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Parasız = 

Muayene kuponu 1 
Bu kupondan yedisini birik• I 

tiren okuyucumuz KURUN dok İ 
toruna kendini parasız muaye - : 

ne ettirebilir. S 
• 
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lngiltere Şiddetli Zecri Tedbirlere Tar af dardlr ! 
(İkincide- Son haberlerimizde) 

Fransız seçimleri büyük bir 
sükônet içinde bitti 

Hiç b ir partinin üstün bir ekseriyet 
elde edemiyeceği anlaşılıyor 

Köstence 
transit yolu 

-ı ~ 

E 
konomi Bakanlığı geçen teş
rinden itfüarcn mcr'iyetc geç 

mek üzere Romanya hükıimeti 
ile bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma
ya göre İstanbul ile Köstencc arasın
da işli yen Romanya vapurları sefer
lerini artıracaklar, hem de o zamana 
kadar tutmadıkları lzmir limanına 

uğrıyarak mal alacaklar. İzmir - İs
tanbul - Köstence arasmda ticaret ,, 
nakliyatını muntazam surette temin 
edeceklerdi. Fazla olarak Romanya 
vapur acentesi bu suretle nakliyatını 
deruhte ettiği malları Romanyada 

-"""' . ~----~-------~~------d c v 1 et müessesesi olan demir yoluna • 
ı d kt

. B tl h h Pransız "Sufragette,, lerı: Fransız kadınları, kadınlara seçmek ve seçilmek 
a i:larma e ece ı. u sure e er an- .. . 
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t ftafı:kı vemıiyen Fransız kanunlarına karıı gelerek numayışler yapmışlar ve 

!gıt ıbr ldur OutccaArı. zmır en, y·avı~ fıer tarafa "Kadınlara seçmek ve seçilmek hakkı ı•erilmelidir.,, diyen levha-
s an u an r a 'rupaya, yanı ı- . .. . F k d t · M d · 
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. V lar asmışlardır. Küçuk resımde ransız ·a ın ayycırecı a am Mınatte'ın 

yana, rag, nLUnı • r ın, arşova ~ .. • . .. .. ( . • . 
eı1Jı gcı.ı , ..,. " ..... , fi.:~.ı~ .... ut• ;.,4 ........ yaptıgı gosterıgı gorugorsunuz. Yazısı ıkıncıde) 
Romanya vapur acentesi bu malı Kös
tencc yolu ile istenilen yere naklede 
cekti. Bunun için Romanya hükfıme 
ti ayrıca Macaristan, Avusturya, Le
histan, Almanya gibi devletlerle an
laşmıştı. 

inhisarlar idaresinin yeni 
sene bütçesi Bu anlaşmalar Türkiye ile Orta 

Avrupa memleketleri arasında şimdi
ye kadar mevcut olmıyan bir transit 

~-e nakliye kolaylığı demekti. B~~dan Kamutayda hararetli bir müza-
b:ışka gene bu anlaşmalar mucıbın~<> 

T.ilrkiyedcn Ort~ A~rup~ya kadar hiç kereden sonra kabul edı•ıd• bır memleket gumruklermde durmak- 1 
sızın gönderilecek olan ticaret malla-

Sami Paşa zade 
Sezaiyi kaybettik 

Blylk Şair Aptilbak 
Bi•ldia sizleri 

"Onlar bir müsellesti, üçü de gitti, 
beni yalınız, yapayalınız bıraktılar .. ,, 

Samipaşazade Bay Sezai evvelki 
gece uzun bir hastalıktan sonra Mü
hürdardaki evinde öldü. 

Tanınnuş edip uzun müddettir has
ıa idi. Cenazesi bugün saat 11,45 
de Kadrköyünde Mühürdardaki 
evinden kaldırılarak Göksuda yeğeni 
!clal'in yanına gömülecektir. Bay Se
zai Abdülhamit devrinin 1902 yrlmda 
Parise kaçarak Şurayı Ümmet gaze
tesini çıkarmış, istibdatla senelerce 
mücadele etmişti. Meşrutiyetten son
ra Madrit sefirliğine tayin edilen Bay 
Sezai, Hamit, Recaizade Ekrem, Na
mık Kemal gibi edebiyatımızın tanm
nuş rükünlerinden biridir. 

Bay Sezai'n in ilk eseri "Şir,. adlı 
bir tiyatro eseridir. Bundan sonra 
"Sergüzeşt., adlı romanı, "Kü~ük şey
ler,, i "İclal,, adlr hikayeleri ihtiva 

eden iki kitabı, büyükbabasınm "Rumu 
zulhikem,, adlı kitabına mukabil "Ru
muzufodep,, eseri vardır. üstad çok 
sevdiği yeğeni 1cl8.l'in yanına gömUl
mek istemiştir. Bay Sezai'nin İclal 
için yazdığı yazıdan bazı parçalan a
lıyoruz. Bunları altıncı sayıfamızda 
bulaca.ksmız. 

"(Sonu Sa. 4 SU. 1)' 

Merlwm Sezai'nln A bdülhak Hamid'e 
el yazısile hediye ettiği fotoğraflann. 

dan biri. 

Yusuf lzzettin'in ölümü 
etrafında ..• 

rı tenznatıı tarucıerde~:;M i~;de inhisarlar Vekili mühim izahatta bulundu "Deliydi. Herkesin diline bakar p - • 
(Sonu: Sa. 2 SU. 5, . < '(:Yazısı 2 inci sayıfada) .., " J 3f 

ltalyanlar Babeşlerl 
ltaata çağırıyorlar 

Adisababaya doğru 
ileri hareket başladı 

' ''.t. 

A dis Ababanuı havadan gertına,a. 
(Yazısı 7 inci sayfada) 

Avusturyada 
hükumet 
kavgası 

"A vusturyanın 
temellerine karşı 
hazırlanan 
hücum,, nedir? 
Londra, 27 (A.A.) - B. Starhem

berg'in dün söylediği :mtıık gaz te
lerde tefsirlere sebep olmaktadır. Bu 
nutuk B. Schuschnig'e karşı bir mev
dan okuma mahiyetinde tefsir ohın~J
yor. 

(Sonu : Sa. 7 S•i. 1 ~ 

Kralın sı~~ntı 
Gittikçe 
vahimleşiyor 
Kahire, 27 (A.A.) - Röytcrde n: 

Ing iliz, lta lyan, Fransız, l sveçli ve 
İsviçreli beş doktorun fedakarane 
gayretlerine rağmen. Kralın kuvveti 
z!fa doğru girmektedir. Kralın baş
doktoru ve şahsi dostu Mrsrrlı Şahin 

( Sonu:. Bcı. 7 Sü. ! i, 

magını agzına sokarak yoklardı ! ,, 
Eski Osmanlı Veliahdının uzun seneler doktorlu· 

ğunu yapan General Hô..zım',n anlattıkları 
'(Yazısı 3.üncü sayıfada)' . 

Büyük bir Yahudi hicreti 
Araplar bütün Yakın Şarkta 
Yahudilere boykot istiyorlar 

\ 

• 
Ellerinde sopalar, bellerinde tabancalar buluntm iiç sıra lngiliz polisi ·, 

T el • Aviv sokağına Arapların girmesini men ediyor. ., 

.(Yazısı 4 üncü~) 
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inhisarlar idaresinin yeni 
sene bütçesi 

:'SelSI ;(;;" MABERLER 
. . . . . . ~ . . . 
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Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün ''Biz tahdit dediğimiz zaman doğru. 
Refet Canıtczin başkanlığında yapılan dan doğruya nefis tütünün çoğalmaımı 
Kamutay toplantısında inhisarlar idare- kastediyoruz. Yoksa memJekette az tü. 
sinin 93~ bütçesi müzakere edildi. tün ekilsin diye dü§ürunüyoruz. Hüku-

Türkiye Merkez Bankası 
Hüsnü Kitapçı (Muğla) senede 12 metin de noktai nazarı budur. 

Raporunda bugünkü mali meseleleri gözden geçirdi 
milyon kiloya yakın tütün sarfeden in· Brüksel sergiıindeki maddi fayda fU• 

hisarlar idaresinin manipülasyon ve iş· dur: Belçikalılarla yakında bir tütün 
!etme masraflannı indirmek sureti1e mukavelesi yapacağız. Bu, Belçikadaki 
halka bar olmadan 2.700.000 lira fazla sergide tütünlerimizin birinciliği kazan 

''1 ürkiye ekonomisinin 
1 ürk sanayii 

baş şıarı 1 ürk ziraatini 
iie tamamlamaktır.,, 

varidat temin etmiş bulunmasının tak- masının bir neticesidir. 
dire şayan olduğunu, ancak idarenin bu FAZLA ŞiKAYET OLMAMIŞTIR 
yıl da daha ziyade muvaffakiyet gös - Hüsnü Kitapçı, Ege mmtakasmın 
terrnesinin hem lazım, hem de kabil ol- çiftçileri hakkındaki müracaatlarına ve
duğunu söyledikten sonra dedi ki: kaletçe alaka gösterilmediğinden hah • 

"Lazımdır, çünkü idarenin kilo başı. settiler. Bilakis ben kendilerine yalnız 
na satıı masrafı olar~k gösterdiği 26 izahat vermekle iktifa etmiyerek tahki
kunış 60 santim çoktur. Sonra, madem kata başladım. Kanun, denklerin içine 
ki imalat çoğalıyor, masrafın çoğalxı işe yaramıyacak tütünlerin konulma • . 
nisbetinde düşmesi icap eder. Halbuki maıını yazıyor. Bundan maksat iyi tü· 
934 senesine nishetle 935 de yapılan tün denkleri yapılmasını, müşterinin 
masrafta kao başma 75 santim nisbe - memnun olmasını temin etmektir. 
tinde bir fazlalık görülmektedir.,, Bu hususta bir çok şikayetler oldu. 
JHRACAT MESELESi OZERtNDE ğu da söylenildi. Biz bu nevi şikayet -

Hüsnü Kitapçı bundan sonra ihracat ]eri Kuşadasından aldık ve derhal tah • 
bahsine temas ederek şunları söylemiş - kikat yaphk. Neticede denklerdeki fena 
tir: tütünün yüzde ikiyi geçmediği görül • 

"Ne hükumet layihasında, ne de en- dü. Bu da fazla değildir. Y alruz, bazı 
cümen mazbatasında huna dair hit bir yerlerde bu nisbet yüzde elli, hatta alt
§eye rastfamadnn. Halbuki ıenelerden. mışa kadar çıkmıştır. Buna karıı inhi • 
beri bu milli teşekkülün birinci vazi - sar memurlannm müsamaha ehneleri • 
felerinden birinin de bu ihracat iti ol • · u' ktu ne ıntKAn yo r.,, 
duğu ileri süriilınektedir. Hükumet Vekil bu vadide izahatına devam e-
mecliıin bu arzusunu tatmin için bir derek sözlerini şu cümlelerle bitirdi: 
şirket tefkiline lüzwn göıtenniıti. Bu ''Vekaletin rtlama gelen şikayet yal. 
arzuyu kanun teklinde de kabul etti. Fa ruz iki tanedir. Birisi kendilerinin söy
kat &enelerdenberi bu şirket teşekkül }edikleri gibi KuıadMında olmuştur, 
etmiyor. Şirkete bağlanmaktansa ida • dğeri de Muğlada. Başka yerden şika· 
renin bu işi daha ehemmiyetle eline al- ktur yet yo .,, 
ması, ihracab çoğaltması yerinde olur. Müzakerelerden sonra bütçe layiha-

Ankara, 'Zl (A.A.) - Cumhuriyeti 
Merkez Bankası hissedarlar heyeti 
umumiyesi bugün bankanın umumi 
mekzerinde idare meclisi reisinin 
başkanlığında toplanmıştır. 

Heyeti umumiye, bankanın dör
düncü hesap senesi hakkındaki idare 
meclisi ve mürakıplar raporunu, bi. 
lanço, kar ve zarar hesaplarını tet
kik ederek idare meclisini ibra etmiş
tir. 

Bankanın (B) ve (C) sınıfı his. 
selerine sahip olan bankalar ve şir. 
ketler namına nakit işleri müdürü 
Hamit ve (D) sınıfı h~edarları na
mrna da sabık lstanbul defterdarı 
Emin mürakıp olarak seçilmişlerdir. 

Bankanın dördüncü hesap devre. 
sine ait idare meclisi raporuna göre: 

1935 yılı içinde heyeti umumiyesi 
itibarile dünya stokları azalmış, bel
li başlı memleketlerde istihsal in. 
deksleri canlanmakla beraber fiatlar 
mahsulat ile sınai mamulat fiatları 
yükselmiş, işsizler miktarı da buh. 
ranm şiddetli senelerine nisbetle hay
lı azalmış, zirai mahBulat ile sınai 

mamulat fiatlan arasındaki nisbetsiz.. 

•• 

likler hafülemiş, beynelmilel ticaret 
mübadelesi rakamları, bu seneye 
kadar gösterdiği sukut ve inhitatları 
tevkif ettikten başka kabarmağa doğ
ru meyiller kaydeylemiş, tediye mü
vazeneleri yeniden teessüse başlamış 
görülüyo<. 

ALTININ BUGONKO VAZiYETi 

Halen altın, ya Merkez Bankaları ka· 
salannda kapalı kalmakta veyahut ma
ruz olageldiği bir takım sarsıntılar yü 
zünden neziflere uğramakta ve netice 
itibarile fili veya hükmi tedavülü ta
büsini kaybetmiş bulunmaktadır. 

Altının eski tabii meddü cezri yeri • 
ne, bugün için kaim olan şu gayri tabii 
haller, iktısadi bünyede senelerdenberi 
yerleşen ve müzminleşen hastalığın bir 
başka neviden faktörlerini teşkil et • 
metkedir. 

işte bütün bu müşahede ve mülaba· 
zalardan dolayıdır ki, 1935 senesmm 
mütebariz kalkınma alimetlerine rağ -
men dahi, beşeriyetin bu mebhasta te • 
reddüt ve endi§eden henüz tamamen 
kurtulmamış bulunmasını tabii ve za • 
ruri görmek lazım gelir. 

• v 

BEŞ YILLIK SANAYİ PLANIMIZ 
Raporda beş yıllık sanayi pr:oğramı 

tatbiaktırun inkişaf safhaları üzerinde 
bilhassa durulmakta ve denilmektedir 
ki: 

''Türk ziraatini Türk sanayü ile ıa.. 

mamlıyarak Türk ekonomisini !lk ana 
temel üzerinde müvazeneli bir" tekilde 
kurmak, Türkiye Cumuriyeti ekonoaıi 
siyasetinin baı ııan olarak. tanuumı bu· 
lunmaktadll".,, Paporda bundan sonra 
altın ve döviz vaziyeti ile tedavü1deki 
banknotlar ve bankanın 1935 yılı için• 
deki umumi muamelatı etrafmda izahat 
verilerek bu muamelelerin bırakmış ol • 
duğu 2.097.949 liralık kardan nizamna• 
me mucibince ihtiyat ve fevkalade ih • 
tiyat akçeleri, hazine ve memurlar his .. 
seleri ayrıldıktan sonra geriye kalan 
1,082,172,80 liradan kazanç ve buhran 
vergileri çıkarılarak kalan 937,118,22 

liradan geçen sene karından müdevver 
361,10 lira ile birlikte ve her hisseye 
625 kuruş olmak üzere dağıtılması is • 
tenilmekte idi. 

Heyeti umumiye bu talebi tasvip el'

miştir. 

"Brükıel ıergiainde muvaffakiyet ka- sı aynen kabui edilmiştir. 
zandığmuzı gazeteler yazmıtlardı. Bun- ---------------
dan bir istifade temin edilebildi mi? 
Belçikada tütünlerimizin ıürümü arttı· Yeni Adliye 

tayinleri 

Eden' in uzerıne yagan sualler 
rdabildi mi? 

