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Itıgiltere, Milletler Cemiyetine dün 
bir nota ·verdi Batak ıktan 

1-tabe~iştan meselesinin impa~~~~!:~?.~~i~~0 
9 fYla ısda hallini .istiyor 
~----·--
YakYler;mizde 
'1~ acak derdi 

\'ili( Olu k'• 
lJlt ltııır0,1 t 0Y1Ulcrı her yıl Uç bu· 

c ··ı <>ıı t ~~bl't!" l;l!brc ~zcı- ynkıyomm~. 
~Uo l\.a,., f>n diirt milyon tnze 

l'c Ct( lltl 1 
t~1 aı.ııtuış c rnlş. Ulr ton tıızc 
lJıı~ ~h iti lıh· tnı·lndnn otuz kilo 

k lJ~ nJını .. ııu"' Bu dn bir 
~ô ltttn .~ 

)J"a.l tlıucr b rtnış. Bir hcsnbn gö-
hl tllt %ılı er l tl yirmi bir milyon 

~e 111 S ti rııı, ti . (.' ı·ccuk flCl"\'CtJ, rn· 
~··· ~llklnrın<Jn ~·nkn·orlnr-
<-lraa • • 

llıı, <>1 t \ ·ckA 
~ı "rı. bı lct1 taratınclnn getlrilT 

bı 1• rııut 1 ''~r tı.,lltl ıns ı m ynptı"'•ı .bu 
lck llsııııı4 ~ ctşlnı·ımızdnn biıi bir 
ı~'" Jııııu klccTt>a'(ık bcı· ene nieın 
l. l~ lr ırııı cı·, et nynnklnrın<lnn 

lna ne ur !Jrn)Jk mnh ulün 
,. Uı-1 , 1 •>-o)' 
" 11 l'lııç l · Jlu nrk <tP~muzıo 
blllıı dt.-. )• Şttr.ak ~tmeıpck elde 
~ l\(lıq_.,, erdcıt gö~rc kndnı• hnkkı 

1 llt • ..,. <la 
btt ~t lc-ııırı '>'liphc -izdir. ı··nknt 
~ do~ nllec:o bir tarafıdır; 
~~ l3·et\lrı .• ~1r hükUw ''ermek için 
tlt h.'. ı\~01°.,,Ur t&ı·nfınn da bıık· 

--q1 ll it" 
leıı_ %t'kt,e 113'1ülcrtnfn tnrlnlnrı· 

btı ~ nbreı ku11n11mnlnrı ltızmı 
(1 ııu,.._ . eı·ı ı 

ıh... ~nı O< ıın ve kiipıür ycri-
"'~llt t il hiı· . 
lt Ct\tk ~nrurpt olup olnın-

tttlc a.~ll<nl<ı etnıok 1 zınıdır. 
til\<le ı .. ~ Annllolnnun biı·çok 

"0r1uı cı•hı ynktJklnrı te-

ASIM US 
l:lqı k (Sonu: Sa. 4. sa. 5.) 

l~r an delege-
11-. 4" 1 Şerefi ne 
llt4l'~~lll Beyle r beyi 
a \t Q ~ay .zi y afeti 

va aı~ erilecek ' 
<l· ba.ı~ aıı~nt 
h Uıı. 11ab atı li'ı.atb 1 e.konomik konseyi 
öaıı~ ah ~lld Uat kobgresi azalan 

1 
ğı, h~u ız saraymda komisyon 

et\ oto '°llta olarak top1anmıŞlar: 
klltıı..ı,,lllobıııe 

1
kcndilerine tahsis edi

l·,.~ ~" O' t e 'h ""'leti . ·atak rnı ınnndarlan ref a 
l "'1• tıi \> Behrı' . . . 

