e ynı ın htanbula döne -
ceklerdir. 

Ekonomik konsey komite içtimaları. 
:na gizli olarak dcwcn edecektir. 

ı lngiliz 
müstemlekeleri 

Brüksel. 9 (Hususi) - Belcika a
yan meclisi, Franko hükumeti ne1 .... 
dine bir ticaret mUmcssm gönderil
mesi ha ı:kındald teklif 58 mUstenkl
fc Ye 17 muhnllro karşı 59 reyle rod
detmiştlr. 

Haı·p vaz!yeti 

• 
Prenses 
Jülyana 

_.. Baştarafı l incide 
Hakikaten, prens Bernhard bugiln 

Ubeyde !değildir ve martın 28 inden 
beri Holandıdan aynlmış bulunuyor. 

Nereye gitti? Bilinmiyor .. 
F:ıkat, prens Bcrnhard, Holanda

dan yalnız ayrılmamı~. kardcşl prens 
'.Aşvin ile bcrtıber gitmiştir. Esasen, ih· 
tilafın sebebi prens Aşvindir. 

A~abeyisi evlenince, kU1$Uk prens te 
evlenmek hevesine dfişüyor. Fakat her 
kcı evlenecek bir prenses bulamaz ya 1 
O da, bir tayyarecinin dul kar~ı olan 
otuı yaşlarındaki Jertie Sandboy ile 
evlenmek istiyor. t~te ibti15f ta bundan 
çıkıyor. 

Kraliçe: 
- D~adımın kadeşinin asil olnu

yan bir kadınla evlenmesine razı ol· 
maml diyor. 

Tıpkı İngiliz sarayını altüst eden 
Madam Simpson meselesi gib!, bu da 
Holanda nrayını ikiye ayırıyor. Prens 
Bernhard kardt§inin ı~cafını tutuyor . 
Kraliçe kaynana israr ediyor. Kavga 
alevleniyor ve n:hayet prenıses Juliana· 
nm kocas·, kardeşini elinden tuttuğu 

gibi Holandadan çekip gidiyor. 
Lon:Jr~ıya veya Parise gittil:lcri zan

nediliyor. Fakat gelecekler mi, gclml
yecekler mi? Juliananın iiç a;•lık çocuğu 
babasını bir daha görecek mi. görmiye
cek mi? Mahim değil.. 

MOthtş hlr ka:ur a-a 
Ne'Y}'ortı, 9 (A.A.) - Ahtbambl\ 

devlctınd8 tıkan kasırga neticesindo 
2t klfl ölmifUir. Hasarat miiblmdlr. 

~ Haştnrafı 1 lnchle 
bara nhndığı takdirde l>ile. Uzak 
şarkta yeni lhUIAflar ihdas edebi
lecek mevkide bulunup bulunmadık 
larını su11.Jo şayan bulmaktadır. Her 
halde Japonyanın Çlnde müşkUlütln 
karşılaştığını görmek Londrayı mem 
nun etmektedir. Çünkil bu ımretle 
Roma. • Berlin - Tokyo mUsellesi za
yıflamakta ,.e demoltrnsilerin meY· 
k11 kuHetlenmcktcclir. 

Deyli Telgraf gazetesi. tnglJtere 
hükumetinin izhar C'ttiği arzu Uzcrl
ne Ameı·lkan hUl,üml·Unin lngmz 
haYa silahlanmasını tesri için askeri 
tayyareler n~rmcı;e nmade bulundu
ğumı yııtmakte.dır. Bnttft tngilt.ere 
sıkıntıda bulunduğu takdlrd<ı bizzat 
kendi hava kuv,·ctıcri için sipariş 

edilmiş olnn tayyareleri de lnglltc
reyc Yerecektir. 

Bakka, dükkan
ları ve sucuklar 

Şehir Mcdisinin dünkü toplantısın· 

ela, yeni belediye zooıtası talimatnc:ımesi 
üal'l"inde göril§ülmüş ve tuzlama mad· 
!:!~terle bakkallara ait fasıllar müzake· 
re ~dilmiştir. 

Ni%amnacıeye verilen son şekle göre 
sucuklann dayanma müddeti tesbit 
edilmiş, domuz sucuğunun l 5 gün, su· 

suğun 3 ay. pastırmanın 9 ay, kavur
maların da bir sene dayrınabileceği ka· 1 
bul olunmuıtur. ! 

Bakkal di{kkiinlarının kargir ve be· 
• ton bin~ilarda olması hakkındaki kay· 

da itiraz edilmiş ve pek haklı olarak 
bu kayd tatbik edilirse 1stanbul::la he-

men Mmcn bütıin bakkal dükkanları
nın kapanacağı ilerj sürülmilftür. Ne. 
ticede bu kayt kabul edilmcmlttir. 

Barselonıı., 9 (A.A.) - HaYns ajan 
sının husust muhabiri bildiriyor: 

Ebrenin cenubunda bulunan hü
kumet kun·eUcrl l'"ranklstlerin de • 
nize doğru ilerlemelerine karşı mu
Yaffn.kiyetln mukavenet etmekte
dirler. Samueva Maralla sırtlarında 
milisler anudane mukavemet etmek 
tedirler. Bu kuvvetler asilerin Kata-
lonyayı cumhuriyetçi lspanyadan 
ayırmağa matuf hareketlerine mant 
olmak Ur.ere kati bir muharebe yaı>
mağa bazıl"lanınaktadırlar. Tartaza 
şehri şimdi Frankistlerin tazyikin
den tamamilo kurtulmuştur. 

Dilşman tayyarelerinhı bombardı
mnnınn rağmen mUr.r:ıkarnt devam 
etmektedir. 

Dt~er cihetten cumhuriyet ku,-vet 
· leri Estramadurede 40 metrelik bir 

cephe üzerinde taarruzlarına de. 
Yam ctıncktedirlP.r. Bu kuvvetler Ha 
kaleroyu Alba geçidint tşgal ederek 
Guadalupe istikametinde ilerlemek
tedirler. Cumhuriyetçilerin bu hare. 
keti Madriddekl kuvvetlerle Fıran
klst Jspa.nyanın cenubundakl asi 
kuvvct!P.ri arasındaki nakltyatı teh
dit etm<'ktedtr. 
Franko taarruzunda ecneht 
tayynreter 

1ta1ya ile A!manyıınm, Fra.nkocu
lara aslrnr ve cephane gönderdiilno 
<lnlr. Avam kamarasında i~l partisi 
llderj Artur Grfnvud tarafından ba
zı vcsilrnlnr göstcrlşmlştf. 

"Deyll Berald .. gazetesi bu vesi-
kalnrdnn bnzı rakamlar zikrediyor. 
nuua göı-o • .200 Alman tayyaresi Ye 
l!lG ltalyan tt>yya:r<'si buı;Un Fran
lroculnrm taarruz hareketine 1şt1rak 
-etmckt~dlr. 

f~çi pu rthıi fülert hUkümt>tçiler ta... 
rafmdı n c>slr odllcn Alman ve İtal
yan larrn. hcye.nat1 bfldirHmiş '\·e bun 
ların fotoJ;rnfmı, lspauyad.an gelen 
birisincle ~lirmtiş olduğunu söylemiş. 
hat+!\ son tndliz vapurunu batrran 
tarı-al'enln Alman tayyaresi otdu!u
nu 11AYe etmi~tir. 

9 NİSAN - 1938 

Nazi propagandası 
yüzünden 5 skandal 

~ Baştarafı 1 ine.ide 
lerdenberi yapıhnaıktadır., fakat §imdi-
ye kadar farktna vanlmamrıtır. Bugün 
Her tara!t!a Gestaponun çehresi bir
denbire görülmüttür. 

Matbuatla propaıanıda, casuslu!:., tah
rif gibi işlerle Gestapo, Na..ıi davasmı 

muzaffer kdmağa çalı§maktadır. 

Beleikada bir Nazi gazetesi 
1936 Kncsi tqrinisanisinde, Brük. l 

seldeki büyük bir gazetenin yazı i§leri 1 
müdürü. komünist aileyhtan bir cazete 
çıkarmak için sermaye koyacak bir İn
giliz i~ adamı tarafından fÜpheli gö
rülmüştür. 

Müzakereler aylarca sürmüş, niha
yet, 1937 eylülil zarfında İngiliz ıerma. 
yedan Belçilralı gazeteciye, lbtm ge· 
len sermayeyi bulduğunu söylemiştir. 

Bu sermayenin büyük bir kısmını Jn
giltereden bulauğııu ve yüzde dokuzu
nun da Hamburgda aV'ıkatlık eden 
Bchn isminde birinin vereceğini ilave 
etmiıtir • 

Te}rinievvel ayında "Avrup;ı mat . 
Teşrinievvel ayında "Avrupa mat

buat ajansı limited tirketi,, namiyle bir 
girket tesis edilmiıtir. Şirketin 10.000 
lira sermayesi vardır. Belçikalı gazete· 
c.i de senede 300.000 Belçika ffrangı 

ücretle. çıkacak gazetenin yazr müdürü 
tayin olunmu§tur. 