"idarenin varidat temininde göster. 
lngiliz Dışbakanı cevap veriyor: 

diği muvaffa&<iyeti halkın sıyaneti hu· Ankara, 27 (Telefonla) - Bursa 
suımnda da göstermesini temenni ede - hukuk hikimliğine Bursa hukuk hft.
ceği.z. Evvelki sene tütün ekicilerinin kimi mua.vini Sını, Sivas adi\ ihti.aae 
aiıcı elinde ezilmemesi ve ..:enlderden mahkemesi müddeiumumiliğine Ban
iıkarta çıkanlmamaır tütün bedelleri • dırme. mahkeme reisi Seyfettin, To
nin iskontoya tabi tutulmaması için ka.. kat hakimliğine Gelibolu mahkeme 
nun çrkanlmrştı. Bu kanunun yanhş reisi Salih, Temyiz başmuavinliğine 
tatbik edilmesi yüzünden Ege tütüncü- Temyiz mahkemesi raportörlerinden 
leri geçen sene büyük zararlara uğra • Adil, Balıkesir ceza hakimliğine Geli-

"lngiltere şiddetli zecri ted~=rıere taraftardır,, 

mı~tır.,, bolu müddeiumumisi Hasbi, Bolu ce-
ŞIK.A YETE EHEMMiYET za hakimliğine Giresun müddeiumumi 

VERiLMEDi si Sedat, yerine Düzce müddeiumu-
Hüsnü Kitapçı bu kanunun nasıl misi Tahir. Antalya adli ihtisas ha

yanlış tatbik edildiğini anlattıktan son- kimliğine Sivas adli ihtisas mahke
ra sözlerine devam etti: mesi müddeiumumisi Mehmet Esat, 

umara, ZT (A:;A;J - Avam xa
marasmda B. Eden, hükftmetin A vus
turyada mecburi askerliğin iadesi me
selesini tetkik etmekte olduğunu söy
lemiştir. 

Bir işçi saylav Avusturyanın bu 
hareketiyle Saint Germain muahede
sini ihlfil etmiş olup olmadığını sor
ması üzerine B. Eden, mezkur muahe
deyi imza etmiş olan devletlerin hat
tı hareketi üzerinde müessir olabile-
cek beyanatta bulunmamasını tercih 
ettiğini bildirmiştir. 

B. Eden, İtalyan - Habeş ihtilafı "Bu vaziyet karşısında mnkamı aid~ Temyiz raportörlüğüne müddeiumu
ne müracaat ettim. Fakat bu makamın mJ: muavini Bekir Nizamcttin, Bursa 
kendi eksperlerine o kadar itimadı var- sulh hakimliğine Bursa mahkemesi 

dı ki bunların hata edebileceklerini as- azasm~a:ı ~~~eyin Esat, Zonguldak Fransız seçimi bitti ( 
la hatırına getirmiyerek şikayetlerimi- ceza hakımlıgıne Bartın ceza mahke-
ze kulak asılmadı. Halbuki eksperler ,a. mesi reisi Tahsin, İzmit mahkemesi 
labildiklerine insafsızlık gösteriyorlar • azalığına Bursa mahkemesi azasından 
aı. Emtıeadan a'ağı yukarı malın cinai • Ali Rıza, Gelibolu ceza hakimliğine 
ne göre yüzde yamridan yüzde bete ka- Bursa hakimi Mehmet, Bursa sulh 
dar müsaade ayrılması icap ederken ka- hakimliğine Gelibolu mahkemesi aza
nunun binde biri bile ayrılmarmştır. sından İbrahim Etem, Gelibolu hukuk 

"Kuşadasında adamcağızın birinin hakimliğine Ürkilp hakim muavin! 
2000 kiloluk tütününden iki kilo ihraki- Hamdi, Zile hakimliğine Mecidözü ha 
yel'k çıkanlmııtır. Bu kadar insafsız _ l~imi Sabri, Fethiye hukuk hakimli· 
lık olur mu? Miistahsilin büyük zarara ğine Erdek hakimi Mehmet, Erdeğe 
uğramaıına, halkın ezilmesine meydan Karaköy hakimi Ahmet Sedat, Çanak 

kale hakimliğine Mustafa Kemalpaşa verilmemelidir.,, 
mahkemesi r eisi Mehmet Sadullah, 

iNHiSARLAR VEKiLiNiN CEVABI Çanakkale sulh hakimliğine Gelibolu 

Paris, 27 (A.A.) - Seçim işi dün 
akşam saat tam 18 de bitmiş ve geç 
kalanların rey pusulası vermelerine 
mi.isaade edilmiştir. 

Polis müdürlüğü dünkü gün için
de en ufak bir hadise vukua gelmedi
ğini bildirmektf"dir. 

:(. ~ :(. 

Paris, 27 (A.A.) - Iç bakanlığın
dan bildirildiğine göre, parlamento 
için 618 saylavdan bu defa yalnız 183 
saylav se~ilmiş ve diğerlerinin inti
habr nisabr ekseriyeti temin edeme. 
diklerinden 3 mayısta yapılacak ikin
ci se<;ime kalmıştır. 

Hüsnü Kitapçının bu sözlerine ce - mahkemesi azası Suat, Keskin . ceza 
vap veren inhisarlar Veli Ali Rana ma· hakimliğine Ankara müddeiumumi 
liyet fiyatlarının indirilmesi yolunda • muavini Lcbıp, Edremit ceza hakim- ----------------
ki çalışmalara devam olunacağım söy- liğine Boğazlıyan ceza hakimi Seza- L h • t 
ledikten sonra ezcümle demiştir ki: ettin, yerine Edremit hakimi Hüse- e ) s an 

''ihraç itini arzu edilen dereceye yin, Ürküp hakimliğine Gelibolu ceza 

çıkarmak için inhisarlar umum müdür· h~k~mi . ~uavi~i Ali: ~o~~uld.ak ~ezatMacaristanla .Yugos-
lüğünce bir kaç ıene evvel yapılan le • hakımlıgıne Vıze reısı Huseyın Hazım • 
ıebbüslerin timdiye kadar netice ver· Nuseybin ceza hakimliğine Fatsa ce- /avyayz an/aştıracak 
memiş olrmnı bizi de üzdü. Bu iıin ik· za hakimi Faik, Tarsusa Kırşehir mild 
mali yalnız vekalet elinde olmıyan bir deiumumisi Fuat Naim Ilgın müdde- Peşte, 27 (A.A.) - Havas ajansı 
ittir. Limitet şirketi teıkil için şerik iurnumiliğine Feke ~üddeiumumisi muhabirini~ _bildirdiği~e gör~ Lc~1is
bulmak la:mndır. Sonra, bu iş bir ihti. Cemil Mtihtar Trabzon müddeiumu- tan ba.şvekılı B. Koscıalkovs un zıya
sas itidir. Pek yakında şimdiye kadar mi muavinliği~e Edirne sorgu hakimi reti ve miralay Beck'in yakında Bcl
teıekkül ebniyen şirket it ve Ziraatj Sadettin tayin edilmişlerdir. grada yapacağı seyahat, LehiEttarıın 
Bankalaruun ve inhisarlar umum mü_ ---------------- Macaristanla Yugoslavya arasında bir 
dürlüğünün iıtiraki ile teşekkül edecek Kalemlere dajr yakınlaşma vukuu için tavassutta bu-
tir . .Cimdi t_,.il muamelesi yapılmakta- k . 1• • lunacağma dair rivayetleri kuvvetlen 

' '"f --~ ont~n ıan ısiesı d. · t· 
dır ve gelecek ay içinde faaliyete ge • J ırmış ır. Ankara, 27 (A.A.) - 5117 sayılı ____________ ..,.. 
çecektir.~, . 

kontenJan listesine bağlı K. L. yazılı, 
TOTUNLERlM1ZtN HARiÇTE 703 tarife No.da sayılı K. pozisyonundan 

GöRDO(iü RACiBET ağaçlı, ağaçsız bilumum kurşun Ye 

lemlerle karbon kalemler mlistesna 
olmak üzere) bu Hsteden çıkarılarak 
kararnameye bağlı 70 listesinin İkti-

AH Rana ziraatin tahdidi meselesine her nevi kopya kalemlerinin (maden 
temas ederek §Öyle demiıtir: ve deri üzerine yazılara mahsus ka· 

ı 

sat Vekaleti sütünuna geçirilmesi Ve-ı' 
killer heyetince kararlaştırılmıştır. 

hakkmd.aki suaııere ue cevap vereteK 
1ngilterenin diğer devletlerle birlikte 
şimdikilerinden daha şiddetli ekono
mik ve mali tedbirler tatbikine hazır 
bulunduğunu söylemiştir. 

Eden, petrol ambargosunun Ameri 
kanın hattı hareketi dolayısile tesirsiz 
kalmıya mahkfun olup olmadığı sualine 
cevap vermemiştir. 

Bir işçi saylav son zamanlarda !tal 
yadan mühim miktarda mensucat it
hal edildiğini söylemiştir. 

Eden, buna şu cevabı vermiştir: 
Böyle bir şeyden haberim yok. Benim 
bildiğim ticaret bakanlığının zecri 

teaoı.ııc;1 1.atD1K t::u.ı1l::uuen0t;u"ıt.411~u ...... 
ancak sekiz İngiliz liralık mensu~at 
ithaline müsaade vermiş olduğudur. 

Başka bir işçi saylav da, SUveyı 
kanalından İtalyan ordusu için boğu· 
cu gazlar geçirilmesinin men'ini Ce· 
nevrede isteyip istemiyeceğini hük11-
metten sormuştur. 

Eden, konseyin, 11 mayısta topla.
nacağını hatırlatmış ve bu meselede 
de müşterek bir hareket hususunda. 
karar vermenin Milletler cemiyeti 
uzviyetlerine ait olduğunu bildirmi§· 
tir. 

Köstence transit yolu 
(Ustyam l incıde) 1 

edecekti. Anlaşmaların en büyük fay· 
dası gün kazanmakta görülecekti 
Çünkü Köstence transit yolu Tiryeste 
yoluna nisbetle çok kısa. olduğundan 

lstanbuldan gönderilen ve yaş meyva 
gibi uzun zaman yollarda beklemeğe 
tahammülü olmıyan mallar memleke
timizden Orta A vrupaya nihayet bir 
kaç gün içinde varabilecekti. 

Köstence yoluyla yapılan bu tran
sit anlaıımasmdan sonra İtalyanlar 
Tiryeste yolu üzerinden vapur navlun 
larmı indirdiler. Yeni yolun bir fay
dası da derhal böylece meydana çıktı. 

Yunan kabinesi 
itimat kazanacak 

Atina, 27 (KURUN) - Bugün 
mecliste B. Mtaksas'ın dünkü beya
natı üzerinde müzakereler olmuş, B. 
B. Sofulis, Çaldaris, Kaf andaris ve 
diğer parti liderleri söz alarak fikir
lerini beyan etmişlerdir. 

Kabineye itimat henüz reye kon
mamıştır. Fakat konduğu zaman en 
aşağı 200 rey alacağı şimdiden anla
şılmaktadır. 

Büyük elçimizin 
Bükreşteki temasları 
Bükreş, 27 (A.A.) - Menemenci

oğlu, başbakan Tataresko'yu öğleden 
evvel ziyaret etmiş ve öğleden sonra 
da yanında Titülesko olduğu halde 
Kral tarafından kabul edilmiştir. 

Bununla beraber Köstence transit yo
lundan Türk ticaretinin bugüne ka.· 
dar arzu edildiği derecede istifade e
demediği anlaşılmaktadır. Bunun se
bebini henüz iş adamlarının muame
lelerini yeni yola göre tanzim edem&o 
melerinde aramak lazımdır. 

Zira bir iş adam.mm Köstence ti· 
caret yolundan istifade edebilmesi 
için her bir parti malın hiç olma.7JJ& 
bir vagon doldurması icap eder. Böy
le olmazsa gönderilen mal Köstence· 
de bekliyecektir. Sonra Romanya de
miryollar idaresi masrafını vermek 
şartile frigorifik vagonlar temin et
meği de deruhte etmiş olduğuna gö
re az miktarda gönderilecek mallar 
için bu türlü kolaylıklar elde etmeğe 
de maddeten im.kan yoktur. 

Yalnız bize öyle geliyor ki bir çok 
memleketler için mUhim bir kazan9 
mevzuu olan yaş meyva ticaretinde 
Türkelrin de iş yapabilmesi için Zi· 
raat bankası gibi bir teşekkUIUn ilk 
zamanlarda rehberlik etmesine ihti
yaç vardır. Nasıl bir kaç yıl evvel 
Türkiyenin yabancı memleketlere bul 
day ihraç ettiği vaki değilken Zira.at 
bankasının bu işe müdahalesi faydaJı 
neticeler vermişS& yaş meyva ticarr 
tinde de böyle olacaktır. Bu yolda yş' 
pılan ilk tecrübeler az çok zararlafl 
mucip olsa bile sonunda mutlaka uııı
vaffakiyet elde edilecektir. Va bh- k&' 
re muvaffakfyet sahasına girdiktetl 
sonra ferdi te.~ebbUslerle bu yc'll if 
sabası kolayca inkişaf edebilir. 

ASIM US 



Hergün bir röportaj 
_____ ....... _ .... ·-·-····-······ .. ···········-.... ·--· .. ·--·-·· 

Yusuf izzettin delidi, ölü-
münün sebebi kendisidir! 
Herkesin diline bakar, parmağını 

ağzına sokarak yoklardı 1 
Eski Osmanlı Veliahdının uzun seneler doktor

luğunu yapan Gene1al Hazım anlatıyor 
Kiki Osmanlı veliahti Yusuf İzzet

tinin ölümü §eklini aydınlatacak mahi· 
yette sanılan bazı vesikaların adliye e • 
man~t dairesinde ve bir mühürlü çan· 
ta içinde bulunduğunu yazmıştık. Za • 
manında bir çok dedikodu uyandıran bu 
mesele etrafında, bu vesikaların bulu • 
nutu dolayısile, yeniden bir çok riva • 
yetler dolatmaya, dedikodular tazcfcn· 
meye başlamııtır. 
GENERAL HAZIM ANLA TIYO!t 

Diln Yusuf izzettinin uzun seneler 
doktorluğunu yapmış olan general Ha
zım ile görüştük, general hatıralarını 

şöyle anlatıyor: 

''- Yusuf İzzettin merhumun sene
lerce doktorluğunu yaptım. ölümün • 
di!n bir ay evvel ayrıldım. Veliaht has
ta idi. Hastalığı marazı akli idi. Elli al• 
tJ yaşında iken 20 yaş dişi çıktı. Fran• 
sızca muallimi Şarlm kaympederi Sa -
kız .Ohanes ağız kanserinden ölmii_şti.i. ı 
Velıaht bunu işitince fransızca mualli -
minden kanser hakkında malumat iste· 
miş ... O da knaseri tarif etmiş. bu diş 
hadisesinden sonra "bende de kanser 
var,, diye tuttu-::lu. Herkesin diline ba
kar, parmağım ağzına sokarak yoklar -
dı. Sonra kendi diline bakar. 

- "Bende kanser var 1 B~ni bu yilz
den veliahtlikten iskat ettiler,, derdi. 
~astalrğı ziyadeleşince Viyanaya tcda
vıye gfüürdük. 

Edlahhof otelinde oturduk. Konri • 
din sanatoryomunda her gün elektrik 
tedavisi yaptılar. Haftada bir gün de 
~okto~ Si~zinO'~r P-e.lir. h11k:ırdt. Yn•"' 
Izz~ı.n hır kaç kere intihara teşebbüs 
etmı§tır. Bunlardan biri kendisini tren• 
den aşağıya atmak istemesidir. intiha
rını ben ertesi günü öğrendim. Bir çok 
doktorlarla birlikte muayene ettik. Sol 
kolunu şiryanı Adudunun ikiye ayrıl _ 
dığı yerden usturaile kesmişti. Tabip 
npo:lanndan başka o zaman adliye de 
tahkıkat yaptı. Bir çok kimseler din .. 
lendi. Kendisini Enver Paşanın vurdu
ğu yolundaki sözler yalan ve uydurma
dır: Yusuf İzzettin intihar etmiştir. Er
tesı g'Ünü öğrendiğime göre veliaht çok 
kurnazca hareket etmif, yanındakileri: 
.-: "Biliyorsunuz ya yarın Viyanaya 

gıdıyoruz, Haydi evlerinize gidin de 
~rlanm, erkenden istasyona gelin,, 
dıye savnuş. Müsahibi Beşir ağayı bile 
yanından uzaklaştırmış. 