·~ıı-. e bilh mııın muhtelıf 
lıu 'ab assa mUzcleri gezmiş-

~tır ö atı Um • · . 
~~Pııa~ ğı<!Qen unu toplantı yapıla-
b;~tirıi ~ bit ge 

8?n1_'a tarih sergisine 

Cenevre, 11 (A.A. ) - tngilte~e hU
ktimctl Milletler Cemiyetine btr no
ta. göndererek Habeşistan meselesi
nin Cemiyetin 9 mayıs tarihli içtima
ında "halledilmesini'' istemiştir. 
: Cenevre, 11 ( A.A.) - t ngiltere 

hükf1mct ı. Mtlletler Cemiyeti genel 
sekreterliğine vermiş olduğu bir no~ 
tada HabPşistan meselesinin konse
yin önfimüzdeltf lı;tlmamın rilznnnıc
sine ithal 11ctırheslni tnlep etmiş ol
duğundan genel sekreter meseleyi 
önUnıUzdeki toplauuda .. kat't suret
te tas,·ip edtlmcsl ldırm gclPn rüzna
mcr" lthn.1 edeecl{ ve lngiliz notası-

nı konsey Azası ile Habeşlilere· tevdi 
eyleyecektir •. 

Londra, 11 (A.A.) - Dnşvekil B. 
Çemberl{lyn, bugUn öğleden şonrn 

avam knmarasmda Habeşlstamn ha'
len mevcut ''nzfyetlnin netaylci me
selesinin Mllletler Cemiyeti konse
yinin önüıpüzdcki içtimaı 1üznamesl
ne ithal Qdilmesi hakkında B. Arn
nola tnglltcre.hUkümetl tarafmdan 
bir mektup göntlerilmiş bulunduğu
nu bildirmiş ve bu mektup metninin 
resmi rnporda neşredileceğlni ilfıvc 
eylemlşUr. 

(Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

'l'Urklye - Mısır 

Dostluk ınuahedesi 
t • • • 

" .. '" imzalandı I 

Hariciye veziri ziyafette şöyle dedi: 

"Kade blml az ·zamanda mll,e tlol bu şerelll 
mcvkle yükselten BilyUk Şefin 

şerefine kaldırıyorum,, 
Kahire 11 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili ve Mısır 

Hariciye veziri iki memİeket arasında 
akdedilmİ!i olan dostluk ve ikamet 
munhcdesinin musaddak nüshalarını 

teati etmişlerdir. 

KaHire 11 (A.A.) - Anadolu ajan
smm muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüı
tü Aras, DUnkU ziyafet sonunda Mısrr 
Hariciye ~ezirinin nutkuna cevaben 
aşağıdaki nutku irad etmi§tir: 

Ekselan.sınmn memleketim bakkın
ki dost~ne beyan(ltlarına bütün kal-

(Sonu: Sa. -~· SU. 4.J Mı.,ır Başvekili Mehmet lJ!ahmıd paşa 

İngiliz- ifalyan görüş
meleri sona erdi 

itilaf name bu lıaf ta 
zarfında imztilanıy'or 

t "ıı~ 01nıaba~ıntıyı müteakip, ken 
r.akıarcı Urla !loğ Çcden alacak hususi F sa d 
el Va~~t · aziçine gezinti yapa- r an a 
~ğtu,y, n.ob?.<lan .. . 