Bu ajanım asıl mahiyeti ne olduğu· 
nu Belçika sosyalist meb·uslanndan bi. 
r~ meclise verdiği vesikalarla ortaya 
koyınuştur. 

O zaman ortaya bir skandal çıkmış· 
tır. Vesikalarla, bu ajana şirketinin 

Brükseldc komünist <811ehytan bir ga· 
.ıete kuracağı, scrmayesnun Alman 
propaganda nazırı Göbelale sıkı rabıta
sı olan biri tarafından verildiği bi.Jk:liril. 
mektedir. 

Belçikadaki bu hidi.ae ortaya çıkınca 
Londra it ve siyasi muhitinde bir telaş 
ba§1aınıJ ve bu ''Avrupa matbuat ajan
sı,, nın Londradaki mümessili, memle. 
ketten çıkanlm.ıftır . 

Bundan sonra, siyasi, askeri ve sınai 
muhitlerde de Gutapo•nun faaliyette 
bulunduğu polis tarafmdan meydana 
~lmı§ttr. 

Bcrnde açılan cuualulı: dawaaı Hit• 
lerln adamlarmm memlekette faaliyetini 
gösteren yeni deliller vermektedir. 
Başlıca suçlu olan, mitıi cphenin Bern 
§Ubesi kasadan ve Gestapo tahrikitçı· 
aı Fran&iı Tödli memleketten kaçtığı 

için cezayC) çarpılamamıştır. Kendisinin 
Parise iltica ettikten sonra, Almanyaya 
gittiği zannedilmektedir. 

Todlinin geçenlerde, silih almak için 
Almanyaya gitmit olan ıuç ortağı 

Griseli mahkemeye verilecektir. 
fsveçteki meıhur Nazi tahrikitçw 

Lö V cnstern artık ortada :·oksa lda a
damlan tehlikeli bir faaliyete girmi§· 
ler ve Jiddetli bir propagandaya batla. 
mıılardır . 

Lövenıtern, İsviçre ile Almanya ara· 
ımdaki Lihtenıtayn hüklirncti dillca
aından bir asalet unvanı alıruya muvaf
fak olmu1 ve bu suretle İsveçli kontes 
Ebba'ya yakalanmııtır. 

Gestapo cenubi Amerikada da faaliyet 
te bulunmaktadır .. Arjantin büldimeti 
memlekette naıyonAl sosyalist mües • 
seselerin çoğalmaauıdan endi§CYe dil§. 
müştür. Bu müesseıelerde çocuklara 
Nazi gayelerine göre terbiye verilmek· 
tedir. 

Bugün memlekette hakikatte n37.i 
propağanda merkezi olan ''Kültür,. mü
esseselerine kartı pro~sto hareketi baş
lamıştır., 

ısvıçredeki dava hakkında 
Bem•den ''Derfi Herald,, guete.ine 

bildiriliyor: 

''Bütiln Rusya Faıist putiai,, nin, 
nazi yardımı ile, G. P. U. tetkilltmın 

yüksek memurlarına karşı bir ıuikast 
hı:.-nrladığı :nahkcmede mevzuu bahso1· 
mu~tur. 

Lağvedilmiş olan İtviçre Nazi Par
tisi sekreteri İller, Nazi partisini tekrar 
kurmak ve İsviçreli sosyalistlere ve 
bir çok ecnebi ıahılara kar§ı suikast ha
zırlamakla suçludur . 

İslere. aslen Rus, Boris Todli ismin
deki bir casus yardım etmiştir. Bu ca
sus Gestapo (gizli nazi polis teşkilatı) 
ıiçin çalışmakta:iır. 

Todliııin bir :Rua fa)iat paıtMi lideri 

olduğu anla§ılmıştu. Bu partinin Rus· 
yada ve bütün dünyadaki Rus muhacir· 
lcri arasında ıubcleri vardır. Parti, 
Gestapo teşkilatından albay FlaytJıaver 
ismindeki bir Almnın kontrolü altında· 
dır. 

Todlinin tevkifi unaıında Bemdeki 
yazthanesindc 2000 den fazla vesika el• 
geçirilmiı ve mahkemeye ıırzolunmut
tur. 

Bu vc.ikalaır, daha bir çok deiillerla 
beraber, Hitlerin Ruı Fqist hareketi 
ile bizzat alakadar olduğunu göıter .. 
mektedir. Bu hareket, Franaadaki ''ku
kuletalılar,, teıkilatı ile de allkadaıı

dır ve Rus faşistleri, bütün Almanya 
için propaganda yapanlar gibi, tedhitçİ 
ve casusturlar. 

Todli gıyaben üç ay bapae mahk<lın 
olmuştur. isler siyasi cilrUmden beraet 
etmiştir. 

Amerikada yakalanan 
Almanlar 

Vaşington. 9 (A.A.) - Milli milda· 
fa.ayı alakadar oden bazı &izli evrakın 
ortadan kaybolması üzerine 26 ıubatta 
iki §Crikiyle birlikte tevkif edilmit olan 
Europa vapurunun °santm kadın ber. 
beri,. J ohana Hofman meselesi yeniden 
ortaya çıkmak istidadını göstermekte • 
dir. 

Yapılan tahkikat, c"iün Alman ırlan • 
dan tiç. kişinin tevkifiyle neticelenmlr 
tir. Mamunlardan dördüncUsl! kaçma· 
ğa muvaffak olmuıtur. 

Amerikan makamları bu itin zanne
dildiğir.1en ~aha mühim olabllecefini 
itiraf etmektedirler. 

Amerikan memurlan ''Alman - Ame
rikan cemiyeti,, nin faaliyeti baklanda 
yakında derin tahkikat yapılacağını it" 
rap etmektedirler. Bu cemiyetin uuı 
naziliğc mütemayildirler. 

Tevkif edileıilerden biri hücum kıta· 
lc:.rma mensuptur. Diğer ikili de mcs. 
kur cemiyetin azası meyanında kayıtlı• 
dır. 

Amerikada Japon eaımılan 
VaıingtonJ 9 (A.A.) -Japonlar Bü

yük Okyanus sahillerinde ca1Ualuk md 
yapmaktadırlar?. 

Bir kaç haıf tadanberi hükQ.met m&"' 

kamlan Amerikan bandıraaı çeken fa. 
kat Japonlara ait olan bazı balıkçı ıe
milerinin faaliyeti hakkında tahkikat 
yapmaktadırlar. Saatte kırk mil sür'atle 
gidebilen bu gcmner Büyük Okyanosta 
Amerikan sahillerinde keıifler yapmak• 
tooırlar. 

Söylendigine göre son deniz manev
raları esnasında Amerikan zabitleri bıs 
gemilerin donanmayı takip ettiklerini 
görmüılerdır. 

Japonlara ait portakal bahçelerinde 
Tokyo ile mUnasebaıtta buluMn la.a 
dalgalı telsiz telgraf ista:ıyonlz.rı me•
cut olduğu da iddia edilmektedir. 
Diğer cihetten öğrenildiğine g~ı 

Boston ve Nevyorkta muhaceret bnıs. 
nuna muhalif harekette bulunduklatJ 
için bir kaç sivil Japon tevkif ednııtit· 
tir. 

Bunlann bUyük bir kismırun J.aıpc>C' 

bahriye zabiti olduktan anlqrlmrttır· 
Panama kanalı mıntakasmda oturat' 

bir çok ecne :ler bu mmtakayı terket
meğe davet edilmı~ ı.rdir. 

Nih[),Yet Nevyorkta da bir ka~ Alnıll' 
tevkif edilmiştir. Arnerikada nui faali
yeti hakkında yapılan tahkikata devaıı' 
edilmektedir. 

Başvekilin , 
Balkan seyahati 

Başvekil C'.A?.lil &yar, mutte!iJ 
Balkan devletleri merkezle.rlne yap14• 
ması muka?Ter z.iyaretleri.De bu ~ 
25 jnde b:ışlıyacaktır. Hazırlanan ~ 
yaret p~ograınma göre, on iki gün~ 
reock olan bu seyahatte ilköınoe ~~ 
naya gidilecektir. .Başvekillm1z ~ 

açılacak olan Atina radymuyla ır"' 
bır nutu'c söy!iyeoektir. Atin.ad,_ 
sonra Bilkre(} ve Bclgr:ıd .zi}':a.!'et ~ 
leoektir. Seyahatte, hariciye ~JP"' 

Tevfik Rüştü Aras ve guet.ecı1enasif' 
den bir g:ııp bqvekilimiıe refakat ,. 
deceklerdir. 