Gece yalnız kalınca nöbetçi kalfa -
dan: 

- Bana bfr bardak soğuk su getir di
~e ~~.istemiş. Kalfa istenilen suyu g~ 
tirdıgı .ıaman Yusuf İzzettin: 

- Koy oraya f demiştir. Yatağında 
yatan veliahtin yüzünün solduğunu gö
ren kalfa dikkatlice bakınca kolundan 
akan kanlan görmü§: 

-" Efendi ne yaptın? diye haykır • 
mı§. Bundan sonra nöbetçi yaveri va • 
aıtaılle Hamidiye Etfal hastanesinin o
perat8rU Raif Bey çağmlnuş. Raif Bey 
kollarını ve bacaklarını bağhyarak ka
nı kalbe hücum ettirmeye çalışmışsa 

GENERAL HAZJ.V 

da Yusuf izzettin çok kan zayi etti -
ğinden kendisini kurtaramamış . ., 

Diğer Hatıralar 
Sultan Reşadm sarayında senelerce 

başmabeyncilik eden Liltfi Simavinin 
neşrettiği hatıraları arasında Yusuf tz
zettine ait de enteresan parçalar var -
dır. Bunları da alıyoruz: 

-" Veliaht Yusuf İzzettin efendi 
teşrifatçısı Nesip Beyi bana göndererek 
zatı şahanenin Vahidcttin efendiye ve
liahti sanilik Unvanım tevcih etmek ar
zusunda olduğunu işittiğini ve şayet 

bunlar mevkii icraya vazolunursa ken
uısının son uc .......... uıu~oer olup lıaae -
ma hiç bir teşrifata ve hiç bir gCina me
rasime iştirak etmiyeceğini bilbeyan 
bu cihetlerin padişaha arzile alacağım 
cevabın kendisine tebliğini tavsiye ey -
!ediğinden keyfiyeti derhal hünkara ar
zeyledirn. Padişah asla böyle bir niyet· 
te olmadığından veliahte teminat ver • 
mekliğimi söyledi Ben de Nesip Bey va
sıtasile keyfiyeti Yusuf İzzettin Efen4 

diye bildirdim. Ayni mesele hakkında 

Yusuf İzzettin Efendinin müracaatı ve 
hünkarın teminatı tevali etti. 

Mayıs 1330 - Tebdilihava zımnında 
Büyükadada oturuyordum. Kendisini 
Babralide ziyaret etmekliğime dair sa
dırazam Sait Halim Paşadan bir tel • 
grafname aldım. Ertesi günü müşarün
ileyhi gördüm. Berayi seyahat Avrupa
ya gidecek olan veliaht Yusuf İzzetti -
nin beni refakatinde götürmeyi ar.ıu e
dip bu bapta pek ziyade ısrar ettiğini 

söyledi. Veliahtin ahvali sıhhiye ve ak
liyesinin muhtel olduğunu muhtelif yer
lerden işitmiştim. Müşarünileyh ev -
veıa kalp metinden muztarip olduğunu 
tahayyül edip en hazık kelimelerin te • 
minatı ve Viyana civarında tedavisi üze
re bir hayli zaman sonra mutmain ol
muş ise de bilahara hastalığının sereta
na çevirdiğini iddia etmiş ve müruru za· 
man ile o fikirden de sarfı nazar et -
mişti. 

(Sonu: Sa. 7 SU. 3) 

OfuuJuadaCUHı2dmı __ ....._ 

Haç öptürerek para toplıyan Rum 
papaslarından şikayet 

Galataaa Rum ekalliyetinden Y. Urkmez imzasile yazılıyor: 
"Fikir bir Şahsım. Fakat "hayat,, kelimesinin manasını iyi bil

dltlm için, size bunları yazmıya cesaret ediyorum. Rum papazlarımız 
her ay' başında (her ne kadar yasak edilirse de) evlere ve dükklnlara 
aelerek ellerindeki haçı alet edip para toplıyorlar; bu hareketle
me dilcnçilikten daha btiytik bir suç işlemiş bulunuyorlar.. Çünkü 
halkın sıhhatini nazarı dikkate almıyarak ve haçı ağızdan ağıla te
mas ettirerek ağız vasıtasi1e geçen sari hastahklann ötekine, berikine 
geçmesi ihtimaline yol açıyorlar. Kim bilir nice kim.ı;ıeler bu suretle 
hastalık almışlardır. 

Bu yolsuzluğun önünün ahnması için ait olduğu makamlann dik. 
katini çekmenizi rica ediyorum., 

lstanbul Adliyesinden heyetler gidecek ve .• 

Edirne ve lmralı hapisanelerinin 
yakında açılış törenleri yapılacak! 
lmrah adasına mahkumların götürülmesinden iyi 'neticeler alındı. Edirnenin 

modern hapisanesinin de ayni müspet neticeleri vereceği şüphesiz görülüyor! 

Uzun müddettenberi yapılan ta
mirat ve kısmen de .) eniden inşaat 
sonunda, Edirnedeki eski bir kışla, 
modern bir hapishane- haline g~tiril
mişti. Geçende yepyeni hale g~tiril
mesi işi tamamile biten bu hapisha. 
nenin yakında açılma töreni yapıla
caktır. 

' Yapılacak açılma törenine Istan-
bul a~liyesinden de bir heyet gide. 
cektir. Bu heyetin başında müddei
umumi Hikmet Onatın bulunması 

kuvvetle muhtemeldir. 
Diğer braftan açılma töreni için 

Adliye Bakanı Şükrü Saracoğ]unun 
da Edirneye gitmesi ihtimalinden 
bahs<?dilmektedir. 

Edirnedeki yeni hapishaneye ilk 
parti olarak bir kısım mahkum gön. 
derilecek, git gide bu miktar arttırı. 
lacaktır. Bu modern hapishaneye 
muhtelif şehirler hapishanelerindeki 
mahkumlardan birer kafile gönderi
leceği tahmin olunuyor. 

iti raz ediyorlar 
Kuruçeşmedeki kömür 

depoları meselesi 
Kuruçeşmedeki kömür depolarının 

başka bir yere kaldırılması için dör
düncü icra dairesince bir ay mühlet 
Vo;;ı. lllliiiinl y AmnJ~bJt. 

Bir çok depo sahipleri dün icranın 
verdiği karar etrafında itirazda bu
lunmuşlar, bir ay zarfında kömürle
rini elden çıkaramıyacakları gibi baş
ka bir yere de satamıyacaklarmı bil~ 
dirmişlerdir. 

Diğer taraftan belediyede bu me
sele etrafında yeniden tetkikata baş
lamıştır. Belediye evvelce depoların 

başka bir yere kaldmJması için şehir 
planının hazırlanmasını bekleıniye ka 
rar vermişti, Halbuki icranın son teb
liği üzerine vasiyet değişmiştir. Bele
diye kısa bir zamanda Boğazda mü
nasip bir yer bularak depoculara gös
terecektir. 

ÇOCUK HAFTASI 
Çocuk haf tasının beşinci günü olan 

dün de pek neş'eli geçmiştir. Çocuk
lara Emniönü Halkevinin gösterit ko
lu tarafından dün bir temsil ve birçok 
okullarda da müsamereler verilmiştir. 

Bugün Emniönü Halkevinde güzel 
okuma ve söyleme müsabakası yapı
lacaktır. 

KARAKôY KôPRUSU 

Kara.köy köprüsünün tamirine baş 
lanmıştır. Köprünün üzerindeki as
falt kısımlar yenilendiği gibi dubalar 
da teker, teker tamir edilecektir. 

Unkapanı köprüsünün de üzerin
den yalnız yayaların ~eçebileceği bir 
gekilde tamirine yakında başlanacak
tır. 

- Orada ne yapıyorsun? ı 

- Doktor denize gir~mi tavsiye 
etti. Kendimi yavaı yavaı suya alıı
tırıgoruml. 

Edirnedeki yeni hapishanenin, 
mahkumların ziraatle uğraşmalarına 
müsait arazisi vardır.. Mahkılmlar 
orada zi!'a~\le meşgul olarak bu sa
hada bilgi edinecekleri gibi, sıhhat. 
ce de istifadeleri olacaktır. 

Bir kaç ay önce lmrali adasında
ki eski ve metruk bir manastır taırtir 
edilerek oldukça muntazam bir hapis
hane haline konulmuş ve ilk parti 
olarak İstanbul hapishanesinden, Te. 
kirdağ hapishanesinden ve daha baş
ka yerlerden toplanan em mahkum 
yola çıkarılmış, oraya yerleştirilmişti. 
Bunlar orada ziraat işlerinde çalıştr. 
rılıyor, ayrıca marangozluk işleri, 
kayık v. s. yapmak öğreniyorlardı .. 
Mahkumların Imraliye naklinden de 
iyi neticeler alınmıştır. 

Bunlardan bir kaçr, bir aralık 

adadan kaçmışlardı. Fakat, çok geç
meden yakayı ele vermişler ve bir da
ha adaya getirilmiyerek, memleketin 
uzak yerlerindeki hapishanelere da. 

ısun~uı~n 
Adliye Sarayı 

kurulmak Üzere! 

Belediye# istimwki kabul 
etti; işe gırişiligor 
Ayasofya camii yanındaki eski Ad -

liye sarayının yanması üzerine, İstan -
bulda yeni bir adliye sarayı yapılması 
kararlaştırılmış, bu hususta bütçeye 
tahsisat konulmuş ve yapılacak sarayın 
yeri de tayin edilmişti. Bu yerin, hü • 
kilmet konağı civarındaki arsa ile şim
di bazı hususi binaların bulunduğu yer 
ler olduğu yazılmıştı. 

Yapılan istimlak teşebbüsü üzerine 
vaziyeti gözden geçiren belediye, mev
zuu bahis binaların istimlak edilmesi e· 

sasını kabul etmiştir. Bu binaların sa • 
hiplerine, istimlS.k için, gerek olduğu 
üzere müracaatlara girişilmiştir. Haber 
aldığımıza göre, bina sahipleri taTafın -
dan bazı itirazlar ileri sürülmü~se de, 
bu itirazların sulhan halledileceği mu • 
hakkak görülüyor. 

İstimlak muamelesinin yakın bir za· 
manda tekmilleneceği ve yeni sarayın 
temellerinin de gene yakında atılacağı 
tahmin olunuyor. Temel atış töreninin 
önümüzdeki aylar içerisinde yapılması 
ihtimali kuvvetlidir. 

Yeni sarayın inşaatı tamamlanınca, 
'imdiki halde muvakkaten yeni posta • 
hanenin bir kısmında barınan adliye da
ireleri, hakyerleri oraya taşınacak ve 
postahanenin bu kısmı, tamamile bo§il· 
tdarak, tekrar posta idaresine bırakıla
caktır. 

- Demek ki on beı gün sonra ev
leniyorsuna:ı? 

- Hayır, bir ay sonra! Bu cez<1-
yı on bef gün tecil ettirmeğe nıuvaf. 
lak oldum!. 

ğıtılmışlardr. Bunların yakalandık .. 
]arın~ bir daha adaya getirilmedik
dikleri gibi getiı'ilmiyectklerini de 
öğrenen diğer mahkumlar, şimdi uslu 
uslu oturmakta, çalışmakta ve adeta 
adaya bağlılık göstermektedirler. 
Bunlar, kendilerinin mahkumiyet 
müddetıeı-ini tamamlayıncaya kadar 
adada bırakılmaları isteğile, rahat 
duruyor, intizam içerisinde yaşıyor. 
lar. lmrali adasını içten benimse
mişlerdir. 

Yakında Imraliye de Istanbul ad
liyesinden bir heyetin gitmesi ve ora .. 
daki hapishanenin de açılış töreni ya
pılması muhtemel bulunuyor. Bu 
heyete de İstanbul müddeiumumisi 
Hikmet Onatın riyaset edeceği kuv. 
vetle sanılıyor. 

lmrali adasına mahkQmlann gö
türülmesinden nasıl iyi neticeler alın. 
dı ise, Edirnenin modern hapishane. 
sinin de aynı müsbet neticeleri vere
ceği, şüphesiz görülüyor. 

Türk Kuşu 
1 esisaf Beyazıt kulesinin 

yanında yapılıyor 
Türk Hava kurumu tarafından 

dört vilayette açılacak olan Türk ku
şu okullarının hazırlıkları bitmiştir. 

Rusyadan getirilen sekiz planörün 
ikisi dün akşam Konya vapurile lzmi
re gönderilmiştir. Bu okullarda ders 
verecek olan öğretmenler önümüzdeki 
cuma günü Rusyadan gelecektir. 

İstanbulda açılacak olan Türk ku
şunun hazırlanma işile Hava kurumu 
yakından meşgul olmaktadır. "Türk 
kuşu,, binası Üniversitedeki yangın 
kulesinin yanında yapılacaktır. 

Bina hazrrlanırken öğretmenler de 
hazır bulunacaklar ve okul inşaatı et
rafında alakadarlara izahat verecek
lerdir. 

Türk kuşu okulunda bir mayısta 
derslere başhyacaktır. Talebenin ya
zılmasına devam edilmektedir. 

BELEDILEDE TEKAUTLUK 

930 sencsindensonra belediyeye 
giren memurlann tekaütlüğü mese
lesi etrafında belediyece yeniden in
celemelere başlanmıştır. Bu gibi me
murlar için bir teavün sandığı kurul
masr düşünülmektedir. 

1 Gelenler, Gidenler ı 
-------ı 

ALMAN TiCARET DELEGELE. 

RI - Ankarada Türk - Alman ticaret 

muahedesinin yenilenmesi hususunda 

müzakereler yapmakta iken bir kaç 

günlük tatil dolayısile şehrimize gelen 

Alman ticaret delegeleri, dün akpm 

Ankaraya gitmişlerdir. 

- Birinci perde ile ikinci perde 
arasında tam bir sene geçiyor. 

- Bunu önceden söyleselerdi de 
tedarikli gelseydik! 



Sami Paşa Zade 
Sezaiyi Kaybettik 

( u.t yanı 1 incide) 1 
Hamit ne digor ? 

Samipaşazade Sezai'nin acı ölUm 
haberini duyar duymaz, yüce şair Ab
dulhak Hamid'i hatırladım. Onlar, 
bütün bir ömrü beraber geçirmiş iki 
candan arkadaştılar. Sezai'nin ölüm 
haberi Hamid'i nekadar üzecekti. 
Bunları düşünürken nasıl bir kuvvet 
beni sürükledi bilmiyorum. Telefonu 
açtım ve şairi buldum. Fakat ne sora-
caktım? Bunu ben de bilmiyordum, sö

ze başlıyacağım saniyede: 
- Ya bilmiyorsa... Diye düşUn

düm. Evet büyUk acıyı kendisinden 
saklamışlarsa .. Hayır, telefonda ko
nuşam1yacaktım. 

- Üstad, dedim sizi rahatsız et
meme müsaadenizi rica. edecektim. 

Bir an sükut oldu. Sonra: 
"- Çok mfüeessirim.. Çok üzün

tüdcyim.,, 
Dedi. Bir kaç saniyeden sonra ila

ve etti: 
- Bekliyorum. Gelebilirsin .• 

• • • 
Abdulhak Hamit çok dalgın ve çok 

sinirli idi. Ellerini uğuşturuyor. Şez
Iongta mütemadiyen kımıldıyordu. 

Eşi Bayan Lusyen'i Sezai'nin evine 
göndermişti. 

"- Gelmedi .. Nereye gömecekleri
ni bilmiyorum. Gidemezsem çok üzü
leceğim.,, 

Diyordu. 
- Seazi fclil'in yanma Gölisuda 

gömülecek .. Dedim. 
Gözleri derinlere, çok derin ve uzak 

lara bakar gibi daldı. 