l'l 13\ ltöpru donUşte doğrudan •• 
bi~;'Yına :,~ geJrniyerck Beyler- · ttal~' 8 ile normal m.unasebe l· 
~~~.Yıı~iSttriıı:ekur. lere t esi s <:'lmek is tiyor Flanden 

•rı ~ ıtfet teref ine .. k ıı f ~... Cte Verıı mu e e Homa. 11 (:t\.A.l - Yan resmi bir Öğrenildiğine göre it.iJftfnaıne, ('le_p .. g;;-Zcl. ecck ve , . 
Q'll~t lJ t.rileceı.tir. sara)• mı- meınbndan IJildlrlldiğine güre diln haft:ı nlhnyctfndc parafe edilecck-

'll\.tnı 1\1" .. .. .. Kont Clnno llc IJord Pört arasında tir. 
ı ~tbuat 1) \1 • udurunun yapılnn görüşmeden sonrn Jngiliz-1- f,,oııdra. l l (A.A.) - Taymis ga
t-r .Yi 8at ~tnllrn tnU tı . tnlynn mUzalrnrelerl btH\mel hitama zctn. I, lnglliz - ltalynn nıılaşmasmın 
b· ~~eti ll..Yında 'b dUru bugün Bey crmlştfr. metnini hnzırlnmağa memur koml-

ı \• ne v Qalk 
etııı e 1'1rıt erilecek an rnurahhasla 1tl1Afnamo metni, lngiltcrn harici· tenin lıugUn lloııında işe başlayaca. 
haıı. ekedır ~1.<!t~cı olan çaya ecne- ye nezareti mUfchassısıarından B. ğını ve hafta sonuna kadnr metni 

C'f:dcn ;. o.ııur .. arkndll{;ları davet Engranı'ın lştlrakilc hugnn tanzim hazırlnmnsınm P<'k muhtem~ı oldıı-
"'alk .. aat d" acakt orttc Dolma- eclilcccktir. l\Iuıunilcylı, dUn a.kşam ğun11 ynımrtktndır. 

lt. 
burnyn gelmiştir. • (,onu: ı ı inC'i nyıtada) 

:····················,···.-.······ .................................. ,& 

~ Genç kadın, kollarını kocası- i 
! nm boynuna dolamış, ona 1 
i sokulmuştu: ~ 
i - v ının l oyoırslkllrn vgnoım R s e nn ~ : . 
~eDıltiırBnycırDaır lk>an nnaın Y s ınn i 
se'4mes m ~lYlliiHCa y o <dlor şu 

~ 

yoksuDDlYlia ka'tDanorrmoydom, 
Eırk kOeır g«Jı~eDD tdleın sonra 

~ pe~ a~ şey a1roy.01rO 1r k a <dlonHdJa. 
.. •••••••••••••••••••••••••••••• ••••11•m••••••••••....,••t'W .. •••• 

Koridom, llst kenarı tavana yapı§nn 
pencereden solgun bir ny I§tğı giriyor
du. Burası ) nn yatınJmıs geniş ve derin 
bir kuyu gibi korkunçtu. Derinlerden 
ara sıra aıılan kökremeleri, kaplan hırıl
tıları, kurt ulumaları, fillerin yerleri 
tekmelemesinden çıkan sesler geliyor
du. 

Gittikçe koyulaşan klll'llnlık içinde ka
lın kapılar, demir parmaklıklı kUçUk 
poncorcler ancak sezilebiliyordu. 

Gece ilerliyor ve korkunç seslerin 
yerini korkunç bir sesslzsllk kaplıyordu. 
G8ılori knpab gelenler bumda birknç 

saat kalsnlnr kendilerini altıncı asnn en . 
bUyllk, en tıntnfatlı, en kalabalık ıehrin· 
ile değil, Hindin, Afrl~anm balta girme
tniB ormanl::ırındn, tam manas\yle pençe 
ve diş kuvvetinin hAklm olduğu ycrlcı·· 
do sanacaklardı. 

Vnklt gocc yanemı geçmi ti. 
Odalardan birinde kesik kesik konu• 

şuyorlardı : 
- Mikruln, Ben son @nlerde' bir ba -

ka tUrlll oldun? 
Gitmek için sabmıwnndığmt sczdir 1f 