Cumburreialiğl için alman ~ _;:; 
kında La:ıdradan liım.nımıa ~
o!an yatm, &ıveldlin aeyalıa.tme tılY 
sili mııhtmncldir 



Bir aile kızı ... 
Reşat Enis 

~ 
ıı _ .. da) 1 t>ıJmna bakarak kısardı • 

( Cif lftrs/t 4tmkü 4aı• •--..ts 1..-.1-- T..-- .. üdü N 
- WT- du.-u. ~ hokıa gibi IIlllCT--~· --... ır yur . c 
-- ~ ı.zınız. ~ı bil • rd * - Şu terese b:ık .. Adl'nl görmemiş 

sanki.. Öktız gibi bakıyor!.. 
- Ne söyliyccckün mclegfm?4 
- Peşin söyliyeyim, yavrum- Gece· 

burnmıuz 11cni pldırtıyor.. reye ıideccı. .. - • mıyo u. . . Bir ıea, Hafızın eeei: "J>itkinli1r, Mıs 
bk, pifkinlik 1,. ttiye om:ı ıayret!endirl
yordu. Toparlandı: Şüphem kolay ko
lay muvaffak oWDlyacaktı. Daha mü. 
liyim bir ıealc Hafmn tekcrtemeJcrine 
bqladı: 

Diye söyleniyor, yanlarınd n ge er· liğimc üç lira alının.. Çok defil. ftt 
lıra .. İşine gelirse, yürU .• tat .a.. L-L---- ~. ıwau. Hala! IJte namı. 8rJ1ln bir tazecik .. 

u-.-ı~n,._.,.... .. ken ''Hasbünallah,, diye .:ın ır 

ihtiyara: 
-Moruuuk! .. 
Diye !dilini sıkarıyordu. 

Ne? 
Ne? ! 

bu ............. Do&nıyu .ayleyip tc Mıtıtrk. Nnpnlardan ve nar~~ tıple~-
bt yap.JUD derbn, saz çıJsannlU1 • dal Jaotlmvdı. ~~ t~reddut eder gı· 
.... h' lL bi oldu. QISskrinin anune Hafızın IU• 

naı!n - -~ı-...ı-:- biiJlea- .r8tr ceJdi.· Bu hayal .. tuh kalrbma f,. di· 
U%UJl aurea -~- M:.k"rü d 'bi aı bu: ye yibünc ,.. u yor u C1 .. - Sizi ne kadar ıeviyorum. bilseniz f 

Köprüyü bitırdiltr. K raköyii geçt 
Jer .. Nihayet Şi h illle yoku u .. 

Bu ne demek' .. Zavallı Mısbk bey· 
nin en vurulmuşa döndil. Bu ne suku

tu ha} 11 .. Bir şey söyleyemedi .. Sanki 
d' ı tutulmuştu . Ters yüzüne ta1kın bir 

h 1 e yoku t n paldrr küldUr inerken 

Pifkinlik !. Tuh kalıbına har .. 

Mademki pişkinlik Ilmnl Tuh r .• 
Mademki sevilmenin sırrı bul Tuhhh ! .. 
Pişkinlik!.. Mıstılr, bquıı sallıyr.rak bu kelimeyi 

H ımmmm... bir çok defa murldandı . 
Pişkinlik!.. Sonra, IOD bir gayret sarfiyle. on beş 

• • • adım reridcn. genç bdını takibe bat· 

- ..... 
- O baygın b&kıfh kara ıöalerini3 

beni bitirdi!.. 
Sarış n kız hir~hire basını 'evirdi 

ve güldü: 
-YaaaL 
Dedi. 

Hiç alışık olmadığı için bu çcncb 
lık Mıstığı çok yorm tu. Kol.m 
genç kadın keklik r,ıbi sıçrarken, o, 
!aycı körüğü gibi ofu duyord • K 
drn, birdenbire aklına bır şey 2el ·ş 

gibi durdu: 

ın ecık ellerini böğrune koy-
m , fıkır fıkır guluyor ve: 

Cuma etini hava çok pseldi. .. 
Mıstık, yatağrn:ia tatlı tatlı •erin

dl Tavan aralıklanndan 11An ,unCfİD 
ıpğma bakarak pldU. 

tadı. Bu mesafeyi Köprüye ininciye 
kadar sar ror JaaaltabildL Köprünün 
teabaltiı Mıstıfı cesaretlendirdi. 

Selini akord ettı. 

- Hanım efendi r .• 
Dedi. Bu çatlak •e titrek aes ne ka-

Çinkrn mavi ıöı:terini M11ttfın göz· 
lerine dikmitti. 

Aman ya Rabbi. ne pot! .. 
Zanlb, ıapladı. ezildı. büzüldü, 

rmkten renre ıirdi. 

- Ben de ne buc:1 layım 1 .. 
Dedi. 
- Estagfiırullah 1 •• 
- &na söyleme i u utt ım.ı 

Moskovada yeni 

Danlc!ın mr cicim bana 
Hiç b< kmıyonun bu yanal. 
Diye b wır r: k arkı söylüyordu. 

Reşat ENlS 

Metropoliten hatlar1 Bira~ sonra. kmk bir ayna nrpın· 
da ıiJimnete ba§ladı. Patalonundaki 
deUkler belli ~lirsiz bpenmıttı· Sıkı 
bir ütü bu eaki licivert pantalonu, tiu
rinde "sllmiildü.. dolapmt sibi- pnl pı. 
rrl pa:Jatmı1tı. Ayakkabılarının bir bu
çuk parmak kalınlığındaki pençeli bUu 
kaba idi. Pakat, ne zaran var? Arlra•· 
na, bitifik kom§utlu ınütebit uılmlJ· 
yizin redincotmn1U ceketini pyecekti. 

dar .oluktu 1 .. 
OksUrdti ve tekrarladı : 
- Hanım efendi! .. 
Hiç oralı olmuyor. Besbelli 

bir kıs.. Aile kızı .. 

- Refakatinize kabul eder 
efendim?. 

ki ciddi 

miainiJ 

Fakat artık uyuıtutar. Sarıpn kız, 

pi§kin bir tavırla koluna cirdi, yürüdü
ler. Mıatık c()ftu. 

Bütün tallbtini aarfcdcrelr bu ı;rtrr 
prtrr kın neler ıöylUyordu, neler .. 

Ab;.-aydaki baba yadigln evi sata· 
caklarclt. Boğu:içinde yeşil pancurtan 

aarmaşrkh küçük bir ev: İşte "Lanei 

aşk 1., ... Aylı gecelerde, sihirli rüzga
rın hııırdattığı çamlar arıunda dolıtır
ken, aym pmldatttfı an, saçlarını ok· 

Moskovanın merkez mınt k sını de 
roiryolu istasyonlarından birine ba Jı. 
yan 3,5 kilometre u unlu un a y n 
\'erattı tramvayı - m tropoht n 
ı~lemeıe açılmıştır. Bu sureti 'M 
vanın metropolit n ha nnın 

umnlugu ı 5 1 kıl metre ı u 

dar 9,4 kilometre uzunluğunda yeni 
hır metropolıten hattı daha işlemeğe ,. 
lacaktır. 

Halen bu hat için lu umlu tünelin ka· 
1 ası i i bıf ilmiştir. Şimdi uzcrinde 

lm ol n kı ım, yeraltı istasyon· 
ı r: nın ıvanması ve tezyin edilmeti 

e" fiy etidir. 

Biru bol ve uzun amma ne çıkar?. 
Giyinmeli ''yeni ıt"e1· .afbi tam bir 

llat alrdil. Soma dıpn çıktı. SokaiıD 
hcmık lralc:tmmlamıda ayatı sUrçilp 
boylu boyuna uat.nmaınaia cayrct ede
rek yavat yavq yiirlldO. 

Kırık bir cumb.ı arkMJnda akordu 
bozuk bir ut tıkınlıyor, ince bit ICI 

urla .a,ıa,ordu: 

.... ,....t*tır ... 
o. ........ lpk 
lılJ8lllc uan ceketine, hantal ayakJra. 

Birdenbire durdu: Hem de ne durq 1 
Mıatık dillündü: 

- Acaba aıvıpam mı? 
Pabt dizleri titriyordu. Genç 1w 

hiddetle haykırdı: 
- Münasebetsizi 

Yüreğine inecekti .. Yüzü eneli ge
lincik gibi kıaTdı . .onra morardı, pat
hcani bir renk bağladı. Kcfke JU ya
nlla da yerin dibine ıeçse .. Şuursuz a. 
dtmlula takipte devam ediyor, .. gC5ren, 
ipden nr mı ac:a?.,. diyerek korkak ba· 
bflarla etrafını tilriyordu. 

şayaak, ona •ık teraneleri f11ddayacak, 
ba,mı dizine yatırarak ninniler ıöyliye
cekti 1 ,. 

Ay, yıldıs, rW. büJbW, naz, niyar .. 
Bir aUrU kelime .. Bir çocuk1dın oldu
duğu zaman ... 