"- lcıaı .. lclaZ'in yanına .• ,, Diye 
mırıldandı. Sonra: 

"'- O lcW.Z'i çok severdi, dedi. Mi
in mini kızdı 1 cl4l.,, 

- Sezai ile ne vaklt tanıştınız? .. 
"- Kendimizi bildik bileli. Çamlı

.. .-ldada kom§'U idik. Konaklanmız bi
-·~t~ti. O çocuktu. Ben henüz genç

tim. Babası Sami Ptı§adan beraber 
farsça ders alırdık. Seza! ile muhab
betimiz karabetin f cvkindcdir. Çok 
fevkinde.. Sezai büyük bir adamdı. 
Bir ummandı o. Pek uzakta sahilleri 
olan bir umman. O ummanın aahille
rindcn biri Namık Kema.l'di, diğeri 
Recaizade Ekrem. Bir kenarında da 
ben vardım. Sezai1nin ziyaı için mil
lete gönlüm taziye vermek ister .. ,, 

zaman söylerdi. Onun büyüklüğünü 
anlıyanlar pek mahduttur. Ek.scriycf 
onun kabiliyetini idrakte1ı acizdir. Se
zai manzum şiir yazmazdı. Çünkü bir 
denizdeJı katre çıkar mı 1. Denizden 
dalgalar çıkar. Manzunı söz ona bir 
mel'abci küf rar. gelirdi. Fakat 
bütün sözleri, manzum olmrımakla be
raber mahza ~iirdir. Sczai'niıt ne aij
Ztndan ne de kaleminden bayagı bir 
kelime çıkardı. Edebiyatta küçiik nii
veleri ilk defa o yazdı. Onun mevcu
diyeti malümattı.,, 

üstada Sezai'nin hastalığım sor 
dum: 

"- B~ aydır ha.tıta idi dedi. Bir 
güJı ziyaretine gitmi§tik. Nezlesi ııar
dı. Bizi yanına sokmadı: 

- Uzaktan konu.,alrnı. Elimi stk
mayın, belki hastalığım geçer... de
di. 

Kendi$ine nWJihatto bulundum 
Sokağa. çıkma dedim.. Çok zayıftı.,, 

Konuşmamız H!mid'i yoruyordu. 
Sevgili arkad~ının hatırası ile haş
haşa kalmak ister gibi olduğunu his
sediyordum. Bu his, beni başka bir 
sual sormaktan korkutuyordu. Ustad 
görünmiyen, yanında olmıyan kim
selere söz söyler gibi: 

"- O çoktanberi ebediyette idi. 
Diyordu. Sezai ebedi bir adamdı. Şim
di hakikaten ebediyyete gitti.,, 

Birden yerinden kımıldadı: 
"-Onun ölam:U benim için büyük 

bir evenmandır <Iedi. Nöbet benimdi. 
O benden sekiz 'Ya§ 1dlçüktü .. ,, 

Masanın üzerinde duran üç köşe 
çerçeve içinde üç resme gözüm dalı
yordu. Abdulhak Hamit: 

- Evet, dedi onlar bir müselles
ti. Namık Kemal, Recaizade Ekrem, 
Sezai .. Vçü de gitti. Beni yalnız, yapa
yalnız bıraktılar!,, 

Bay Sezai, Hamid'e gönderdiği res
minin altına şunları yazmıştı: Namın 
sana sezadır . ., 

Abdulhak Hamit ile bir saat Se
za.i'nin hatırelarını andık. Hizruetçl· 
sinin getir<iiği kahveler soğumuştu. 
İçi sızlatan, şeyler konuşuyorduk. Ha
yatın oçk büyük acılarına göğüs ge
ren şair: 

"- Bugün bağrımızı yal.an acı
larla içimiz dolu .. Fakat insanız. Ata
larımız: "Acı yeri btı§ka, aç yeri bcı§
ka., dem~ler •. Ne doğru.,, dedi. 

Abdulhak Hamid'i büyük matemi 
içinde bırakarak ayrıldım 

'NiYAZi AHılfET 
Ağır ağır söylüyor. Arada bir pen- r::::================ 

cereden dı§arı bakıyordu. Gözleri bir Çay yerine ot 
alev gibi parlıyor, yanıyor gibi olu-

d S .. 1 • ·ıA tt• Son günlerde piyasada yerli çay di· yor u. oz erıne ı ave e ı: 
ye bazı boyalı otların satılmakta oldu -

"- Kendimi de muhtacı taziyet, ğu görlilrnektedir. Halbuki, bu otların 
hem çok muhtacı ta...'iyet görüyorum. ne Rizede çıkarılmakta olan çayla, 
Çünkü Sezai bazan Hamit'ti 'Ve ben 

ne de baıka yerlerden gelen çaylarla a· 
bazan Sezai.. Altmı§ yıl hiç aynZma- lakasr vardır. Bu otlar boyanarak çay 
dık. Ayrı bulunduğumuz zanıanlardo. 

diye 60 - 100 kuruıa satılmaktadır. 
kalben, ruhan yanyana idik. Daima 
mektuplaşırdık. Ben Londrada, Brük- Bu bapta alakadar makamlarca ta -

kibat yapılmaktadır. 
selde iken gelir beni görürdü. Bir gün ---------------
Madritten beni görmeğc gelmişti. Ço· BEYOCLU BELEDİYE B1NASI

cııkluk1 gençlik hatıralanmızı daima a- Beyoğlu belediye binasının esaslı bir 
nardık. O çocukken bir gün bahçede surette tamirine karar verilmiştir. 
havai fiJ}ek atıyordu, Bunun için sekiz bin lira harcanacak

- Sezai, dedim. Bıt havai fi§eği tır. Ayni zamanda altı bin lira sarfile 
atıyorsun. Sonra sana havai bey de- daireye kalorifer tesisatı da yapıla
ri::. Dedim. Bunu hiç unutmadı. Her caktır. 

Sevindirecek bir "Yeni Türkiyeyi herhal
çok de mekteplerde aramalı,, 

rakam 

Çocuk Kütüphanesi 
rağbet f!ÖTÜl)OT 

Çocuk Esirgeme kurumunun Ca
ğaloğlunda açtığı Çocuk kütüphanesi 
büyük rağbet görmektedir. Kütüp
hane açılalı henüz dnha beş gün oldu 
ğu halde tutulan deftere göre "2500,. 
çocuk kitap okumak için baş vurmuş

tur. 
Kültür direktörlüğü bu durumu göz 

önünde tutarak, Fatihte de bir r.ocuk 
kütüphanesi açmıya karar vermiş ve 
hazırlıklara başlamıştır. 

Fatih kütüphanesi açıldıktan son
ra gelecek yıllarda !stanbulun Üskü
dar ve l{adıköy semtlerinde de birer 
kütüphane açılacaktır. 

1 Maqıs baqramı 
Bir mayıs bahar bayramı miina

sebctile okullar perşem~ günü öğle
den sonra cumartesi günü sabahına 

kadar tatildir. 

idman şenlikleri 
İdman şenlikleri bu yıl 10 mayısta 

Taksim stadında yapılacaktır. Bu yıl 
diğer yıllara nazaran daha zengin bir 
program hazırlanmıştır. 

Şenlikler için genel prova 20 ni
sanda yapılacaktır. 

Tavla 
Eyüp müsabakası 

bu gece 

Şampiyonlar: Bay lJfelımet Nuri 
(Beyoğlu), Bay Cemal (Toplıane), 
Bay Muzaller Tükel (Sirkeci), Bay 

Hayrettin (Beşiktaş). 
Tavla milsabakamızın Eyüp kar

şılaşmaları bu gece yapılacaktır. Mü
sabaka, Camii kebir karşısında Şark 
kıraethanesinde saat sekizde başlıya
caktır. Oyuncuların bu saatte kıra
ethanede bulunmaları Jazımdır. 

SiRKECi JJIOSABAKASI 
Sirkeci müsabakası, perşembe ge_ 

cesi saat 8,:> da Sirkecide Tramvay 
durak yeri karşısında Bay Hüseyin 
Hüsnünün Melek kıracthanesinde ya
pılacaktır. 

Diplomat Fl-ansız kadını şerefine dün 
bir çay ziyafeti verildi 

Çay ziyafetinde 

Dün, yüksek misafirimiz Milletler 
Cemiyeti nezdindeki Fransız delegesi 
Bayan Malater Sclye şerefine Eminönü 
halkevi tarafından Pera Palas salonla -
rında bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Halkevinin reisi Bay Agah Sırrı ta
rafından idare edilen bu ziyafette Ba
yan Malater Selye'den başka İstanbul 
vali ve belediye reisi Bay Muhittin Üs
tündağ, Fransız konsolosluğu erkanı, 

müzeler genel direktörü Bay Aziz, be
lediye konseyi azasından bir kaçı be -
tediye turizm şefi Bay Kemal Ragıp 
kadın ve erkek muharrirler ve. diğer zat 
lar bulunmuştur. 

Ziyafet çok samimi geçmiş, Fransız 
misafirimiz, duygularını bilhassa dünkü 
gezintilerini gazetecilere anlatmıştır. 

Bayan Malater Selye, dün sabah re· 
fakatinde dış bakanlığımız memurların
dan Bay Haydar olduğu halde Üniver
sitemizi gezmiş ve rektör Bay Cemil 
Bilsel ile görüşmuştur. Üniversitemi -
zin Fransız misafirimiz üzerinde bırak-

Polis haberleri• 

Bir helvacı eski dostunu 
biçakla yaraladı 

Ortaköyde Taşmerdiven sokağında 
36 numaralı evde oturan tütün ame
lesinden Naciye dün sabah işine gider 
ken önüne eski dostu helvacı Tevfik 
çıkmış, sustalı çakı ile Naciye'yi ar
kasından vurup kaçmıştır. Helvac1 
bir saat sonra yakalanmıştır. Yaralı 
kadın hastahaneye kaldırılmıştır. 

Kapı açılmayınca.,. 

. 
tığı intiba çok büyüktür. Ayrıca yapıl• 
makta olan ilmi tetkikleri ehemiyetle 
karşılamışıtır. 

Bayan Malater Selye dün en mo • 
dcrn ilk mektcplerimizdcn biri oları 

"ismet İnönü., ilk mektebini ve Mülki· 
ye mektebini de gezmiştir. Gördüğil 

sıhhi şerait. okutma tarzlarından fev .. 
katadc mütehassis olan Malater Selye, 
dün bir ara gezmiş olduğu Beylerbeyi 
sarayından da bahsederken şöyle bir 
kıyas yapmıştır. 

''Eski Türkiyeyi saraylarda görü • 
yorsak, yeni Türkiyeyi herhalde mek • 
teplerde aramalıyız.,, 

Misafirimiz Bcykozdaki Cam ve de
ri fabrikalarımızı da gezmiştir. Dün bu 
husustaki ihtisasları İstanbul vali ve 

belediye reisi Bay Muhittin Üstündağ• 
d;ı. anlatmıştır. 

Toplantı iki saat kadar sürmüstUr. 
Bayan Malater Selye bu akşam, 1\:n • 
karaya gidecektir. 

Büyük bir 
yahudi hicreti 

Kudüs, 27 (A.A.) - Havas ajansının 
hususi muhabiri, Telaviv'e sığınmak Ü· 

zere gelen yahudilerin şimdi takriben 
10.000 kişi kadar olduğunu haber vel"" 
mektedir. Telaviv resmi makamatı bun 
lara yardım etmek üzere icap eden ted• 
birleri almışlardır. 

Son defa zuhura gelen yangının ha
saratı 10.000 İngiliz lirası tahmin edil
mektedir. 

Fatihte Gureba Hüseyin mahalle- Arap teşekkülleri grevi arttırmağa 
sinde oturan :Ahmet Nazmi evvelki karar vermişlerdir. Bundan sonra, yal • 
gece sarhoş olarak evine gitmiş, ka- nız Filistinde değil bütün yakın garkta 
pıyı çalmış, cevap alamayınca pence- yahudi mallarına karşı boykot yapa • 
re camlarını yumruklamıştır. Camlar caklardır. 
kırılmış ve Ahmet Nazmi'nin sağ ko- unııtımıwmımıt1111U11111u1111Uıııa111111ııııunm•umunıuıaı--•-.m
lunu bir kaç yerinden kesmiştir. Ya- olamıyarak düşmüş, başından ya.ra
ralı genç Ccrrahpaşa hastahanesine lanmı§tır. 
kaldırılmıştır. ZEHİRLENME - Zindankapıda 

TRAMVAYA ATLARKEN - De- Yarımhanda oturan Mehmet, Kutu
niz Telsiz mektebi talebesinden Nail cularda Nuri'nin dükkinmda. yemek 
Fatihte Fevzi paşa caddesinde bir yemiş, zehirlenmiş, Cerrahpaşa has
tramvaya atlamak istemiş, muvaffak tahanesinc kaldırılmıştır. 

23 Nisan bayramına ait yurd in t ibalar ı 

Soldan: Burdurda çocukların geçidini seyreden ilbay ı•e bü!ıükler. Çorluda Cunwriyet alanında tören. Gazianiepteki törentl~ bir glrlJr.Jlf. 
23 Nisan ulusal eğemenlik \'e çocuk bayramı yurdun her tarafında büyük tör~nle kutlanmı:ıtır. Bu arada Çorluda, 23 Xisan ul:.ısal eğemenlik \'e ~ocuk haftası ~ "" R~n bu 

yıl daha parlak geçmiştir. Gece ,·e gündüz okullarda ve Halke,inde müsamereler verilmiştir. Gaziantepte 23 Nisan günü yapılan ~ocuk g~t r~mf w t8rltl eğlenceler ftlme alınmıştır. 
Burdurda, bayramın birinci günü akşamı çocuk esirgeme kurumu tarafından bir halo nrilmiş, n bir gürbüz ~ocuk yarışı yapılmıştır. lzmitte Ulu Gazi okulunda bUiünün şerefine 
büyük bir tören l:apılmı~, hallın n _çocuklara günün ehemmiyeti anlatılmış ,.e gece de müsamereler Yerilmiş tir. 
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1 işaretler 1 IGezintiler 1 -• • • l================================------------ıNeyi, nasıl, nerede 
Polislerin dövdlğl sos7allstler okusunlar? 

ölü ve diri 
Uzaktan • • Yakından .•. 

O.kar V ayld: 

Eminönü kaymakamlığı, bir 
"Ne kadar çok hayat ytı§ar•alı 

o kadar çok ölümle ölürüz,, der. 
Gerçekten, ne haclar çe,itli ha

tıralara sahipsek bu hatıraların 
•ahiplerini kaybettikçe ölüm, bir 
buhar gibi, bir gece gibi, bir 
deniz gibi etrafımızı kaplar Ve 
nihayet bizi boğar. Hatıralarını 
içinizde taııdığınız insanların bi· 
rer birer •izelen uzaklaıtıkları ve 
yahut bu hatıralarınızı bir servi 
gölgeai ve mezar taıı ile birlikte 
tahattura bO§ladığınız :zaman. gö. 
züniizün yıldızlan görmeıine, bur
nunuzun bir bahar havaıını tenef
lü• etme•ine, vücuelunuzun yu· 

muıa.k ve ılık bir bedenin harare
tiiti nakletmesine rağmen sil., bir 
yarı ölüelen başka bir ıey cleğilai· 
nizdir.. Çünkü, birikmi§, ağda
laımıı hatıralar yekunu olan ıah· 
ayetlerimizle böylece yavQ§ yavaı 
bir baıka aleme intikal etmi, olu-

Amerikayı bir zamanlar dehşet içinde bırakan yanelan "Divanyolu çocuk kütüp-
hanesi,, ni açarken, bi1 yanelan 

Ku - Kluks - Klan'lar yeniden faaliyete geçmişler! e1aokumaelerelinidahageni1 ka..,. 
ramak için fikir elanıııyor. Sor

Bundan bir kaç yıl önce Birleşik Am~rikayı deh• 

. yoru.z. Böylece hayatla ölüm be
lir•İz bir ıekilde biribirile elüğüm
leniyor. Hem yaııyor, hem ölü-
yoruz. 