ince bir kadın sesi cevap verdi: 
(.Sonu: Sa. ~- .Sü. 1) 

(j.üııktin peşinden : 

Fransızca düşünen 
Türk muharriri · ~. 

J>nristc çıknn Entrnnsijau c.ıu.etcsi muhnrddcıindcn . • Jnn Bıı

ı·m n ıı,cçcnler<lo Aııknrayn giden \'e J\tatürk'ün ıhhi , ·nziyeti hakkın· 
dn glizcl bil' n y•hk mporu -vererek geri dönen J>rofc öı· Fiyessenje
nin bu ... cynhntindcn bnh~ooerkcn hn zntın 'l'ıp ;F:nkillt~ i talebeleri 
ile 'füt'k tnhnbet ıhuhitihdo g<>rdUğU büyük "<'lll1Jntiı1Qn doln•yı memnu• 
niyet. izhar ettll·ten ve 1stanbulun bllluı sn Beyoğlu cıutindc Frnn-

ı ;r. dilinin ,.e kUltUrUnlln büyük bir mevkii hnlnnduğunn kny'deyledik· 
tc>n . onrn şöyle eliyor: 

- Türkiyctle iyi tnh1>U göı·müş hiç hir kim e yoktuı• ki Jt'rırn ı:ı 

dilini m likc>nnnel :snrctto konnşmnqm , .c T•'ı•nnsız kUltiirünü senncsln. 
Hatcll Jstnnbulda İzı;ct .l\fclih Jsmhı<tc bir muhaı·rir ile taıu~ti:m ki 
<'...Scrleı·ini iptida frnn sn:rn olarnk 7nzı;ror, bıın<lan sonrn türkc;eyc tc'f'l· 
ri~·ordu. Uunun schchini i7.nh l<:in <le: "n<-n frnnsızcn olnrnk <lnhn iyi 
flıi-:-iinllyornın." diyot'dn. 

Bny İzzet l\lellh'in hu :,özlere knı·ı;-ı ne <liy(wcğini hilnıeyonn:. l<"'n· 
knt, bizim blldihrimiz İzzet Melih Prnnı-ndn dej±il, Gnlntnsnraydn t.nh~il 
gfirmü.tUr. Türk muhiti içincle frnnst7.cn (;ğrcnmlşth·. Onunla ,hirllk· 
fc Galntn nrnydnn ~ıknn arkndn~lnrı bir tnrııfn dursun, kendisine ho· 
mlık edenler l<:lnftc hile trnnslZcn dü<;:üncn, c~erlcıini iptida frnn u~<'n 
;\"nz..ım. onr:ı tUrk<:cye çc\'lrcn bir mııhnrrir yoktm'. Onun için ;BnJ~ 1z
zct Mclihln bir lstisnn olmnsınn ıaek aklımız crnıe<li. 

J.;ğcr hrudkntcn Jt,ransız muharririnin özü do~'Tll olduğunu 1-.en<lh.t t4s· 
<llk ederse bnnn <liye<"cğimiz olamnz. O vakit olsn olsn sndcce: ''Xc ynpn
lım, knmlumhağa knhuğundnn çıkmış ıln knhuğunu bcğcnmem1., !" 
cliy<'hiliriz... HA~A •• J\UMÇA I 



------~~~~~~~~~~~~--~----~~~~~--~~~..,_, ___ , 
Tarini Roman 

Bataklıktan 
imparatoriçe l i-ğ e 

Yazan: D<adDırcan Kaıfln 

._-... --...... ----No. 1 
( Ustynm 1 melde) 

- Yanılıyorsun Akaç~os, ben her 
aman aenin kıırınıb ı 

- Karun olman bagka, sevmen hai
ni 

.:.. Anlaaeyorum. 

Ei'kettn bira& boğuk olan ısesl hırçm-
1'.ftı: 

- Sen mi anlamıyorsun? A cryos 
da Oranlyıuun bcr zaman kocasıdır. O.: 
nu boşamayı belki l\kbndan bile geçlr
ınoı. Faknt Hlpodrom'a dllşen bUtUn 
g\lzel d~zler yetmiyor da sokaklarda 
StiıUne k84Urdfğl lcadmlara bile saldı· 
nyor. 

.Kadmm sesi &imdi biraz titrektl: 
- Sen .14teryos gibi değilsin! Beni se

veratıı ! 

Bir ~pllcük duyuldu. Sonra yine ka· 
dul konuştu: 

- Ben aenln gibi kocayı nerede bu· 
Janım? lsa evlenseydi ancak senin ka· 
dar olurdu. 

Akaçyos soluk aldı. Hıncım güçlilkle 
atıUyerek çııaotı: 