Falanda filinda. filinda falan .. 
Genç kız. M11tığln ıiizltrlne kulak 

bile ftrmiyor .. 
Ozcrtcrine •1rdik babn bir adıma' 

maktadır. 

r.alı ü erin ' i Ki 

Bundan ba ka 13,8 kilometre uzun
unda yeni bir hattın daha inşasına 

nılmt tır. 

Bu suretle 1939 senesinde Moslı:ova 

hn, 40,3 kilometre uzunlugunda met
p rten hatlarına malik olaı.:aktır. 

Moskova metropolitenleri, l 936 sene· 
· de 110,5 milyon, 1937 sen .. sinde ise 

1 SS mil on yolcu taşımı tır. BugıJn i e 
va el günde vasati 500 bin mos

tro litcn ile f:eyahat ct~k-

537 
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------------·---~----- ----- Gelin, möıyö ! .. - Vcnayda! lıin üst tarafı bana 

aittir! .. 
-Mt:kemmel! Bu Jtorncyin bet'nci 

perd~i gibi sade ve ha!D'et11dir. 
Polis müdürü bir an Berniye baktı. 

Sonra: 
_ Haydi, azizim Berni, dedi. Siz a-

raba işiyle metıul olmıfa gi~n. Y~· 
rın bütün gün sizi ıöremiyeceiun. Dil. 
şFnün ki eğer muvaJ(ak olursak, ben 
bir hi\mlede on basamak çıb.cağnn .. 

- Ben de sizin paçatanıuıa yapıtını! 

o1duğ11"t'ldan .. 
- Siz de benimlr beraber çıkacıkıı· 

ntz. hic; nıerak etmeyin 1.. . 
Bu •özler üzerinı biribirlerınden ay-

rıldılar. 
Bir kıtç d"tkik"" scnra Berrye saraya 

r:irdi ve kralla yörfi~mek istedi. Fakıt 
· • Berrye ına-knt uyuyordu .Bunun ıçın . 

. d" ,x.; 3rütmeyı er· 
jesteyle yapmak ı•tc ••· g 
te<ri Piine te'ıir ettı. 

P t . . .... :...:~ ertem ~ti. sabah tto 1s muuuı ... 5 -· )eni 
lcenden tekrar reaya ıeldkole de 
bu defa da Mar1ive ıitmfşti. 

Büvük bir endişeTe dü~ Berrye, 
a'cllcele Ml'ı tiye gitti. Ve kı'ah cene 

göremtdil.. 
Nihay-t .akşamtn sekizinde, pt~n~n:n 

tahakkukundan artık ümidini keıtiğı bir 
ırnda, on bqinci Luiye Lun<k mUUki 

oldu ... 
A1c· k seste : 
- ~ir .dt"di. majrste1erinden, husust 

bir görü~me şerefini bana babtetmele
rini rir.a ederim .. 

On beşinci Lw, cı:nemele bafbYordu. 
Bern•c bütün tal"hini bir anda dene· 

yerek ithe etti: 
- Mt"'zutt bamolan madam crEtyot· 

du"! .. 
Kn! ıtu·trdı. a.ranh n iki saniye 

m:wdetle Berr,.e • .Baatiy bapisanffİM 
r<'wriW ,..aa~nıc:r.iirıi iil'peft
rck Jreadj kendine tınnlu · 

On 1qioci LUi,, aillayet, titrek ı.ir 
9elle: 

Dedi. Onu mcaai odasını takip eden 
B~rrye de, çılıın bir ıevinçlc, töyle qu

rıldand: .. 
- Artık kral elimdedir ı .. . ' 
Şimdi bir an için Bemiye ndtt ede. 

tim: 
Berni. bir g evvel, polia ptüdüril-

n ün yanın:lan ay ır ayrılmu, bir tek 
~...Uye bile uybel!neden. Mare istika
metine dofnı yilrilc:fü Ye Fuan IOkafma 
ge!di. Mötyö ]alan lkaınet ettiii müte· 
vui nin kapratna. ıarip ve huaatıl bir 
Fekilde vurdu, bir an aonra et., bir o
dan alrnar•k ,büyük bir hürmctJe ev 
nhibinin önünde eiil~rek bekledi. 

Mösvö J:.k pyet Eakin bir sesle sor. 

du: 
- Ne var, çocu(!um?. 
Bunun üzerine Berni doğnılarak ce· 

vap verdi: 
- $u vır ki., monıenyör, poliı müdü

rü madam ci'Etyolu kaçırırtk, Vcrsaya 
götünn•ğe har•rlanıyor. 

V r Berni, k•sac.1. bir raPor teklin· 
1e. okuyucunun mal(\mu olt., şeyleri 

ınlattt .. 
Möıyö jak bunları büyük bir dikkat 

ve sakin haliyle dinleınitti: hey~anını 
glScteren yeılnf! ıey, göz kapak1arının 
hafif titreyişiydi .. 

On dakika müddetle. odayı derin bfr 

ıükılt kapladı .. 
MiisyiS Jbk, elleri arkuında, kaf•n 

önünde. odada atır adımlarla clol&fı1or
ıdu. Nihayet !ÖYJC dedi: 

- t:u anbanın V uaaya ıvarmamaıı 

JizJıDdır ! .. 
- Bu de ayni fikirdeyim, monaen. 

yör .. Bir kaç ce5ur adAıq ihtiyaç var .. 
- Arabayı ai.ı idare c4ecck.Wz. de 

ğil ,mi?. 
- Evet, mOMenyik ! .. 
- Arabada kimler bulunacak?. 
- Jlcn'r ... Ve. ol ... 

- Şunu diyordum ki, a · im syo 
Pikar, burada buır bulunan Noe Pı..as
aonla ben, ikimiz bir ki iyiz. A)nı d • 
§Ünceler, ayni hisler, ayı i zevkl r. 

Puasaon miidaha1e etti: 
- Şampanya husuııundaki zevk müs

tesna ... 
Şair bu müdahaleye aldırmad n 

vam etti: 
- Bunun için. takdir ede ıniz k , 

doıtum Noe yalnız başına du un medı. 
ği gibi, yalnız bapna da harek t ede
mez:. Onun ~nim kafama ve ıc nda 
koluma ihtiyacı var. 

Berrye: 
- Bunun içindu ki, dedi, &I e ma. 

dam d'Etyolu teb:iıt eden 'komplo n 
bahtetti .• Doiruau ıyi yaptı ı. 

Puuaon .sevinçle bai:lrdı: 
-Sahi mi? iyi mi yaptım?. 
- Tabii değil mi? Maiemkı, m· S}Ö 

Krcbiyon, her ikimizi de miısküJattan 
kurtarmanın yolunıı buldu. Eger ya
nılmıyorsam, bu evin önünde beklı} e~ 
cek olan bir arabaöan bahsctmiıtı . oy
le deiiJ mi?. 

Krebiyon, rnöıyo Berrye'r.in, kapıd n 
her ıeyi dinledigini ve duydu unu go 
teren bu ıözlere hayret etmek ı&tcme. 
di ve polis mi.ıdilrun... zek sını ve ı

den isbıt eden ıu cevabı verdi: 

- Demin de arıctmek ercf il 
oldujum vrçhile, madam d Etyolun bu
rayı celmeıini temin edeccgız. 

- Yalnız mı gelecek? 

- Tamamiylc y.ılnız.. Siz sade c 
bana, &ününü ve saatini aöyleyın .. 

Berrye, kısaca cevap vel'3i: 
- Yarın akş m ı:.aat onda.. Ar ba, 

saat ona be' kal dan itibaren bu evin 
önünde bekliyecektır. Binaen 1 h 
madam d'Etyolun bu saatten evvel. hu 
evde bulunmaar tlzımdrr. 

- Madam d"Etyol saat d k zd?t bu-
rada bulunacaktı!' Ye fmdi n1 ö P 
kar, mademki, biribinmıze bu kadar rti. 
nıat ettifimin delillerle goıtenyoru , 

I 

i 

bu u el çocugu te'tldit eden tehlıkenin 
ne oldu unu lutfen söyler misiniz? 

- Bu k m, bunu soylcmeme imk n 
yo tur. Fak t bunu, kendısine göster• 
d ın z bu hizmetten dolayı size müte• 

kkır kalııe olan polis müdürüne so
r bılirs niz .• Ben size sadece fWIU 

oylıyeyim ki, bu tehlike bir bakibttiı 
ve b yüktur. Ak i takdirde, beyle bir 

m k zahmetine kat1'uunu· 

Şupheye muhal yoktu •• 
Bu · leri aöyliyen adam, poliı mil. 

duru un kendıs'vdi. 
Mösyo Berryedcn ıüphe etmek im

k n ızdıl.. 