Do•tlarının ve en güzel hatıra· 
lannın en güzelini kaybeden bir 
insan, yeni bir hatıralar yekunu 
hallı eclinciye kadar fizik bakı· 
mından muhakkak yaıar, fakat 
bu YQ§ayıı, burnunu otlara soka

eluğu ıeylere bakmak, iıe ne /:ıa-
şetler içinde bırakan bir gizli cemiyet vardı. "Ku • 
Kluks - Klan" adı verilen bu cemiyet Floridanın kü· elar yakınelan sayılelığrnı görmeğe 
çük bir şehri olan Tampa'da yeniden faaliyete başla- yeter. 
mıştır. Geçende kurumuş bir bataklı içinde yedi ce- "Ge"'lik okumuyor!,, hükmü-
set bulunmuş, üç sosyalist de bu son günlerde ölüm nü bir mütearife gibi kabul dtik-
haJine gelecek derecede kamçılanmıştır. Bu vak'a ü- ten sonra "Niçin okumuyor?,, so-
zcrine Tampa polis müdürü, mu2vini ve başlıca daha rusu. kendiliğinelen zihinlerele kıv-
küçük muavinler tevkif edilerek mahkemeye veril - -- rılır. Kitap evini kuranlar, bu su-
miştir. Bunların doğrudan doğruya bu cinayetlere iş· 
tirak ettikleri muhakkak sayılmaktadır. : alleri keneli kenelilerine sormuflaf' 

ve hüküm •alha•ına geçmek için 
Son günlerde işkence edilmiş olan bu üç sosyalist 

dostlarından birinin evinde toplanmışlardı. Bir po -
lis takımı kendilerini yakalıyarak polis dairesine gö· 
türmüş ve orada sorguya çekmişlerdir. Sonra polis
ler "sizi evinize götüreceğiz,. diyerek bir otomobile 
bindirmişlerdir. Bu üç sosyalistten Pulno eski tecrÜ· 
belerile bu götürülüşün iyi bir §ey olmadığını anla· 
mıştır. Hadise pazar akşamı oluyordu. Bir kalabalık 
yerden geçerken "imdat'' diye bağırınca halk etrafı 
sarmış ve ne olduğunu anlamak istemiştir. Polisler, 
bağıran adamın bir deli olduğunu ve tımarhaneye 
götürdüklerini söylemişlerdir. 

.-

. -

Otomobil deniz kenarına gelince sosyalistlerden 
bir diğeri kurtulmaya çalışmış . fakat kafasına inen 
bir lobut ile baygın bir halde yere serilmiştir. Polis• 
ter bunları Tampa'nın yirmi kilometre l~zağında olan 

Eski cemiyetin rci.ai "Şahane silıirbaz,. lcikabıni taşıyan 
Pr. Hiram V. Evarnı. 

1 
Brandon ormanına götUrmUşler, çırçıp-r 

Almanyanın en ~ık lak soyduktan sonra kan çıkarıncaya ka-
dar kamçılamışlardır. Bundan sonra vü
cutların kaynar katran döke -generalı 

Düşmanlıktan dostluğa 

baıkalarını da ortak etmeği uy

gun bulmuılar. Bir hızın baıınela, 
bir kuruluıun eıiğinele böyle •o
ğuk kanlı elüıünüı, hemen hemen 
bir müjCle Bayılabilir. ~ , 

Evet, •ayım peıinde Jıoıanla

rın ortaya döktükleri rakamlar, 
sınıflarda bu bakımdan çalı§an 

hocaların notları, memleket genç
liğine candan bağlıların görüıle

ri "okumuyorlar!,, hükmünele bir
leıiyorlar. Spor, raclyo, ainema, 
kitap.1ızlık, kütüphanelerin iç •ı
kıcı loıluğu, rahatsız koltuklar, 
yorucu fihristler, ilmin cleğersiz
liği, dıt yaldızl.arının geçer akçe 
oluıu hep birer •ebeptir. 

rak clünyayı bir elemet ottan iba- Almanya geçen çarşamba gunu 

ret sanan bir öküzün hayatı taelı· General Sektin yetmişinci yıl dönümü 

ıınJan baıka bir ıey eleğilclir. için tören yapmıştır. General, Alman 

rek tüyler üzerinde yuvarlamıı-

lardır. Bu usul "Ku - Kluks -
Klan" cemiyetinin usulüdür. Uç ıosya
listten biri işkenceye dayanamıyarak 

ölmüş, diğerleri arkadaılan tarafından 

bulunarak Tampa'ya getirilmiştir. 

Amerikanın meşhur haydutlarından 

Elton Wengs öldü. Cenazesinde yalnız 
bir kişi bulundu. O da, en müthiş düş
manı olan detektif Hemendinger idi. 

Yirmi yıl önce bu haydut, bir banka
ya yapılan taarruzda bulunmuıtu. Ta -
arruz sırasında yetişen polislerden iki 
kişi ölmüştü. b zaman bu detektif arka
daşlarının intikamını almaya ant içti. 
On beş yıl takipten sonra haydudu ya· 
kaladı ve hapse tıktı. 

Hele •on on beı, yirmi yıllık 
tarih içinde fikir ve adale çalıf
malarının kazançtaki ayrılığı, 

hepaine tüy elikti. Bütün bir öm
rü kitaba vermif alim, tavan ara
aınela ateı•iz, aç, çıplak gebe
rip gielerken, bir yumruğun de
ğerini mÜyonlarla ölçtüler. Demp
sey, Tüney, daha bilmem kim
leri •aray •ahibi yapan fikir 

Hafızanın kendini bulabümek ordusunu yeniden tanzim edenlerden 

için, ma:len arar gibi mütemadi- . ,.e Almanyayı canlandıranlardan bi. 

yen toprak kazmıya mecbur kalelı- ridir. Bununla beraber, kendisi Al
ğı uımanlarela insan, kendini manyamn en şık Generalidir. Bugün 

keneli Ü•ıüne kapanml§ bir mezar Göring üniformalar rekorunu elde 

tf!ı aan•a revadır. Çünkü zihni- bulunduruyorsa da Sekt, bütün AL 
.u.ı m~·~elecell her malin cevabını manyanın biricik s:izmrlerlnden mü. 

bir mezar lafı verecektir. rrkkep bir koleksiyona maliktir. 

Ne kaclar çok tanıyorsak, ne 
kadar çok seviyorıak 0 kaelar çok tabiyeye ait alaka uyandırıcı nazari-

Askeri muharrir olduğu için asrl 

Tahkikatın neticesinde ıehrin şimdi· 
ki ve eski polislerinden yedi kiti ıuç
laıfümlmııtır. Bu eski cemiyetin reisi 
olan doktor Hiram W. Evanı "Şahane 
ajhirbb" ıdmı tafımaktadır. Bu aaam 
T~a·ya gelerek.Jm -cinayetin Klan 
cemiyetine isnat edilmesini protesto et
miştir. Fakat cinayetin şekli bu İJte hiç 
bir şüphe bırakmadığından Florida ve 
Tampa ahalisi, protestoya kat'iyyen e • 
hemmiyet vermemiştir. 

Haydut cezasını bitirip serbest kal -
dıktan sonra, 'çökmüş, bir halde idi. Bir 
türlü geçinme çaresini bulamıyordu. Ni
hayet düşmanı olan detektife müracaat 
etti. Bu polis hafiyesi adamın haline 
acıyarak küçük bir iş buldu. 

. yokmllağu, fikir kaynağı ofon ki· 
tabı sıfıra indireli. Bu örnekler 
ortada elururken: "Oku!,, elemek, . 

S. Gezgin 
(Sonu: Sa. 7 Sü . .!) 

öleceğiz. Her ölü bir az ela bizi yeler gösteren bir çok esuler yazmıŞ-
tır. ö!dürüyor. 

• • • 

cı 
Bunları niçin yazdım, Jilim 

varmıyor. 

K. Kemalin ölümünü bir türlü 
tekrarlamak i•temiyorum. ·::·::.·:-::-::-::-::·::-::-::-::·:: 

Satiri Ertem ------------- :=::===== T et r 1 k •: 1t 
1 1 KONFERANSLAR 1 

Universitede 
üoiversitede perşembe gilnleri ser

best konferanslara devam edilmekte
dir. Bunlardan başka ayrıca şu mev
zular üzerinde konferanslar verile
cektir. 

4 Mayıs pazartesi günü saat 18,10 
da ZUrih üniversitesi eski rektörü 
profesör Fleiner tarafından. Mevzu: 
"Modern politikanın bazı teorileri,, 

6 Mayıs çarşamba gilnü 18,10 da 
ayni profesör tarafından. Mevzu: 
"Modern idare hukukunun siyasi te
melleri,, 14 mayıs perşembe günil sa
at 17 de Buda peşte tıp fakültesi de
kanı profesör De Daranyi tarafından. 
Mevzu: "Amme sağlığının inkişafı,, 

Profesör Fleiner hukuk ilmini yay
ma kurumunun misafiri olarak An
karaya gidecek, 9 mayıs cumartesi 
günü .Ankara Halkcv:inde ''Amme hu
kukunun büyük harptenbcri geçirdi
ği değişiklikler, , mevzulu bir konfe
rans verecektir. 

EıJllNôND HAIJKEVINDE 
Dün Eminönü halkevine aktör !. Ga· 

lip tarafından "Gençlik ve tiyatro., mev 
zuu etrafında bir konferans verilmiştir. 
Konferansta Bay Galip merhum Kü -
çük Kemale ait hatıralarım da anlat • 
mıştır. 

8 DİRHEM ESRAR- Osman ismin 
dıl biri Stracide Emirler caddesindeıı 
ananarak ge~erken çevrilmiş, üze
rinde sekiz dirhem esrar bulunmuş

tur. 

Doymak bilmez ittahaıı ile meıhur annesinin fu. 
hut fideliiinde yetiten ve üç gün içinde müsait hava 
ve hararetle açılıp saçılan Sevim. kucağında tuttuiu 
çantasının altından elini uzatarak ritmik danalar ho
casının dizinin üıtüne koydu. 

Fuat Yurnutak, anlattığı dedikoduların arasında 

ıade: 

- Vallahi, ma parol donör, namuaauzum, utanınm, 
hanımefendimiz! 

Dedi ve hiç bir ıey olmamış gibi yine konuflllaırna 
devam etti. Çıplaklar birliği kampındaki ıeyyahin 

acentesi ıahibi Numan Akerden, Heroin kaçakçılığı 
yaparak zengin olduğu söylenilen ecza depoıu ıa • 
hiplerinden, fırsattan istifade ederek eğlenmek ve 
hoı vakit geçirmek iıteğile gelen kadınlardan ve er
keklerden, bayatını kendisi kazanan ve dilediği yer
de dilediği ıekilde yaııyan, erkeklerle her ıahada 
tam müsavat davası &'Üden okumuş ve evlenmemiı 
genç kızlardan bahsetti. 

Vapur Köprüye yaklatıyordu; Fuat Yurnu§ak: 
- Çıplaklar birliği, Türkiye için bir kazançbr, ha

nrmefendirrnz, dedi. Birliği kurarken memlekete hiz
met dütüncesi unutulrramıttll'. Batka memleketlere 
duyuruyoruz, bu yüzden ıeyyah ıeliyor, ıeyyah acen
tesi faydalanıyor, otelci faydalanıyor, antika tüccan 
faydalanıyor. Memlekete para giriyor. 

Sevim, ilhandan ıonra bu genç adamın da kendi. 
sine kar,ı alakaaız kalm:lsrna fena halde kıznuıtı. it
te açıkça, basit bir mantrkfa anla~ıhyordu ki bu Çıp. 
l11klar birliği, filin, fiziyolojik eğlence yerinden ano
nim bir kazanç müeaaeaeıinden batka bir tey de -
ğildi. Bunun bir memeleket meıeleıi haline getiril • 
mesine davanamadı, ten terı: 

- Siz faydalanmıyor musunuz? 
Diye aordu. Fuat Yumutak anlımlamazlığa gelc!i: 

- Bizimdi aıhhat. ıpor ve estetik davası ... 
Diye yarım yamalak bir cevap verdi. iskeleye çık· 

mak için kalkmışlardı. Sevim, Adadan vapura biner
ken rahat ve mes'ut iken timdi sinirli, kinli ve ya • 

Düşmanlık bu iki adamı biribirine 
yaklaştırmış dost etmişti • 

• :-::-::-::-::-::-::-::-::-::·::-::-.: 

nmdaki ıenç erkeie düttnan bakıtlarla saldıracak 
ıibi bakıyordu: 

- Sizin de paralı, geçkin kadınlara hizmet edip 
faydalandığınızı niçin ıöylemiyorıunuz! 

Dedi. Fuat Yumuıa)c bu hakareti sadece: 
- Aman, hannnefendinaz ! 
Diye plümseyerek geçittinnek istedi. Sevim, kız

gınlığı artarak, ritmik danalar hocasının yüzüne tü
kürür gibi, ilave etti: 

- ilhan da, siz de birer jiıoladan batka bir ıey 
deiilıiniz! 

ôMER HAYYAM KLUB 

1 
Şarkın büyük ıairi ömer Hayyamın aıırlann üı -

tünde kıvrıla kıvnla yanan büyük meı'aleıi, ıtığını 

Avrupaya ilk defa Okıford Univeraiteıi profesörle
rinden Thomıu Hyde'in elile uzattı. Bu ıtrktan alev
lenip tutuıan ilk pervane lngiliz tairi Edward Fitz 
Gera!d'dir. Grald'in ömer Hayyamın tiirlerini man
zum olarak İngilizceye ~evirip baatırdığı 1859 yılın
danberi lngilterede içkinin lezzeti artmıttrr. Damak. 
lan viıki isimli erimit ateıle yanan, dimağlan Ömer 
Hayyaının nıbailerile ıerinliyen ve ağzının tadını bi
len lngilizler 1892 de Londrada Omar Khayyam 
Club'ü kurdular. 1893 de Efcan hududunu çizmeğe 

giden heyetle birlikte tlluıtrated London Newı mu
habiri William Simpaon da yolculuk ediyordu. Bu 
genç adam Nitabur tehrine kadar uzandı, ömer Hay
yamın mezannı gönnek ve asırların üstünde kıvnla 
kıvnla yanan meı'aleden yeni bir kıvılcım alarak gö. 
zünü ve gönlünü avdınlatmak istedi. William Simpıon 
gördü ki ömer Hayyamın içki, kadın ve eğlence tes
lisi içinde ibadet eden çarpıntılı nıhu, parlak renk -
li kırmızı bir gül fidanı halinde bu mezarın üstün
de tatlı bir rüzgarı" hafif hafif sallanmaktadır. Simp. 

1 

son ~uyr,ı•lu b:r a-!a:-ı olmasaydı yüz yıllann ardın-,· 
daki muıikiyt kaynafmdan dinlemek için ömer Hay• 

yamın mezarına kadar kalkıp gelmezdi. Duyculu bir 
adam, bir büyük tairin mezan üstünde açan ıülü ko
paramaz; onun içindir ki tlluıtrated Londan Newa 
muhabiri sadece bu ·güllerin tohumunu aldı, merrJe. 
keline gönderdi. Nitaburdan gelen tohumlar Londra
nın K.ew Garden'inde yetittirilince Nifaburdaki ren
gi ve kokuyu taııyan iki taze gül fidanı alındı. Bun
lann dikilmesi için en uygun yer artık o sıralarda öl. 
müt olan Gerald'in mezarı değil midir? 

lngilizler de böyle yaptılar ve ömer Hayyanun ıür. 
lerini manzum olarak İngilizceye çevinnit olan tair 
Edward Fitz Gerald'in kabrine, bunun böyle oldu • 
ğunu ıöyliyen, bir kitabe de koydular. 

Buraya kadannı tarihten alıyonız, bundan ötesİ· 
de Heybeliadada ağızdan ağıza dolaşan bir rivayet • 
tir; derler ki Şafak bahçeainin ilerisinde tur yolunun 
üstünde çamlığın içincle fevkalade göz abn bir şekilde 
genit pencereler, geniı balkonlarla, cüzel bir min"ari 
ile kurulmuı olan Çamlık Palas otelinin huıusi ser• 
!erinde yetiştirilen güllerin tohumları da lngiltcre .. 
den, ıair Gerald'in mezarından alınıp getirilm5ştir. 