O, h i ..ti öylüyoridul ]an tehlike
ye m ruzd 1 Her ne bahasına oluru 
ol un, onu kurt mak lazımdı!.. Jaru 

u armak içınse, polis müdüıiıne harfi 
h fine, ıt at etmekten baJka yaf.dacak 

r ış yoktu! .. 

tXlll 

BERRYE'NIN PLANI 

M o E rrye, o devirde kırk yaşta-
b'r adamdı. Kendisi adliye mea

büvük mu ffakıyetler gtsster. 
buc: k ivrilmlştt. YUks lmft 

o u u p lis miidUrtüğQ va ifeal ise. 
o d virdc, rc:wyın en mUeasir ve en 

deh et veren bır mevkii idi. 

E er Berrye'nin portresi g8z 6nUne 
tirilmek İ!>ttniyoru, muhtenı bir a
.,., n k1 · hali t avvur edilmelidir. 
K 



-6i4-

Jlnnıam - lfJ • l'iola11l: 
Gençsiniz. Yaşınız 20-~j ara metadır. 

Bunyccc ortasınız. Boyunuzu 'kati olarak 
anla:rnmndım. fakat uzunca veya uzun bo)· 
Ju değibiniz, orta horda olnhilirsini1. 'El
işlcrinc kabiliyetiniz cok iyidir. Zor ,.e sı
J.:ıcr işlerden cekinmeı, böylelerini de mu
vafraki~·etlc bitirmek istersini1. Jyi k:ılh
lisiniz. Çnlışk:ınsını:ı:. Yalnız şunlara dik
kat ctınelisiniı: 1 - Her söze, her '':tide 
1.:apılm:ım:ık, 2 - hi<> işlerini bir tarafa 
bırak:ır:ık hayatınıza göre bir program 
Yapıp tnliinize kendinizi hiikiıo kılmak. 
3 - Arkad:ışl:ınmzı iyi seçmek. 4 - Ç:ı. 
lıuk müteessir olmak huyunu lıırakmak. 
Uütün hu hmushırd:ı sormak isıc<tiklcriniz 
\'arsu, isterseniz pullu bir z:ırf ile, tcl.:rnr 
nıür:ıcn:ıl cclelıilir.,iniz. 

- Gi:i -

7..0.)': 

Yaşınız 35 den fazladır. Belki 40 yaşla. 
rındu ınız. Hun~ecr orta, boyca mmnsu. 
ııuz. S:ığ elinizde bir arıza olması muhıc. 
meldir. Ruht bir sıkıntı içinde göriinüyor
sıınuz. Belki hir gönül meselesi.. Fakat 
C\"Iİ olmanız dn kunelle muhtemeldir. O 
lıaJde? Üstelik m:ıddt ,·aıiyetiniz de iyi 
dr.ğildir. resainiz de inliz:ım kaybetmişe 
hcnziyor. J\cndinizi lopl:ı.racnk kaılaı· 2e. 
Jd ~e irııdr.lisiniz. Zckfı ve ir:ıdenizi l\utt:ııı 
m:ık içiıı ne ht>kli)Ol'S\lllllZ. nnl:ı\'ıımaıhm. 

-Gifı-

Galata O. il. (': 

Yaşınız 30 elrafırııladır. Boyunu.c vı ıa
(!ır. Rünyece dolgunSlmuz. Hayatı anl:ı

ınıs, sakin Ye makul hir zatsın ır.. Yaşınız 

merhamet hissiniz ileri lıir inkişaf göste
riyor. En büyük z:ınfınız, merhnmelinizle 
ukanızı birleştircnıcmniıdlr. Kararları. 
ııızla hıırekelleriniz :ırasında fark bundan 
neşet cdİ)'or. Herhalde siz de hunun fnr. 
kında olacaksınız. Merhamet tlercccnizi 
'cl::ıha norınnl bir h:ıle .ırelirmı-niıi ısı,•<:h .. 
~arrim. 

-677-

Jleşiklalç - ltili: 
.Alıngan ,.e çabuk müteessır oıur \"e te. 

cssürünü derhal bildirir ve teessürüne 
uyarak şedit hareketlerde bulunur blr 2at. 
sınız. Jlugünkfi )'aşama şartlarında muvaf 
fnkiycle mani olacak en bü3•ük kusurlar
dan biri de bunl:ırdır. C:ıhşmanır., dikkn. 
tini1~ intizam hissiniz çok iyidir. Yalnız 
lıu hususlnrdnn kurtıılmalıo;ınız,. "ı'asınız 
~5 efrarınıt:ıdır. 

-G7S-

c. n . . s. 2: 
Ynş11ıı:ı: 20 den azdır. Boyunuz ortadır. 

Blinyecc zayıfçasınız. Henüz neşvünümn 

\'e t:ıhsil dcvrcsindcsiniz. ;\hıhitinizin şi. 
ın:ırtmn hareketlerine siz nıukn\·emel et. 
ıncJi~lııiz ,.c lıunu tnkdir edecek :ıckfını:r. 

v:ırdır. Hayal, C\' muhiti değildir, orada 
nar. yoklur. Çalışma iradeniz, intizam J1is
siniz, <likknliııiı. inkişafa çok müs.ıittir. 
.'imdiden progrnmlı mesaiye nhşmahsmız. 

-679-

19!)!)1 : 

Gönderdiğiniz ynzmın snhibi, or
ta ynşta, orta bün)'e ve boydadır. 

~Jakul, çalışkan ve ne yaptığını bilir 
bir zattır. Yalnız tutumlu değildir. 
Biraz rla olanı biteni tefahürle söy
lemek temayülündedir. Bunları bile
rek lrnndi11ilc işbirliği yaoabilirsiniz. 

-680-

Bc~·nzıt 1 t Bora: 
Gençsiniz, boyunuz ortadır. Bün

yece ne şişman ve ne de zayıf bulu
nuyorsunuz. !yi bir kalbiniz vardır. 
Hayatta .düşündüğünüz gibi muva!· 
tak olmak icin bazı kabiliyet ve me
lekelerinizi ktıvYetlendirmck Ye ,·eni 
bazr hususiyetler iktisap etmek za
ruridir. Bunların başlıca Amilleri 
.unlnrdrr: 1 - Bir i~i vapRrken o t. 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
GrafoloJI ve Orafometrı 

mUtehaeeısı 

........................................... ....-

şin maksada 'uygunluğunu temin 
etmek. Halbuki bir tıerl yapmak i· 
çin yaptığımz vakidir. 2 -- Ameli lş· 
ıere kabiliyetiniz azdır. kuvYetlen
dlrilmelldlr. 3 - Alıştıklarınıza faz
la bağlısınız, bu hnl yeniliklere he· 
men uymnılızr gilçleştirmektedtr. 
4 - Pek uysal değllslnlz. 4 - Ken
dinize güveniniz, başkalarının hakikt 
değerlerini tam isabetle tayini zor· 
Jaştırmakta.dır. 5 - Karakteriniz 

'rniltehavvfldlr. A)'ni hAdiseler karşı· 
şında daima ayni kararları alıp ayni 
tarzda hareket etmezsiniz. 

-681-
UcyMZlt liaraknş ı;;: 
Genç Ye narin yapılısınız. Boyu. 

nuz. bUoyenlzc nazaran iyidir, t'akat 
bUnyocc daha ~oplu olmağa ihtiyacı
nız vardır, ve bu hususu katlyen ilı· 
mal etmeyiniz. Çünkü bu şerait nltın 
da çabuk sıkılmanız. belki zaman 
zaman baş ağrısından şikAyet etme· 
niz ve hnttA çabuk yorulmanız muh· 
temeldir. Haddızatında ba~kalarım 
memnun etmekten hoşlanır \"O knlb 
kırmaktan çekinirsiniz, çünkü temiz 
bir kalbiniz vardır. Yalnız dikkati
niz bünyenizden dolayı her vakit 
ka.ff derecede kuvvetli görünmilyor. 
Mütereddit olduğunuz zamnnlar da 
m~v<!uttur. 

-682-

1\:. O. JI. Y: 
·ram bir tahlil için sol el yazını· 

7.n, bir elfr.izin kAğıt üzerine çizilmiş 
resmine, dirseğinizden bileğinize 

kadar mesafenin bilinmesine ihtiyaç 
vardır. Bunları da gönderiniz. Yazı· 
nızden şimdilik şunları • söyliycbili· 
rim: Talie fazla bağlı bir zatsurn:. 
Kendinizi göstermek ve muhiUnizde 
temayüz etmek ~n mühim arzuları· 
nızdıındır. Yalnız dikkatiniz biraz 
kuYvetlcndirilmeğe muhtaçtır. Ynp. 
tığınız bir işi yapıp bitirdikten sonra 
kontrol etmezsiniz. Uzun silren bir 
idt'1ı rı:ıhnl.- '\'nrııJııı• \"C'Y9 brkursınız . 

• 

i ~ 
l 
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sayesinde o, gözlerine girmcl: istediği 
şahsiyetlere iyi hizmette bulunuyor, 
tedhiş ve icabında l:raJdan istihsal etti. 
ği emirnamelerle, yük!elişine mani o

labilecek adamlardan kurtuluyor ve 
nihayet, bir çok ailelerin hayat ve şeref· 
lerini elinde •bulunduran sırları öğreni
yordu. 

Fakat şunu da ilave ctnıek lazımdır 
• ki Berrye basit bir muhteris değildi. 

Kendisini, peşinen gözden düşmeden 

muaf kılan bir felsefeyle müsellabtı; 

Güreşten evvel hayatım feda etmeği 

göze alan ve bu suretle artık hiç bir 
şeyden korkmamaktc:ın mütevellit bir 
cesaretle mücehhez bir güreşçiye benzi· 
yordu • 

Son derece cür"ctkardr, müte!iebbis. 
ti ve, bir defo kararını verdi mi. ldü§ttla· 
iıın bütün mukavemetini kıriln bir 
sür"atle hedefine doğru gidiyordu. Bun· 
dan başka. sür.ati intikal sahibi bir a· 
dam olduğu i~in. r;.kiplerinin zayıf nok· 
talarını derhd bulurdu • 

Berrye, uzun müddet ve büyük bir 
ciddiyetle kralı !etkik etmişti. 

Onun ahlakındaki gizli zaafları bilen 
na:Jir insanlardan l:iri de kendisiydi .. 

Güzel madam dö Şatoru·nun sukutu. 
nu temin edenlerden biri de Berrye idi. 

Şimcli on bc~inci L\ıi metres<:iz oldu· 
gu için, l3errye, yeni gözdeni:ı, yükse· 
li ini kendisine medyun olmasını isti

yordu. 

Mooam dö Şatoru, gittil:ten sonra, 
herkes, kendi kendine, onu kimin istih· 
laf e:leceğini, sormağa başladı. 

Belediyenin verdiği büyük b:ılo es. 
nasında, kralı sarmilğa başhyan ihtirası 

yalnız Berrye keşfedebilmişti. Küçük 
bir kızdan başkı:ı bir şey olmıyan ma· 
dam d'Etyol da o. samimi bir a~kın bü· 
yük kuvvetini sezdi ve böyle bir aşkın, 
etrafında taç pere~tişkarlarından baş· 

ka bir şey bulmıyan kral üzerinde ne 
büyük bir teııir icra edebileceğini aııl~

dr. 

Bunu takip eden günlerde ide, bu ih. 
tirasın, on beşinci L{•inin kalbinde yap
tığı inkişafı görebildi. 

Bu defa, kral kalbinden vurulmuştu 1 
Madam d'Etyoldan bahsetmiyordu 

ve bütün saray halkı, bu sükGttan kralın 
onu unuttuğu neticesini çıkardı. 

On beşinci Lfıi düsünceliydi. meşgul 
görünüyordu ve hemen bütün vaktini, 
Luvr sarayır.ın bir odasında, yalnız ba
sına geçiriyor.Ju. 

Bütün saray hal!~ı biribirlerine: 
- Kralın canı sıkılıyor! .• 
Diyorl~-:-dı. Fakat Berrye ~öyle dil· 

şündü: 

- Kral iyice aşıktır 1 
Bcrryc, bu dü~ünccsindc yanılmadr. 

ğına iyice k<:naat getirdikten sonra, bü· 
yük bir darbe indirrr.eğe karar verdin 
]anı kaçırtmayı aklına koydu. Ptıinının 
nasrl inkişaf ettiğini göreceğiz .. 

Noe Pu<.ssonla Krebiyonun saf yar

dımları sayesinde, }anı bir arabaya bin· 
dirmeğc muvaffak olacağından artık ta. 
mamiyle emindi. Bu araba!d~ klm bu· 
lunacaktı? Bu araba nereye gidecekti? 

Bu noktalar. Berryenin zihnindt 
be.niiz tanzim edilmemişti. Faaliyeti es· 

mısında•bunları da öğreneceğiz .. 

Berryc bu ~ite muvaffak olacağından 
tamamiyle emin bulunuyordu. 'Ru mu. 
muvaffakıyet. onun nazarın':fa kencliti· 
ne, unutulmaması imkansız bir hizmet· 

te bulunacağı kralın sonsuz şükraniylc. 
z~ferini gene ona medyun olacak olan 
Madam d'Etyol'un ~ükranıydı. 

Berrye bu hazırlıklarını yaparken. 
tabii d'Ety?l konaf,ındaki bütün adam· 
ları tetkik etmişti. 

Bunlar arasında. tahlil edemediği bir 
tek kişi vnrdı ki o da Hanri d'Etyolun 
k"ndisiydi. Berrye. nihayet. bu adamın 
sadece kar!arını hesapla mc'!}gul bulu· 
nan manasız bir koca olduğu nctice3ine 
vardı. ki bunda yanılıyordu. 

Gene d'Etyol konağında bir adam 

• 

dLı:1a vardı ki, Berrye onu da anlay'lma. 
dr. daha değrusu, aşağı hir vazifede 

• bulunduğu için onu fazla tahlile lüzum 
~örmedi .. 

Bu a~am da Daınyendi. 
Her ne ise polis müdürü anlatmış ol· 

"duğumuz t'.lhneden sonra Puassonla 
Krebiyonu terkettikte:ı sonraı, istikba
linden artık tamam:yle emin bulunuyor· 
clu. 

Dışarıda. kendisir.e her zaman reCa· 
kat eden ve bütün sırlarını bilen husu. 
si katibi ve sırdaşını buldu. Bu ada· 
mm ismi Fransua • Yoakim dö Pyer 
dö Berniydi. Kendisi biraz sair, biraz 
papas ve h~r §eyden bir parsay'.dı. 

Berryc'nin memnun bir çehreyle dön· 
·düğünü ~örlince laübali bir tavırla tor· 

du: 
- Ne ha;,er? .. Pc?Sson (balık) olta. 

ya geldi mı? . 

- Hem de mükemmel bir şekilde. a· 
zizim Berrni .• Faka~ dah<- iyisi var. Zeki 
bir aa.tmın yardımına da mazhar olduk. 

- Doğrusu. zeki adamlardan s<1kın· 

sanız daha iyi olur! .. 

- Şu halde, sizden sakınmakla işe 

ha lamalıyım ~ .. 

- Teşekkür ederim. işte bir kompli. 
man ki, sizden geldiği için, bin altına 

değer .. Her ne olursa olsun, Pekala bi· 
Jivcırsunuz ki ben. hiyanete muktedir 

değilim .. 

- Pekala mukted~rsiniz. azizim. Yal
nız sir., bana hiyanct ctmiyeceksiniz .. 

- Niçin?. Bunu öğrenmeği cidden 

]sterdim ..• 

- Çünkü siz yükselmek istiyorsunuz. 
G~n~siniz. Kralın mazhariyet ve itimadı 
ı:ı ~.,il•n merdivenin basamakl~'"ını dör· 
de .. dörtler çıkmağa karar verdiniz .. 
Ha'b·ıki •iz. pekala biliyorsunuz ki. bu 
m:rdivende bu tehlikeli cıkısı yaparken 
eıı iyi vasıta. y:ı1ranya tırmanm··'<ta o· 
l?n b'ri•ir:--: rıaralarm~ vapışTT'aktır. Ve 
_:::ne pck<11fı bilirsiniz ki bu paçaları bı. - 1 

rnktınız mr, merdivenden aşağıya yu· 
varlanır ve kemiklerinizi kuarısmızı. 

Berni"nin gözlerinde bir krvılcrm par· 
ladı. 

Berrye bu seri kıvılcımı görmedi. E 
ğer görseydi muhakkak ki bu, onu bi· 
raz dügündürürdü. 

Berni devam etti: 
- Hakkınız var .. Şunu ~ ılave ecıe. 

bilirsiniz ki, efendimi intihap etmeden 
evvel, uzun müddet düşündüm, yani, 
me~hur merdivenin üzerindeki Paıxala· 
rın en sağlamını intihap e'derek onlara 
yapıştım. 

Bu sözler üzerine, ikisi de gülmege 
bşladıiar, sonra Bcrrye devam etti : 

- Mevzuu bahsetmiş olduğum zeki 
adam. §iirdeld mcslekt;)Şlarınızldan bi· 

ridir .• Krcbiyon .. 
Berni içini çekerek: 

- Mes'ut bir ndam, dedi. Piposu için 
tütün, kedisi için ciğer ve mısralan için 
kağıt buldu mu, kraldan daha kral o· 
tur! Size yardım nn \·a::0t etti?. 

Berrye cevap verdi: 
- Dinleyin, Berni !.. 
Berni mühim bir şey öğreneceğini 

a:ılayarnk can kulağiyle dinlemeğe ba~

ladı . 