Onun içindir ki -yabancı mü,terilerİn hetr.en hiç bir 
zaman kabul edilemedikleri- bu otelin yine ağızlarda 
dolaşan bir aô da ömer Hayyam K.lup'tür. Yabancı 
müıteriler içki içmez mi? Bunun için mi burayıa a • 
lınmıyorlar, diyeceluini:ı:; hayır, b•ırası ndece ''F.hli 
dil •• kimıeelrin b"ribirlerile teklini t.-klifsiz dii!!Üp 
kalktıklan entim bir yerdir. Bu entimlik otelin "'""
rafını bol bol çık\\nnağa yettiği ve "ehli dil" k: .... -. 
lerin rahatlannrn bo7.ulma11 iıtenil~diği içi- · •· '{I 
otelin bütün cdl\lan ba~hn bata boş da kalacak ol~ 
yabancı müşterilere her zaman: 

- Ote) dolu, rr.aaleaef emrinizi yerine geti,.err.i ·e
ce_l'iz! 

Denileceği muhakkaktır; otelin sı-hibi Bay Osep 
Karastözyan bu vaziyeti hiç kirr~t>"İn ıızlanrraaına 

meydan verrt'ede., h::-.::k Mr ustalıkla idare etmek ka• 
biJiyetinde bir ac!amd.r. 

(Arka_,ı var) 
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"İclal"den parçalar 
büyüklüğümü takınarak dedim ki: 

- Elbet, herkesin medarı guru
ru aklıdır. Herkes ltendi aklını be-

teıaı, esbak Viyana d~isi ve mer -ı 
hum Seza!Tıin eniştesi Mahmut Nedim 
Paşanı~ kızı Bayan Samiyenin kızıdır. I 
Bay Sezai ''Samiye benim büyüttüğümj ğenir. 
ve yıı1tut bü,yürnesine, yetişmesine pek - Akıllılardan başka. 

kız C{!vabını verdi lcla1. ziyade tesirim olan yengem ve rm • 

tST ANBUL - 17 inkılap dersi. U· 
niversiteden nakil. Kemal Tengirşenk 

tarafından. 18 Operet parçalan (plak). 
19 haberler. 19,1.S muhtelif plaklar. 19, 
30 çocuk esirgeme kurumu nam:ma kon 
ferans. 20 halk musikisi. 20,30 Neşir 
esnasında ilan edilecektir. Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere malı 
sus havadis servisi verilecektir. 

dan yakıırtrm,, dır diyor. Merhum Sa· 1cJal denim mühmelane konuştu
mi Pasa zade Sezai fevkalade sevdiği ğumdan, söz arasında bir az ziyad~
İclalin J ölümile büyük rztrraplar duy - ce şey .. şey .. dediğimden arasıra şı-
mus ve "kıaJ" adım taşıyan kitabında kiiyet ~derdi. Kim olursa olsun la. !"'"' _____ _, ____ .,... ___ ., 

bu ~ıztrraplarını rizmiştir. tlstadm ölü· kırdi arııSında şey, şey denilmesine T k • SALI Çarşamba 
3 '-·ıhammül edemezdi. Ablası beni mü- 8 Vlm 28 Nisan -9 Nisan mü münasebetile ''İclal" inden bazı par- w 6 S f 7 S f 

daraa etmek arzusuna düşerek dedi ======ı e er e er 
calarr alıyoruz. h 1 Gün d ""' 5 06 ., 04 • ik'" ·· kı· •• Da·.·ım daima sev. demez, e e ooy!JU "' "Madridden mezunen Yan oyune · • - 901 

l J • d d" Glln batışı T9,00 l , geldiğim zaman, o dört yaşına geL evve uç emez ı. sabah namazı 4130 4 30 
mi ti. O zaman bana, semada bir - öyle ise "küçük şerler., denberi. öğle namazl 12 12 12 12 

1 ıd • va d" I )~) lklndJ namazı 16,01 16,01 !'lair senelerce me 1curu o ugum - Cevabını ver ı c a .,, 
~ ı k '-· d Akşam namazı 19,00 19 oı tanımı. bütiin ::;;arkı bir güze lı..a a "Bahara pür limit çıkmıştık.. Yatın namazı 

20 40 
20,42 

lclalimin kiiçüciik şahsiyetinde benim Baharın verdiği o ümit gibi al. tmaak 3.12 ~.10 
için Juııa..,a t>tmiş gibi göründü. Se- datıcr, fani: bir şevki şule, sabah- Yılmgeçeogtlnlerl 117 118 

manm bu şairi meçhulü hu veciz kıt- leyin kuşlarda, çiçeklerde, gündüz ~Y .. ılxn-k•al•en-g•tlnl-e•rı--•2•4•8---2·4·7-..,;I 
asın ela lclalim in küçlicük mevcudiye- kırlarda. bahçelerde, akşam buJut-
tinde nuru Ş.'lfakın ihtizaz eden ren_ larda. renklerde pür galeyan idi • .-------------·---.! 
gin vaadlerini, ıl:ÖZe görünmez hayal Bazı günler bu safhai tnbiatta IcHil B o R S A 
giriz, afakı durnrlurda şule nisar iki zülfü zertarile, ben beyaz saçlarımla 
necmi tev'emin bütün serairi rikkatL yan yana otururduk. Etrafımız se- 27 • 4 • 936 
ni, narniitenahiliğin havsalasuzu id- mamn zemine dökülmüş zerratı gibi 1---------------

lllzalarmda yıldıı. ıoaretu olanlar. flı:e 
rak olacak rümuzu binihayetini cern- mai mine çiçek.lerile yerde beyaz pa
etmTşti.. Doğrudan doğruya kalbe patyatar, kırmızı gelinciklerle muhat •------=--·-------
dökülen bir şelfllei zerrin gibi sarı idi. Ilogaziçinin, hiç bir memleke. 
saçları "dayıcrğım, dayıcığım., diye tin gölünde, nehirinde, denizinde 
bana doğru koşarak gelirken arka. emsalini görmediğim mailiği bir bir 
sında da?g:ılandıkça bütüı;ı. mevcudi- itti&'\ ve ;mtidat ve biitün etrafa Sİ· 
yetime ziya Ye hayat eserdi. Her sa- rnyet ederek rnzigarr ziyadar, Icla
bah pcmhe hir şulei 'seryale ile yıkan- lin yüzi.inde dolaşıyordu. Şimdi ls
mı~ cocuklara mahsus müdevver tinyenin üstünden, dnha yüksekten 
biı:'cel;re, bana gUl renginde bir şa- zuhur ile pembe!iğini muhafaza et
fak ~arılıror gibi her vesile ile tebe..-._ meğe çalışan bir sis lclale doğru ge
süm J eden, ekseri gülen kırını- Ierek ilahi bir tül gibi yüzünü örtmek 

rtade muamele görenlerdlr. Rakaniliu 
Mat 12 de kapanış satış fl,yatla.rııur. 

PARALAR 
• Londra t>2~ . - •Viyana ~4ı.-

• Nevyork L26 - •Madrtd 16 -
•Parla t67.- •BerUn B2 -
• Mll!Uıo l\18 - • Va.:rşova 24.-
•Brüksel ti4- •Budape§te ım-

•Atına 1aj,-- • BUkref lô,-
*Cenevre t>21I.- • Belgrııd ö2-
• Sotya ~4: - •Yokobama lj4- -

• Amster®m lH.- • Altnı 1168 -
•Prat 112- •Banknot Z41-

zı 111r ağız, uzunca kirpikler ara..ç;m- istiyor! Diyorum ki: Aman sen im- •----------------• 
da ı·eı•gi maiye mail manayı maili ile dada yetiş; zira semadan gelenlere 
mali gözler?... 1\layi bir mailiği ih- yer yüzü iyi muamele etmiyor. Be
tim eden bu gözlerin etrafında ru- nim lclftlimin hali iyi değil!... Hali 
hum mai bir göl kenarında yıkanan iyi değildi. Oturduğumuz yerde a
kiiciik hir kus gibi dolaşır. O ayna_ yağımızın altındaki toprağın her zer
da ·ı.en~ini gÖre göre müstağrak olup resinden sıhhat ve hayat nebean ettL 
g-iderdi. insan parm:ıklarile ıslak ği halde J clal, bimecaldi. Yanımda 
mai bir kadifeye, beyaz bir yasemine, birdenbire bir sehabr 'melale bürü
ılcmbc bir giile na.qıl dokunursa, le. nen Iclal, şimdi uçarak gözlerden ni. 
l:dciğimin simasmdnld ı·enkledn ner- han olacak korkusile ellerini gene 

• Stokhoım ~3 -

ÇEKLER 
• Londra 622.- •Viyana t:.:.r.;11a 
• Nevyork 0.79&> •Madrld o.819'a 
*Parla l206 •BerUn 1.9770 
*MllA.no t009:J6 • varvova i.2266 
• Brtlkael i .70 * Buda!)f>.şt.e l.f°>486 
*AUna ~67 * Bükre§ JU8 3ö70 
•Cenevre \! 442lı •BelgT&d M91lı 

•Bofya ll!,4060 * Yokobama t.7ö20 
• Amsterdam 1.1719 • Moskova lH937lı 

• Stokholm 1:111ll4 
mi ''e naziki.si de kalbime öyle dokun- titriyen ellerimin içinde tutuyordum. •------E-8-H--A-M-------ı duğunu duyardım.,, Aylar geçtikçe her sabah daha zaif 

•Pral 19,23 
' 

"O esnalarda idi ki inkırazın ma- olarak u~·anıyor, bazan yalmın bah- it Baııl<uı 10 80 rramvay 1.1.00 
.; . Anadolu )!~ 4b Çlmentcı 10 65 

hamı iktidara götürdüğü garaz ve çelerinde "Anadolunun i~inde bir gü- Rejf u~ Unyon Del ooo 
süfliyet girdib:ıdrna tııtularak lstan- neş cloğdu.,, şarkısını hazan Romada Şlr. Bayrty UHXX\ Şark Del. J.00 
bula geldim. O 1.amanlar altı yüz iken öğrendiği ltalyan şarkılarını *Merkez Bank 6112b Balya JOO 
senelik s.ın n şevketinin azameti al- söyliyordu. Gariptir ki on iki sene- u. Sigorta .cxı Şark m.. ecza ı 00 
tındn ezilen devleti, halkr, payitah. lik ömrünün son günlerine yaklaştığı 

1 
__ P_0_0_0_m_o_nb __ ~_.rıo __ T_e.ı_et_o_n ___ ı_J_oo_1 tı Anadolu barikai dehfisile kurtar- zamanlar rakik ve şeffaf bir hüsnü 

m l'• istidadını gösteriyordu. girye anr l<e..,betmişti.. Zaifliyerek 
nu türlü hı1disat arasında lJir lmç inceleşen ciı;:;mi nnzenini sabahın şeb

ar cereyan edip gitmişti ld Roma'dan nem1erinclen, içinde kuş nağmeleri, 
gelen bir mektup lclfı.lin bir az rahat- çiçek kokularile gelen nevbabarın 
sız olduğunu bildirdi. Hiç bir şey hafif rUzgfırJarından müteessir olu
clcğil ! Hastalığın icabettiği şiddetli yor gibiydi.,, 

lstlkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Bor. ı 24 2711 e:tektrlk UU.00 
• .. ,. ,. D ~2 9b Tramvay ııı, 70 

,. " .. m 1:!2 i>2 Rıhtım l! Oô 
Istlk.Dahflt l!U 00 • Ana.dolu l 4:4 26 
Ergeni !ııt.lk. 9ri Oll • A.na.dolu n l4'.2ô 

192R A M t0 00 Anadolu tD 4il ~ 

bir perhiz ile bir müddet sonra elbet "Gere ilerJiyordu. Saat bir bu~u-ı•--··--------_.,_, _ _, 
ge~er ! Yok hiç bir şey değil! lclı\l ğa gelmişti ki sevahile yavaş ya,•aş 
gibi pür sıhhat ve afiyet bir çocuk dokunarak geçen Boğaziçinin zem

• s. Erzurum ur>. • MUm ..... su A rıı to 

bu rahatsızlığı elbette geçirir. Zaten zemei cereyanı yılclızların uzaktan u-11----------------1 
mektupta validesi ahvali umumiyesL zağa gelen uçuk ziyaları açık pence. 
nin itminan bahş bir halde olduğ~nu reden çocuğun hali ihtizarı üzerine 
söylen1iyor mu?. lşte mektubun ge- dökülüyordu. Tam saat dört buçuk
tirdiği hazin haberin bizde hasıl et- ta hekim: "Valide~ini bir yere götür
tiği fikir ,.e millfı.haza bu idi. Fakat sünler." diyordu. Çünkü lclal vefat 
bu mektuptan gizli gizli l•alhime gi_ etmişti Yalıyı istila eden bipayan 
ren bir en-;!=şe, düştiiğü yeri ara sı. bir sükıltu ademe, yalnız uzakt,,.ki 
ra için i~in yakıyoı·du. bir odada iki yaşındaki bir çocuk gi_ 

Zahire satışı 

btanbul ticaret ve r.ahlre borımamda Olln 
mwuuele ıören (kilo) maddeler: 

Kş. P. K§. P. 

Nev'i: En u En çok 

Buğday (yumu§ak) 6,20 
,, (sert) 5,30 
,, (kızılca) 6 

6,30 
5,37,S 

(clal, bayraklarla donanmağa bi aı]lıyan yetmi;ı iki yaşındaki bü- Kuşyemi dökme 9,25 
başlıyan istanbula Mudanya mütarc- yük baba.qınm Mdayı bükası aksedL Peynir beyaz taze 17,25 

Arpa 4 

kesile bir saatte geldi. Diğer validei yordu. Şimdi aheste aheste tene.-vür ,, kaşar taze 36 
.. r·ı 1 t t . etmegv e baslr.van sipihl"İ ebediyetin al-muş ı msı o an Ya an, gurc ve sıre- - Sansar derisi çifti 2100 

t·ı ı t b .. ·· kt 1 tında kü"ücük lcJat renksiz, nefıs-ı e ve ter saa uyume e o an ev - " Varıak derisi çifti 1000 

21,25 

2600 
1600 

safı mümtazesile kentlisine layık bu siz yatıyor!,, Kunduz derisi çifti 800 
kıymetli kızınr kudsi kucağına müte- ----------------, Tilki derisi çifti 255 1000 

bessfm bir çehre ile aldr. lclal bir c-----------------ıı Porsuk derisi çifti 600 670 
az değişmişti. ı:ski şevk ve revnak• 1 Mes'ut bir akit Çakaı derisi çifti ıso 200 
sab:ıvetin çehresinde parhy:ın nuru- 1 Kurt derisi çifi 200 1000 
na. yeni tutulmağa başlamış ay gL Bay Münir kızı !ş Limited me· 170 

Kedi derisi çifti l 00 bi hafif bir rengi melalin saye.si aks- · murlarmdan Bayan Saadet ile 
22 b Tav;an derisi adedi 16,5 etmiş, itmem nereden, budü Iaye_ Adapazarı Türk Ticaret bankası '-----------------ıı 

tenahinin hangi şevahikintlen o güzel şubeler kontrolörü Bay Şadi Dilek 1 ZAYl 
sarı saçlı başına azim bir sükunet in. 'in Ankarada nikahları yapılmı~- 3844 numara.it kamyonetimin plfı-
rnişti .• , ! tır. Tarafeyne saadetler temenni kasını kaybettim. Yenisini alacağım-

"Kışr iyi geçiriyorduk. Hariçten. ederiz. dan eskisinin hükmü yoktur. 
kırlardan, denizlerden, hah~e]erden ._ ______________ """! ' llya 

<:ekilen yaz bizim evin içine girerek -----....--__...,..--------- ~ (V. No: 155:16) 
tcıalin etrarına toplanmış. idamei ha- Sağlam ve ucuz Berliet 
yat için lcJalin meycudiyetinde ba-
hardan başlamağa ve tenevvür \"e te. marka kamyonet 
~chntlr etmeğe çalışıyordu. Şimdi lstiyenlerin Mercan Yokuşu Fuat 
konuşuyor, hazan da şen sözler söy. 
Jiyordo. Bir gün ablası birlc;lnin Paşa cad. N:1. 71 de Bchçete müra-
kendlsfnf çok beğen.diğinden bah.~e- caatları. Mektuplara cevap verilir. 
derken ben hemen küçüklere karşı 1 V. No. 15225 

SA fILIK ARSA 
Kilçtik Ayasofya Be::::;::: AH soka -

ğmda eski 17 numaralı arsa ucuz fi -
yatla satrlrktrr İsteklilerin V AKIT pro. 
paganda servisine müracaatları. 