- Yarın &kşam. saat t.iokuz buçukta 
Büsi sokağında madam Löbonun kapısı 
önüne sağlam bir araba getirecek ve 
ar"1Janın kaısını açık bulunduracaksı· 

nız. 

- Saat dokuz buçukta. sok iyi.. A· 
r:ıbayı kim idare edecek? 

- Kendiniz! .. 

Berni ürpermekten kendini alam:ıaı. 
- Ya arabada kim bulunacak?. 
Berrye ce\•ap verc1i: 

- Ben! Saat onda 'Madam d'Etyol 
evden çıkacal.c, arabaya binecek, ben 
kapıyı kapatacağım • Bağırır 'Veya ha· 

ğırmaz. bu benim biteceğim bir iştir ... 
Siz derhal atları ktrbaçlayacaksınız l • 

- Ve nerede dururum?. 
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Bombalar 
altında gülen 

Maarid 
(Btlf tarafı 11 incide) 

ve tebessilmden yuğunılmuş bu şe
hir, geoe gtlndilz tepesinde dolaşan 
ölüm tehlikesine rağmen ölmeğe d~ 
ğil yaşamağa ve gtilmcğe azmetmiş 

görünüyor! 
Benim pansiyoner olduğum evde 

~·emek, c~s .. riya, ekmek ve ekmekten 
yapılma çorbadan terekküp ediyor. 
Yrm<>ktcn 'Sonra herkes kemerini bir 
numara daha kısıy'll' ve gülüyor. Bir 
çokları gUlcrek meşhur bir bpanyol 
darbı m~li olan: "Ekmek ile ekme • 
ğı aptallar yer!,. cümlesini tekrarh
:.rorlar ve gUlmiycnleri de güldürüyor 
lar. 

Madritlilcrc işkence olsun diye Fran 
ko her gün Burgo:; ,.e Sevil radyo is
tasyonlarından büY.fik otellerin mükel 
lef yemek listelerini. f:ı~istlerin ye
dikt~ri gilzel yemekleri ve içtikleri 
nadide şarapları ilfin ediyor Buna 
rnğrrı>n Madrıt güler yüzUnti kaybc" 
:ın:vor, değiştirmiyor. 

\silerin meşhur generali Mola har
bi:.l rı111lak verdiği J:Unlerde pek yıı 
kı'lda kah..,·esini Madrittc içeceğini 
a~yJ,.~iş, 8 birincikıinundn ~hri zap
te.J' "<:fine yemin etmişti, 

General Mola bu eöziinU tutamadı. 
L:ik!n f! birinciknnun akşamı Madri
di:ı rneshur Puertn del Sol meydanın· 
da .1:.'" masa hal'!lrlandı. üzerinde bir 
fhı:.1n kahvenin durduğu bu boş mıı-
8"'nın bcmbcvaz keten örtüsüne bir 
kfüht liştirJl'mi§ti. Kiğıtta "Molaya 
Jnahsustur., yazılı idi. 

Madritte sinemalar hmcahmç dolu. 
Bir akfa:n sinemalardan birine dol
muş olan kesif bir kalabalık bir Ame
l'ikan filmi seyerdiyordu. :8irdenbile 
Bineınanm bulunduğu 80kağa bir obüs 
düDerek deh~Ui bir tanka ile patla
dL Kf rnae yerinden bile kmııldama
nuştı. Bunu ikinci bir gUlle takip etti. 
Bına temelinden sallanmıetı. Sinema 
sahibi aahneye brmanarak. bu eerait 

Y~N i T[SliMAT 
iLMü~ABERLE.RiMiZ 

ıstanbui Uefterdarhğıodan : 
Lira 

Yenikapıda: Eski K:.tipkasım yeni Yo.lımahallesinin eski yalı yeni 
kumsal sokağında eski 63 yeni 67 sayılı ve 133 metre 
murabbaı arsanın to.mamı 532 00 

üsküdarda: Yenimaha'lcdc eski Vanğın bağı yem Şetaret 1>0ka
ğında eski 74 yeni 78 sayılı evin tamamı 

KUçükpaznrda: Hacı Hnlil Atar namı diğer Hncı kadın mahalle 
sinde eski 1cadiyc yeni Bazırkülhıın ve i lek soka. 
ğında eski ı, 9, ;l.l, 131 8, 10 yeni 11, 13, 15, 8, 10 sa. 
yılı ve 204 metre murabbaı arsanın 2180 2880 payı. 

.Ayvc.'lSaraydıı: l{orucu Mehmet Çelebi mahalle.sinin Ayvıınsa -
ray cadder,~de eski 74-76 yeni 52 sayılı ve 68 metr 
murabbaı arsanın tamamı (İkinci tertip tasfiye ve. 

425 00 

463 00 

sikıısile). 442 00 
Yukr!rda yazılı maUar 15-4-938 cuma @mi saat 14 de satılacaktır. Satış be

deline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tnhvilleri de kabul olunur. ls. 
tekmerin yüzde 7.5 pey akçeJcrini vakti mua3ryeninden evvel yatırarak Defter. 
darlık milli emllik müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mUracantla-

rı. (M) (1740) 

{nn çıbanları, el ve ayak pann.ıltla.MiıJD arasındaki kaşıntılar, dolama, 
mem iltihabı ve çatlaklar. flegmonlar. yanıklar, traş yaraları, ergenlik· 

ler. koltuk altı çıbanlan. ANTlVJRUS ile 

il 

Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 
ŞARK lSPENÇlYART LABORATlJARJ T. A. $. 

ı!iiilıı~ttHHltııli11 1 'ıı' ;ı, · .. "''· 

UYK.USlJZLUK 
asabi ö:<sürükler asabi zayıflık 

baş va yarım oaş agrısı 
Baş dönmesl b3ygın.ııı, çarpınb ve sinirden llerl 

pe!en bUtUn rahatsız akları iyi eder 

Neden 
-r A • • ';, 

'1spırın ., 

Çünkü ASPJRIN senefer· 
denberi her türlü so~ukal1 

gınlıklarına ve aOrılara karş• 
altında filme devan edemtyeceklerl • • 
ili söyleyince hallr o kadar tepinmiş, 
JShk öttilnnü§tUr ki filme ~ilmecbu
riye·.:~..uw.L ~~~~IJJ-~ 
rl brn&!irimrlhdell •l arak ~~~ .. "a t:addesinde a, 

; tesiri şaşmaz bir ilaç oldu~unu 
lsbat etmiştir. 

A S P i A 1 N in tesirinden 

kiralık dükkan 
geçerlfen aeyireller perdede Şikago 

haydutlannm attıktan tabancalara, 
mitralyözlere hayrın hayran bakı
yorlar chRarda olup bitenleri duynıu-
yorlardr bile! 1 Vakit yurdunun altmda (ölen Fransız kitapçısının) yeri f/e arkadaki 

Dr. Mtaan Samı ~I depolan kiralıktır. 

1 
p· tcştirilmck ıurct ylc 150 metre murabJ>ahk bir mesaha elde cdilcbi· G k • A 5 •ir tstcvl!nlrrin V:ıkit vurdu idare mcmurumı mUracaatlcrL 

~~ ~~~l!Uan!lu!_, ,., __ _._ ... ________ w_m ___ •I 

P8k tetıru ;e tur apln'. Dtvanyc> 1 

lu SuJtan Mahmut tUrbtal. No. 11:i. 

• Türk Hava Kurumu 
Gl2he'ıdm· 

Dı.Muıat RamıAyaın 
Muayerı..naııeımıJ ı auiııı. l aıınıaııt 
1'rtatıqa ~. flNl'A Apt. ftlD8 

aaJdetmı.ıJı. 1'eJ ; Ua.'Wf 
>&zardan maad,. herıun: Jğledeı 

'c>nra saat ikiden altıya kadar 

-
Or. irfan Kayrı;ı 
Röntken Müteha11ııı · 

&er ltla iiledea ..,. uat 1 ıea 
'1 111 ~ Belediye. Blablrdlrek 

Nuıtcoaker sokak No. 8 • ıo. 
• 

DOl<lOR 

Kemal Uzsan 
Operatör Oroloj 

Galata • Karaköy . Abdullah ef. 
lokantası k&r11sında Galic:I Han 

Hergün 1~ den 20 ye kadar 
Tel.eton: ~ 1!~5 

iiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMl- • 
Cl&z Hakim .. 

Dr. ŞUkrD Ertan 
Cat-ıoilu Nuruoamanlye cad. No. 5 

Tel 12568 (Dr. Oıman Şerefett!n 
apertrmam 

Büyük Pıvangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 .... iradır. 
Bundail başka S0.000, 40,000, 25.000, 20.000, 1 s.ooo, 10 bin J.:ralrk 

ikramiyeler vardır. 