(15340) 

Hele ~unlara Rn~! 
Suzan on bir yaşında idi, ben on 

iki. Her perşembe ve cuma günü park 
ta buluşurduk. Annelerimiz bir sıra 
üzerinde oturur, örgülerile uğraşır

lardı. Herkesin oyuna, eğlenceye dal
dığı sıralarda biz ikimiz bir tarafa 
çekilir, otlar üzerine oturur, biribiri
mize manasız şeyler söylerdik. Sözle· 
rimizin biribirine bağlantısı olmamak 
la beraber kalplerimizde birleşir ve 
bize masum heyecanlar verirdi. 

Suzan hayatımın ilk büyük aşkı 
idi. Aradan kırk yıl geçtiği halde ha
la onu unutamadım. Biribirimize so· 
kulup konuştuğumuz dakikalarda i
çimde daima bir korku duyardım. Ya 
biri gelir de görürse ... 

Sessizce konuşurken neler, ne pro
jeler yapıyorduk! Arada verilmiş bir 
karar yoksa da evleneceğimiz tabif 
bir şeydi. Bize benziyen çocukları
mız olacaktı. Amma arada bir fark 
vardı. Yavrularımız bize ne kadar 
benzese bizim gibi sevişemiyec<'kler· 
di. Çünkü onlar kardeş ve kızkardeş 

olacaklardı. 

Süzan meşhur bir piyes muharri
rinin biricik kızıydı. Kızı gören ka
dınlar biribirlerine işaret ederek ya
vaşça: 

- Biliyor musun kardeş? Bu Stl
zancık falanca muharririn kızıdır. 

Diyorlardı •. 
Süzanm annesi çok, amma ~ok 

güzel bir kadındı. Kızına da bana da 
büyük bir şefkati vardı. Bizi birlik
te gördükçe gülümserdi. Bu güze! ka
dının pek mes'ut olmadığını, daha o 
yaşta, anlıyordum. Kocası onun kıy 
metini bilmemişti. Bu muharrir kısa 
boylu bir adamdı. Kara ve sivri bir 
sakalı vardı. Burnu üzerinde altın bir 

nu1'tuk. Babası morfinden ölmüş. An .. 
nesi, o eski evlerinde yalnızca yaşı .. 
yormuş. Kocası bir maliye memuru 
imiş. Çocukları varmış. 

- Çocuklarımı görseniz. Biri oğ .. · 
lan, biri kız. Ne sevimli şeyler!.. ' 

Diyordu. O söylerken yUzUnc ba.: 
kıyordum. Benim o küçük Suzan'ıma 
hiç de benzemiyordu. Bu kaba sapa. 
çehrede o güzel kıza benziyen hi<;< 
bir çizgi yoktu. Daha şimdiden ihti• 
yarlamış görünüyordu. Onunla e\•len ... 
mediğime ne iyi etmişim! Ya evlen• 
seydim? Şimdi yanımda muşmula gi .. 
bi bir kadın görmiye katlanacaktım.. 
Amma, gelgelelim, ben de çocuklu .. 
ğumdaki gilzelliği, tazeliği muhafaza. 
edebildim mi? O da doğru! 

Bir gün Florya plajında gene bu-
1 uşluk. Bir kenarda konuşuyorduk4 

Suzan birdenbire haykırdı: 

- Hele şunlara bak! 
Hemen koştu. Bir çocukla şn.kala• 

şan, onunla sarmaş dolaş olup kum• 
lar üzerinde yuvarlanan kızını kolun· 
dan yakalayıp çekti. Erkek çocuğu 
da ayağile şiddetle itti. 

Ben çocukları müdafaa etmek fik .. 
rile yanlarına gittim. Fakat Süzan 
bana söz söylemeğe meydan verme .. 
di: 

- Babamın bizi biribirimizden a· 
yırdığmı hatırlarsın ya? Onun 
bu hareketi belki de hakkımızda. çok 
hayırlı olmuştur. ' 

Cevap verdim: 

- Evet, böyle olduğunu yeni bu
luştuğumuz gün anlamıştım. 

Dedim. Ve talihimin hiç olmazsa. 
bu kadar bir iyiliğine hürmet etmek 
için başımı iğdim. 

gözlük taşıyordu. Ben Suzan'm her ----------------

sevdiği şeyi sevdiğim, sevmiye mec· Küçük Kemal'in 
bur olduğum halde nasılsa baba.sına 
bir tUrlU ısmamıyordum. Onu gör- aİ(esİ teşekkür 
dükçe tüylerim ürperiyordu. Stizan'la 
ebediyyen ayrılmamıza da o sebep ol- ediyor 
du. Değerli san'atkar arkadaşmılz ve 

Bir cuma günil gene parkta idik. evladımız Küçük Kemal'in sekiz sene 
Süzan'la bir kenara çekilmiştik. O süren hastalığı esnasında kendisini, 
koluma girm.iı;ı, güzel başını omuzuma hiç bir maddi menfaat mukabilinde ol• 
dayamıştı. Arasıra gözlerini kaldın- maksrzın sırf şefkat, insanlık hislerile mil 
yor, yüzüme işveli işveli bakıyordu. tehassis olarak gece gündüz inanılmaz 

Birdenbire kulağıma bir ses gel- bir alakayla tedavi eden Heybeliada sa• 
di: natoryomu başhekimi Bay Tevfik İs • 

- Hele şunlara bak! ....._..,..,,~ maille ölüm döşeği başında bulunarak 
Başımı çevirdim. Meğer piyes mu· 

harriri değil miymiş! Herif beni o
muzumdan yakalayıp öyle bir çeki~ 
çekti ki, az kaldı yere yuvarlanacak
tım. Sonra da vurmak için ayağını 

kaldırdı. Kızını kolundan tuttu. Sü
rükliyerek annesinin yanına göttirdc 
ve öfkeli, öfkeli dedi ki: 

- Sen de hiç etrafına bakmıyor-

fennin bütün çarelerini tatbik eden dok 
tor Bay Fazıl Şerefettin'e ve profe • 
sör general Tevfik Salim, profesör Ne• 
şet Ömer, profesör Mazhar Osmana ve 
merhumun cenazesine gerek şahsan İ~" 
tirak ederek gerek çelenk göndererek 
kadirşinaslık göstren zevatla telgraf ve 
mektupla taziyette bulunanlara burada 
alenen teşekkürü borç biliriz. 

sun. Al şunu, yanından ayırma. Merhumun ailesi ve 
O günden sonra bir daha hiç mi arkadaşları 

hiç Suzan'ı görmedim. Oradan çıkmış ---------------~ 
lar, Beykoza taşınmışlar. Aradan kırk p=:::::::u:::::::::::::::m::::nwwwıc11111w. 

yıl ~:çc;~~ mn.yıstat dostlarımın biri- ı· 1 M AY 1 S 
nin evinde beni bir kadına takdim B .._ YRA MI 
ettiler. Bu, Sti2an'dı. Tanıştık, fakat İ BAHAR ~ • 
çocukluk aşkımızdan ne o, ne ben söz R Türk Maarif Cemiyetinin 
açmadık. Eski tanıdıklarımızdan ko- r; Rozet G Q n od Ü r i. 

I
~ :ı 

iıı11nbul Brlr:f.'ti O gün göğüslerinizi Cemiyetin :: 
~ıhir1YyuİroSU Bu a:oş: saat 

1
: rozetlerile süsleyiniz. ~~ 
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Komedi 3 perde 

fürkçeye çevirer 
tll 

S. Moray 
lllllHll 

Perşembe günü akşamı saat 21 de 

LÜKS HAYAT 
Büyük operet yazan Ekrem Reşit bes

teliyen Cemal Reşit 
--~------

HALK OPERETİ 

ESK!ŞEHlR ASR1 
SiNEMADA 

2 Mayıs cumartes 
akşamı 

HALiME 

3 Mayıs 
Pazar matine: 
Ş!RlN TEYZE 

3 Mayıs pazar akşamı F L O R Y ..4. 

Eski muharriı arkadaşımız Necip 
tarafından, mayısın birinci gününde 
başlamak üzere, Avcılık ve Balıkçılı
ğa dair aylık bir mecmua çİkarılaca
ğını duyduk. 

Evvelce "Eddai Hafız Necip,, müs
tear adile uzun zaman taassubu hır
palamağa çalrşmış ve muvaffak ol
muş bulunan bu arkadaşın şakrak ve 
kudretli kalemi, okuyucularına zev:ıc 

ve istifade temin edeceğine kanii!· 
Tebrik eder, muvaffakiyetler dileriı:. 

ZAYl 
İstanbul İstiklal lisesinin 8 inci 

smıfından imtihanla aldığını tasdik• 
nameyi kaybettiın. Yenisini çıkar&· 

cağımdan eskisinin hükmü olmadığı· 
nı ilan ederim. 

Musa 



ı mıımi eolerin birinde cıkan kafJfa aokaltta 
birka~ lciıinin garalanmaait-. neticelendi 

Jlabkealr, (B__.) - Burada •ı ala 1&l'UI enemmlyetıda ise de Hani. 
•mal nlerta lıhiadt MyD bir....._ fe De Nerlma11111 ve Huan ile SabrL 
,et ppdmıttır. Perwembe ctal Sm- ala JUa)an çok altrdır. 
salla am111Dhanealne 88at on ... 11n. Mllddei11m11mlllk taWkata başla-
Jamada ~lürli Basan ile Aclapa- arttır. 

urb s.Mi ve ıaenas adı ötreanemı. lzmit Vilaqet Meciiai 
,.. diler biri plqler ve n ~ ar- . 
bdaf kadllllara •rkmtdık etmefe toplandı 
batlımıtlardır. Bu 811'&da ıene bun. badt, %f (H•aal) - Vlliyet p_ 
Jardan biri, orada kahvecilik eden nel •eeUal bqön nll Hbait Oska71n 
l'alarldea kahve istemiş. fakat her başkaatıtnula ilk toplaa&mını yaptı .. 
nedense kahveyi l~ml7erek fln~anı Vali, ppa 711 lpnde Yil&Jeüe yapılan 
l'alarlnln ..,._ fırlatz:ııttlr.. Dlter ve 1enı yılda yapılaeak işleri birer 
ar'Of)ardan biri ise elin• gl(lrdlti birer bah ettikten aoara enetimen fa. 
ldr aopa ile kadmlara •ld.rmıştır. tihabına reçfldl ve Atatllrke, KamaJ 

B• 111rada kadınlardan biri yara. tay '-tk••blma. Bqbab.na, iç Ba. 
Janmıı ve 1en1ayelerle bu Uç •rlaot kaaına taslıa telgraftan ~idi. 
bl7leee blrlbirlerlle difıi8te batlamıt- Toplantıda Halt Partl.ı blpan• 
larclır. Zoqaldak saylaft Halli Ttlrkmea de 

Kadmlardan biri polise kOflllUf, balunmaftar. Yeni vlllJet meelialn. 
Yakayı haber vermlttlr. Polisin ıel- de dört kadın aza vardır. 
dltfnl anl17an U~ kafadar hemen kaç. Toplantıya peİ-şembe rttnU clenm 
mıya bqlamlfbr. olanaeaktır. 

Kendllerlalll arkuiadu kOflln lla- k l • I ı 
dınlardu ı.taaball• Hakkı 1mı Ne. Bere et ı ga marıar 
riJunı 11&rh0flardan Mrl ha"nclall tzmlt, (H•aal) - lehrlmlz •e 
JU&lamılJ, harada Ü eokak ortaına- hanllabıde IOD Od laafta lpnde ha
da Ddad ve kanlı bir ıtlrtlltll daha nlar Yaiıtb rftıneldecllr. Bu yal. 
kopmattur. Gtirlltlye laalk kop1a1J, marlarm yaiıpndan ~fql çok me•
bu .....U yaraıaaaa kahncl Falarlnln nudar. 
aialleylsl Burl kardefinln lmdadma BDlaN•DB D• iYi Y AtlMURLAR 
,....... F AClYOB 
Ka~nt kanlar "'8de ıken Bu.. Edirne, 'J!I (A.A.) - Edirne " 

rt, B.ld§ehirli Mehmet otla Buaa pvnahae ..,.. Ud ıc,.. içinde çok 
ile, Ma,uarb Rula .tl11 SürlJf bereketli Jalmnlat dltıallttUr. Çlft
rieatlamua mahteUf yerlerinden bl- ç1, ba Maekl ekim dunmundan çok 
pt1a JU'&lam!ftır. Da swetle bu 1kt memnuclar. 

.... ele balar lçlade yere yıkıl.... ~. eanaoarlıla bakın 
lanlır. yı 

Yıtlfea Polis tarafından vak&)'& Adana, (81181181) - ötrendftlmL 
dalaU olaalarm he)IBl JakalamllJI, yal- ze pre, Ce;iwmı Jılastafabqll ki.. 
... IUlaOflarcla11 biri apaala mL Jflade hfr im ~11 Jdııltbne ha.. 
ftfl'ü: ot.attar. dlR8l olmqtar. 

Ba bpaıa laU'flJetl tlalılt edile- l'atma admda Ye ucak •• ,......_ 
mem.,,.r. tht1rt1~ .. nth hlUaw ftrf da otan 1'a kimsesi• lnz ~11fd, 
_,.... .... "Wft..,._"4 ... ~ ,....da AIHl-1lah adında bir aU 
8fn' pralrdırlar. Poıı. ba adamı da tarafından zorla dala bldmlmıı ft 

aramaktadır. orada teeavbe atramıttır. 
Yaraldar llutahaaqe blclmJ. Abclullala evlidir. iki km bir de 

Dllflarclır. Kalaftcl l'alarbda, n dl- erkek çoea111 ftl'dır. Abdullah sap 
..... -•--da yaralanan sermaye- ltletllkteıt •an ortadu kaJbolm...,. 
lenlea Banab Kadriye ile NamlJt. tar. Yakada yakayı t1e venetktlt. 