/JtJkloı 
Hafız ( ~maı 

a ... tl\MA~ tll!;h!M 

Oahılı ye Mütehca1111 
Pa&anlUI Gaf .. ıonıeroe ogıe<Jeıı aoan 

taal ıı.& &aıı e ,., ..,,., uuuıı.uıcıa Utv..: 
ruıuııaa ı UH t awrııu-alı nu.IUI> ıuı tıll! .ıııhu. 
.,utaııa.nıu aatmı eoeı dalı cu Utea1 ctU 
.en !lllfıı&ll 1'.b 1J ... ı rt ru.tltkl ıuıuırayı 

m~tuı a&uayenenıuıe n e~ teıeı& 
(l391\ KJfllJI telelOD ıl~ 

. ~-------------~~~~~-

re 0 Kır o~ 
ttacaeHln Atasasun 
Her giln .. bahlan .ekb buçuğlı 

mlan 17 den 20 ve kadu 1..filr 
tllt18 .ki d 

111 
çocuı LARINIZ lÇJN 
En güzel bir kitap 

f ürk ikiz'eri 
• Çocuk .... sfrgcmc Kurumunun 

\nktilo bir aile klitUphnnc J ola. 
rnl bn tır<lığı fklzlcr crlsln<le 
dltJ duğunuz bu ek il llğl hu gU • 
~el ve re imli hUyUk hlJ.rayc kita
bı ile <lohtnrulrnuş hııluyor-ıız. 

• KOltOr bakanlığı eseri tetldk 
etmiş, ilk okul <:ağındaki tocuk . 
lar lcln fnydalr eser oldu~unu tne
dllc etmiştir. 

• Ankara. <'ndd inde Vakit Kitap 
evinde nrnyınız: Flntı ı;o kuruş: 
posta. için 4 kuruş lltıve ediniz. 

lt ·ayyıre apartmanlan t ııcı aırt 

17 
numarada ba1talannı kabul edrı Operatör • Ürolog 

cwnarıeat ~unıen 14 den zo ve... Or. SU rey ya Atam 1 
dar haatalaiinl pıııru '· Kurur. Ha Beyoğlu • Parmnkknpı tramvRy du. 

oer olruyuC\ıbıu... <'aWpcıG mukı rağı, No. 121 blrmci kat. 

h linde muayeı.c_ c~h 1 r, lt>I :l:5U5~ •j ._ ____ iu•a•y.ıen•eıc::ms•na•t•i :mıı:ı161M1ı;;:2•0..,: 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

HAZIMSIZLIK 
Hayabn zevkinden inıanı mahrum eder 

marka: 

PERTEV Karbonat komprlmelerl 

1 
Çok tenıiz bi Karbonattan ve toa karbonat almaktaki müıldilit 

söz önünde \-utwanlı 1apıJmııtır. 

..--llil••-- HER ECZAN~Ot: SATıLJR. ------ıJ 

lstanbul Gümrükleri BaşmUdUrJUğilnden: 
1294 No. lu arttırma kağıdında kannuni safi sıkleti 1365 kılo ağırlığında 

125597 lira değerinde safi i1 ek mensucatın kapıılı zarf usulile arttırmaya sabi 
ilanı Son Posta gazetesinin 29-3 938 günlü nüshnsmdadır. (1865) 

. . ... . ... 
·- 1.s ta ne b u 1 · B e 1 e d ~ e. s I' · i 1 a n 1 a r ı 
Senelik muhammen kiro.sı 120 lira olan Be lktqta l\aptan !brnhinı ağa. 

mahallesinde KCiprUbnşı sokağında 23.23127 No. lu Kaptan İbrnhimağa mektc .. 
bi 939 veya 94-0 ve 041 seno'eri Mayıs eonuna ltndnr kirnyıı verilmek Uz.ere ıı
çık al ttırmnya konulmuııtur. Şartnameqi Jcvnzım mUdilrlüğünde görillebilir. 
lstckll olanln.r 9 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 11.4-038 p:ızartc. 
si gUnU saat 14 de Dafmt Encümende bulunmalıdırlar. (f) (1615) 

tan tash:hi 
5 Nisan 1938 tarihli nüshamızda eksiltmesi yapıla.cağı b ldirllen Nafia Ve· 

kü'etinc ait Mahruti çadır Wlnının muv 1 knt teminat miktarı 582,50 lira. olma
yıp 382,50 lira olduğu tashihcn ilan olunur. 



, 

urblnlt fieneraflr 
Bir /t,ilooatlık ·1 arbinli jeneratör 
s. s. c. ı. Fabrikaları mamulatından 

Yüksek keyfiyette malzemeden 
ımaı olunmu•tur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufasul mal\lmat almlk için: Telefon: 44262 mllncaat edinis. 

C. H. P. 
htildil ıt.nuau Tllbim s. o Tanfmdla Tnp E4ilen 

BIJlll alatarlla KONSBB 
Bugün gündüz saat 17 de Beyoğlunda 

Fransız Tiyatrosunda 
Memlebtm En M.af S..'atklrlanmn tıtiraldle 30 Kitilik 

Büyük Küme Sa~n 
Çok hassas okuyucu Bagan Radife 

-AKTARMA BİLETLERİ ...... 
lsllDdar • Katbklr ve Havallsl Halk Tramvaylan Ttlrk 

Anonim Şirketinden : 
Tramvay te&ekelerimizde aktarma aaretiyJe. a'e)'ahat eden Yolculara maddi bir 
menfaat ve kolaylık olmak üzere yalnız bir aktarma için tenizlitlı aktarma bi· 
Jetleri ilıdu edilmittir. 

il Niaan 1938 aününden itibaren tatbili olunacak btı biletlerle yolcular, ara
ba deiittirmek auretile· gitmek istedikleri yere kadar, timdi iki defada vermekte 
olduldan bilet ücreti yerine, ilk arabada alacaldan tmzilitlı bir biletle, ikinci a
rabaya iki hattın ilk teliki yerinde hinmek prtile, sünün herhangi bir saatinde 
gidebileceklerdir. 

Ba biletlere ait ücretler Verailerile heraherı 
tki Jıat 02errn - 4 • 

., " ,, 5 " ,, ı ı ,, 
,, " n 6 " n 13 " 

'• " " 7 • il " " 15 " tur. 
Yalnız ikinci mevki için muteber olan bu bil-1erle larinci mevki arabaya bi

nildiği takdirde aynca fark aranılacaktır. 

•~ADEMi iKTiDA 
ve • E L G EV Ş E K L 1 G 1 N E K A A Ş 1 

HORMOBin 
T•ll1911w• Her nan ........ ,... • •oat8 lcu.,au 12ae Hor,.....ln ı 

, KARAMÜRSEL Fabrikasının 
dayat Ucozlağuna hizmeti 

Blrlael sınıf hare ve dikit ile 

ıS~~~~~MA 24 ve 27 lira 
Karamürsel fabribaınm memlebtimbin her taraimda tlmnmıt çok 

•ilam Te arif yUnll Jnumtlarmdan çok mahir makutar tarafından itina 
ile dUriJmekte olan 

1 marlama elblseler 24 ve 27 llra 
6-rinden imal ...... tedir. MUlllDelwis pefintlir. 
{Pek~ w mmr .... -..... .. aplaclıldlr.) 

( 8ullllnba1Mm llclncl Vekd .._ eltuHlll) 

Cildinizin tahrit edilmemesi· 
ni iateneniz? 

DID7&1Wl her tanımda ...,_,,.n. 
ye dllll UNtt• .... ' 1 k pbl 

tqlD11f&tan 

POKER. 

. 
P E R F E K T markası lmllamt

h, dayuukh ve el'ftritli olan ye
ılne lit müinelidir. 

Satı§ yeri: M. CAM C A: N 
Galata, Mahmudiye caclclesi No. 
61. TeJırak Camcan - tatanbul 

Foto Hilmi Bil 
Ş1eli, Beyöf!M' Boiazlçi ve Betlk
tq m~ mttekWpeeent.ut. 
teriler.ini memnun eden çok temiz 
ve ileri it gören bir mllelleledir. 

<Beelktat • Tramvay caddesi) 

Ba akşam 

Bagan Sa 1 
E$.ki Ambasadör salonund 

Telefon : 4•776 

Yaz geliyor ... 
•• 

K STUM veya 

PardesttnttzD 
Şahtln •h mQtenevvı ve en 

mükemmel çeşıtıerıne 
malik bulunan 

Yalr:nz G latada meşhur 

E·KSELSYOR 
:11 BAY ANLARA mahsus 1 
-9 .. -tolann ... - ... Hlllyetll - '1 "'1 "OCUK ltotJl/laılerl 11ar* Jı,.. 

1 RebbeUis ftptlap, ,..ına Galat.ada t 
EKS:5:LSVO~' da 

BuJac:abmw 

__.Ekr.ema ve en muannit elit ,..ıit'IQdan •ortaımat için 

EKZAMi 
kullammL Binleree lunıtan ku 

KIZIL, KAYIN, 

td. ŞlrkeU 