Hergün bir 
reportaj Parasiz Doktor 

~ (~ .,,.,.._ ~ KURU~ Ohyuculanna 7'ni bir uihk Hrviaindm ı1macak bir brt· 
Son rahataızhiı en dehtetUsl tdL hizmette bulunuyor: Paraus mua • la müracaat edildip takdirde ront-

Veliahtliktel\ iıkat edlldllfne kani olup yene.. ıen mlltebamaı Bay Ali Mahir film 
vehmini izaleye çahpnlara yemin etti- KURUN hekimleri tltanbul Ye Ota almat hususunda da hataya anmr 
rerek ellerinden llDlt aiımıtı. Bu ah - kildar ve Kadlkly taraflaruıda balta- tensilit ppacak ve bor türlil kolaJ-
vali milellimqe ftlaf olduium cihetle da birer ıUn KURUN okuyuculannı lıit glSaterecektir. 
milprilnlle,tı ile Avrupaya gitmek iı - param: muaJIDe etmeye huırdırlar. RADYOLOJIK VE OPERAnK 
temesdim. Maamafih neıdine sidlp ah- Bundan istifade etmek için sadece MUAYENELER 

-1.. .. ..1-- _ .. u,. tm karar KURUN oku.,ucuıu olmak n nq-
valini , ..... uau tıı;uua e eye 1 

- Doktorlanmu tarafmdan maay-
..:ı:- .. ._ ·--..ı-d k dl ini ball tett1.ıı..ı-ı.. kuponlan kesip biriktir-

veruiw. "" ıı,. ... _. e en 1 
•..,,_. yen ıilnlerde yapılan muayenelerde 

a»n-d =--ı i a1· t et • mek kilidir. Yedi kupon bir defa mu-
tabiide ıarcl ... - en -e ıye bazı radyolojik ve operatik mu. 

in hn.1- ......_ .._._d ·.,.retimde ayene ''"m yetecektir. 
tii e uam•~ am zı, _ ~ yenelere ihtiyaç baaıJ oldutu ıfSrW-
Yuıuf tuettlıı Bfen4iyi ua~. mUtelAtf, MUAYENE YERLERi milt ve bu &fbl baltalardan 
velhaııl bamhetb ıördüm. Seyahat tıtanbul için muayene yeri Kanan Şiflideki Şifa Yurduna n • 
hakkında mu.akerede bulunmak tbere ldarehanllfdir.Okuyuculanmız, Anka ya Kadık6yilnde Modll caddtainde 
emrine etvfilran defeatla Bilyükadadan ra caddesinde Kurun idarehanesi ya- Röntken apartmuınmda Röntkea mL 
ZincirlikuJ111a slttim. Son mUllkatım nmda "VAKiT' kUt\lphanealne mU- tebaum Bayan Saadet Kimilin mua 
19 temmusda oıau. tıte 0 

gün pyam racaatla bftiktirdiJderl kuponlardan yenebanesine milracaat edeceklere •· 
teesıür allnle pblt oldum. Irat ettiii yedisini 181terdilderf takdirde kene zamt tenrlllt \'e tHhlltt &8ıteribetl 
acip suallere kemali ciddiyetle cevap dBertu bir •ellka ftrilecek ve bu •e. brulaıtmlmqttr; ancak bunun L 
vererek bu ıibi ba1allt ile .utraıınası • tOrayı alanlar paarteai ıilnleri 81· çln ence ldırebanemlse yedi lmpoa 
nm ~ umumiye illerine ıuiteslr ha- lıclen IODra uat 14 den yirmiye ka- ıettrmek ve talhk ı~ 
mi edecellnl ve bu terait altında nlfa dar ldltUphanenin Uıtilnde KURUN bu mOnteıelere hitaben bir tuJaıre 
athlikten manen tubt tclecepi ifade idarehanesinde doktorumuza kendi • almak llmndır. 
ettim. lerinl mua7ene ettirebileceklerdir. Doktorlanmız lıtiyenlerln tanal • 

BlWıara brbi umumi Dan edilince DICER YERLER yonuna da bakacaktan gibi Beho • 
(4 •lt*oi 1914) •eliabtin uyüati te- • Uıldldar için muayene yeri Uı • tuklulundan. kulak hastalıkla,nndan 
abhur etti. O tarihten itibaren milp- küdarda Ahmediyede ecnue yanın - fiklyetleri olanlarm da temin edl ' 
rlnUeybln nezdint ptme6n. .alr kaç diki 20 numaralı evdir. Muayene gU- len miltebaaanlat tarafından, llflrk 
defa adam 18n~ iae de cidden •I • nü ve aaati cumarteıi ciltlleri öğle- aervlıhnlztıl verec:etf •etl1ra muJaı.. 
lanacak blr halde olan müprllnlleyhi den sonra ı 4 den yirmiye kadardır. bWnde m•nren gilnletde ,..._ 
g8rilp mUteeuir olmamak için bir daha • KadıkiSyünde muayene yeri Mü- muayeneleri de kararlaı~ 
cntmedlm. 
•· bUrdarda 30 numaralı dokt\>r Leon'un KUPONLAR 

19 ktnunuenel 1331 de mUprlln • evidir. Muayene günü çarpmba, 11-
ile,Lr- in..n..--. sıırendim. tttihaı olu- Kuponlarm nepi dn8!D edtcıelı • 

11111 UDA••AAA U ltİ 14 • 20 arasıdır, t..l...!L.&.!-ak L.ln .._..n.. .. ... ta..ıı-biri lhti"yatlyeye ra"-en ll1l1r tir. Kupon U1U&unuc ~ _.. • 
..... 1CU11 5au • Beyoflunda muayene yeri Par • _.._,. 
dı .. bir uatura ile damadlnm Iıesmff • roma riayet etmeye sanret ,_._ 

•• makkapıda tramvay durapda 133 Yedi kupoa ge.teren her olıııaJuca 
ti.,, numaralı Haunbey •partımanmda 2 bir kere muayene edilmık hak1anı 

Jıin ad/İ'l}tl Ce'fJlıeai inci katta rontgen mUtehuaıa ALt kazanımt demektir. 
MAHIRfn muayenehaneaidfr. Bu • ponl L-Adli"• emmıet dairesindeki buı ıuç DtKKA·r - Ku amma -

1 rada muayene cOnil pazar, saati 14-18 :...1-...1 ... .. .. _ ____._,_ --. uı.uın.u ıörillealeri .. tllmak cOn binnıı;ı 11,..ama ..... - .. _...._.. -.,-. ara11dır. · 
"-- tetkik, tefrik ve tasnif edlllrken bqbfr yanındadır. __ .. • Ka111Dpaffda Postahane kartı· 
elf ı~en •e ~de Sultan ltept dnrln- unda Trakya apartımanmda doktor TEŞEKIKUR 
de veliaht olan Yu11f lsaettinbl 81Umtl- Klriml muayenehanealdir. Muayene "IttJRUN" gazetesi direktadG -
ne dair vetdlaJar bahmuı çanta mesele- cGnU puarteal, muayene Uatl 1~20 iilne; 
il etnfmda. adli,e cephnindea yeni araudır. Yedi eenedenberi teda"li ettireme-
bir vulyet yoktur. Bu huıuıta elde et- Yakanda ipret edilen yerlere ya• dilim hastalık dola,..Oe daboıa • 
tlltmk malOmatı, evvelce tal.natlle ~ aaıtJerde KURUNun yedi ku • nuza celdim ve yirmi iki &lb ~ 
~tık. ponu ile mO .... caat edecek okıirlanmız da ~ek istifade ettim. T-·ı..ı.n. et • 1--:tiaJ ifitlddeiumumhl Hllmiet r. ~-. • ~ .. .,_ 

·- lCURUN doktortan tarafından pata- metf bir vazife ad4edl1orum. 
Onat, adUye emanet dalretlnln, mua - sız muayeae edUeceklerdir. MIŞON Y ASEF 
.tnterinden tefekktU eden bir lleyet ta- RöNTGEN iŞLERi Balat - Malııkene altı -• 8 
nfmdan tuflyai ld'Umda, içinde Yu- Yedi kupon brplıtnıda KURUN 27 Hitan 1938 
1Uf tuettinln 81Umtlne alt buı ewak B.•llliiııllliiııllmaıİİmllliıl ______________ ... tl 
•• eıya balunan bir çanta meydana pk 
tıpm teyit ve ancak "bunlar hatdaada 
tlmdlllk bir tty tayllyemem" demekle 
iktifa etmlfdr. vusturyada 

hükOmet 
k 9fJSI 

Knl11 uUllı 
(0•1 ,,... l ...,., N yi, nasıl, nerede 

ltalyanlar Habeşleri 
itaate çağırıyorlar 

(0 • .,.., 1 fıttoU.J 
Dally Telpaph gueteat, nutkun 

Nlhe- B. lelı119Cbııfa"tn tara&rla
nna -- btleamlan Dıtift ettifini 
IJOdbf)•. 

DailJ Hera1d, B. Starhemberg'tn 
-- ile Jkticlar mllcadeleetntıı _.. 
~ llwıun &ılmdl hUk6met 
ldDde ild grup aruıDda cereyan etti
ltnl. Starhemberg'ln vaziyetini mu
laafa•ıa ve tandne karar verm11 ol
~ bllcUrl;vor. GulteJ91&'1, .... 
lavür teflerillda 1ılr Gdill l'adlra 
ısır • .,. it ......... ~ alaD 
~ u.a Mllb DllNdll· 
...... ft B. Sclıuch•lg bir - cl6 
ba Dlteyt ~ bildirmek 
~ tehdltt.e balmmı111tur. Bana 
blwlı A\'1J8tur7& kabineıdnde 1Bkm
da deitlDdikler beklenmettedir. Her 
parti ba lllOnllebetle dfPrial takbl
JI& karar wrmlf buhınmaktacbr. 
•AVUSTURYANJJlf VAZIYEn KA· 

RANLIXr. 

ViJıaa, t7 (A.A.) - Bay Schmch-
11fa. Bben'de ,..... fttaal bir te • 
alalr 111-.acta "iledill nutukta u • 
.... dsn'ttlr Jda 

.._l&Ja'w m r# ul lıl;ifı "" ......... ••Af .... ... . •. 
-..-.~-~ ıt ftal ..... .. 

illi Ilı .......... ... 
-~-.,.- ............. .... ..,.., ... , ''w. ................. 

....... 3 ... 

.............. Dolt.'an otorl. 
.............. tmit ..... 

--· ...... 1lltlrlnftdr. 

de ~ hutadır. Ve Mr ......._.e OkUSUDl8f? 
)'&tmaktadır. Kralın lllalıiat bllta. 
lerinde onun ilmine teaadlf edilme. 
mektedlr. 

Bu •hah Kahlrede çok mtleaslr 
sahneler eereJBD etİniftir. Şu aıra
da Od bin talebeden mllrekkep bir a-

(~--) 

"SooJet, fCUI, ıerel hmlal,. 4.
melı lıoltq lıol.q lıatlanılacalı 1'11-
tllOGfadlalılarJan tlefilılir, ...,.. 

lay, Kralm 81hhati için dualar oku. nmBWdf olmma.Ylflll en 6i1,ai 
yarak •raya dofna sttmektedlr. .. ... -plerİINI- biri Je yer ve lıif• içlerinden bir ka~ kiti defteri im- ue ..... 
u•ı•ık Usere saraya kabul edDm)f. 701Jafrı4ar. Yrılıamla ıö1'eee 
lerdlr. Krıl, tehlrde delil, Kahire. Jolıatrq •epllİftim. ~ ._bir kaç kilometre makta Kubbe lerimidn ~ ,.,,.,. S. ,.,,_ 
IU'&Jlllda hl•wktadır.. Kralıp ,,..,. 4.,.,.,_. «.,. ,_. 
JD1atam. p6i _,.,mca:lar. "Tanil,, lerl 7"-

B11 aalü Dep"edllell bllteade de- -'nwıllffır. Sonra ,_, tleflıiıni llll'1er ki 1 ,,... 

KıaJm ~ ....... lraa Uıl ,...,, 61r16itW• ........ . 
............. .... .... ,....,._ ,,,,. w. ~ .. °""""" ... ... 
1'bhd• ................... Mıw~ ,__,,'/. N;,ı. .,.,.1 .. 
• ı.taa dala& e1atH ......... 11& Ba ...,,,_ .,,...., Nr 
tahim aumuı, lataa ve llda ...._ le 6fr ,...,,,.. ile ......,.,,,.. .. 
•-.andaki mtl§klllt .....,_..., lw ti• oJ 

0 
... .....,.,.., Ji

Kraba mnaml T&Zi,.tl da1aa .. aa- ,._.,m.tl ,...,.... ... ,_ 
dhl memauiyettir. __ ..... .,. ....ı ldııtn6rıl W~ 

Jlqyekil, ha alıeJa 111.rter . ._....., Pi"'' -v--
81 mahahirlae JCral ........... ._ nln 6lr ,.,. lill,'-llf ,..,..MF 

zlyetJnla din pee dalla ........... IUll ~ ... ...,. lorm-
ve hatama blb'thaealae _. obaak tlrır. B.,..ı,• dn ~ • .... w• 
lmlr•m IMllu•adıfw B11iemfttlr. il 6lr .,.,.,. .,,,,.,,,,,. 

DAUN AIWI CAORILDI A,.ımı.ı, ......., o. ...... 6ir. 
Ke1ıılll, fi (~) .,. U;rter: Kral lıiilllp,__,,, 6iiliin ,....... lıtr 

..... ....., ..... Kralın yanma Ollflufa •öbelı im 7d• •1ulftt 

...... t'ırtu. 4ar. Ealıiler, Wlıl ,._. ,...,... 
F a/Fll'l' F Alll,,,.,IYOR Jir. F aJııd ard • •• ,_.... 

KM1n, il (A.A.) -..,..,,: Kral pter ~ ......,, 6hr ,,.. 
hM ._ ... ..,...r ,..., Vuiye- •• ,.,_, WW tıfııuır." ilmin, 
.. ........... w ...... ~ 
•oJsııı all'a71t ........... .._...., l.ı.lenln, 'IM:lıffn -......w.n-
,.. anla 1'1111* •••ıtıfl J11.ı ..ı, .. ua,. 9l•t4 ~ .. 
......... Pini toplıyan .,, ,.,.,,..,..,,. ,... 

• 
Adleababa, 27 (A.A.) - Reuter:I yacaklardır, ' 

Bu sabah tehrin berinde uçan bir KRALIN KIZI DONYA KADJNLAf.. 
ltaiyan tanareat, Badoglio imzalı be-1 RINA BİTAP EDIYO& 
yannameler atım,tır. Bunlarda, payı- Adiaababa, 27 (A.A.) - N~ 
tihtm bulunmakta olduğu Şoa W hal- 17 yqmda olan km prenses Tay, ~ 
kına, karllıkhk çıkarmamılan, Yolla- ttln dünya kadmlarma hitaben bOM 
n bolmamı•an ve İtalyan ileri hare: natta bulunmuetur. Premıee bil DOi~ 
bUne brfı koymamalan tawiye e- natmda bilhassa diyor ki: 
dllmeldedlr. 41Blef' iUM&,el, ltaıyoa 

Bundan bapa, beyannamelerde eu "'"" tnemıe~,_.. 4atQ4 mn.,.-• 
llÖSler yazılıdır: w mfltearru:larua aıüirU ,_ 

"Ahali itaat edene, mal ve canla- mt.1Zant1e1 mil8at.ld6 edecek oıw...~ ..... ,,,,.IJii 
rma ~- Btnrederae, ttaı. • ~, tnaAvolaodlldr. 
J&D ıaava bvveum kendilerlnt ve ıon t'llft&Je1odW.titl d,,.. --~~ 
1ıırt1armı imha edecektir.,, ler'fne ,..,... w °"'°"" .ı ... rr 

Gene bu beyannameler, İtalyanla- awtlffe harekete ge~ • •• 
rm yabMa Adiaababaya gfrecekie. t1'8. J'a'l«lf h ~uauata aode 
rhıl w Harran. da girmek bere ol- HiiH"'6tler, ROtr&GCfaW ~ 
dukJuma lııOdlrnıeJıted. fCllUe ltaıytJy4 ~ bfr AaMıil .... 

AhaJI temlhn oldufu takdirde bU· ~ ltaııJM t~ ,_. 
yUt nimetlere ma•er olacaktır. Zira maletca oWtıP ittfia'li bileNNNelOlill•~ 
ltaıyanlar bu t1DreJ9 medeııl,_ı, tlca- ri ;a,. Milletler cnat,etı 
ret '9& rtfalı ~ler. ltalytiyt Afrikadt.ıM bffftta ga 
ADlSABAUYA DOORU ILERl HA- lanaı taArip etıneğe tltJ W.- ·--

ttEKit't BAŞLADI lirler. 
a.a, rt (A.A.) - Ha'fU ajaiım Bilc4met1er, lta'lytlf/ö .-11iidMt'til 

bildtriJar: olan 1uakau Mrp flU.l1.reıtnal ~ 
!)i Jmber alan mahleDerin 8ÖJI• fMa bir ftiAeyet 119Mlle~ t1't lt"'IJiiilf. 

diflne göre, ~ Desyede tah8"flt ordularını Afrikara gitnıeldM ~ 
etmJa bulunan ltalyan ıat'alan bugh ey1enae7c i9'tı ıs ı.r Jcomitaftd ~ 
cenubt. c1olnı ileri hareketine bqh- top""""4ja dawf edebilrler •• 

0---~·--.s. Bir 7llftllan 6a 7flPl.lar,,_, lir 
~- "• Dil10ll 70hınılMil~ ıi· 
6i ~ ....,_,,.. 6-li,.m., .. 
ialtrllntllr, on1,,,.,. seolı. irade im 
'* t..Niufte HtWI eNrler ,aı1 • 
inalı, ~ülir. Bana ya,,. ,,..,.,. .,_.,unas """""'"" rola 
6at-.W•. 

Kon9ada bir cinegeJ 
Koa7a, (H...a) - B:raı-~ 

Kazaaa kuluna batlı lrnllel 
yiade aaklı Wr clu1et oba1llflej. 

Tarla ... ı.mdea Cellk l•aQ. 
kansı Şerife ile ka'f'I& .._ -
Mehmet ve arbdap Aaaa_..a 

"' Slleyman, zaftllr kaclnu ---~ 
lldlrmliflerdlr. Kauu .. ... -~ 