- Asteryos'a benzlyen sensin gibi 
pllyor bruıa! Ben de etrafnnda OranJ
yanm etrafındaki, alaylı yahut acıyan 
bala§lan glJrUyorum. 

Genı; ka.dm kollarını kocasının boynu

na dolanuo. ona soımlmuştu: 
- Yanılıyorsun sevgilim, seni zeblr

Uyoı:Iar. Eğer hayaumdan seninle geçen 
samanlnnm çıkını& olsa yemin ederim 
Jd, Mez:yçmden farksra olacaktım! Sınık 
bu ~ıleri de bana lnın ! Seni ıevmeaem 
bune& )'il fU yokaullu#a katlanır nuy
dım f .Ban çirkin dcAlllm: benden df.}ıa 
u gtl~l o!ıuılar ipekler içinde yqı)·or. 
ıat.· Erkekler, Jcadml&rda ,Uzelllkten 
l()l\t'a pel' az · ~)' araYorlu. Hattl hlC 
bir t ~ ~aramıyorlar. - Aıfü~rum, kıska· 
UO'Ol'.lıllL Kmnamı çtbikQ ktakançbk 
tovmektendir. 
Y~nlden lSpllcUk1ert .... 
Zrke~ tert aoluklara tarqaı: yor· 

pccı v.11 tordu ı 
- Madem ki, beni 1eviyor1un, iki sa· 

attenbı,ri nlçfn hep arkanı döndün! Nl· 

tin: bir tat rtbl durdun T 
- Yo~ukta.n . .. Ne konarım. ne de 

a)'B)lamn tutuyordu. Baemu tutamıyor
dum. Su ederıta Kaenyoııun yaptığ'mı 
blllyonun: 11bah1cyln gltU, güneş ba· 

tarkeıa lf!ldl. Beni Aıteryoa ~ğlrdığı 

aman a~ra et verme samanlydl. Ko
eaman bir manda budu getirdiler. Kllrt 
mı kart. .• Parçalayıncıya kııdcır anamdan 
emdiğim ıllt t-urnumdan geldi ... 

..:., Neyae, takat ıcnln bu lıalln yeni 

ile~ ld-
- 8ua da bent dinle, s!lzUınU b1Ure-

1'm: Eti &nllne koyarkf!n bMayı UatO· 
•e atıldı. Nerd~yso ılnclrf kopara,.nktı. 
~udu~cü gfbt geliyor bana o ... Fakat 
~'"'""• vura vura tr\lııhırdum. Zlnrhi· 
ili na kat yaptım. Su ve nnPsf de ayn 

dert ••• Ote ~·nndn Konfto ile Tt>odora 
aç !lnça gclmişll?r. A;, yavrulan da oy

ııaştrlarken Annstnsyayı yPre dilşUr

nıczler·ml. bastı yaygarayı! Hnngt yeri

ne yetişirsin? B ınlnt yctr.ıivormue cibi 
tam o ıuradn btr Mlan kl\ff'f'fndPn bo
Ş':ln:-ı•q! Ortııl•k nflA.k bıı11Ak "Mn · hP.rP.

k"'t VPl"'!lfl'\ ki ~tavrnltw,!I •n'ıMt htr E't 
~m attı da geberip gitti. 

-Çoeu!:lar fçtn c;ok korkuyorum. Bu

radan tıiak btr e~ bile tutamadan. 
- "'Ben varken onlara hiç bir §ey ol

maz. 'UzUlme ! 
- KSenyos gerçekten işleri asıyor. 

Niçin geciktin diye sorduğum zamnn ne 
dese beğmılrstn, yolu ~şırmış. Altı ay
danberl burada. hemen her gttn sokağa 
çıkar! Ya'an söylUyor kerata! Yüzün
den uğursuzluk akıyor zaten ... Çukurla· 
rma batmış olnn o kUçUk gözleriyle kurt 
gibi b:ı.!tıyor insana.. Ast<'ryos'a söylfi

ycce~. lstemlyoı um artık .•• 
Kadın daha çok sokuldu ve .. esini tat-

lılaştırdı: . 
- Bırak bunlan artık. Alraçyos! Uyu

yatan. U§UmUo gibisin, neden? Durgun· 
lqtm ya? Senin o kadar iyi bir kalbin 

su ... Hem bu ayılarla ondan başkası başa 
çıkar mı dersin ? Geçenlerde iki defa 
bozaymm bile boğnzmdan ynkaladı da 

sanki duvara çiviledi. Hfg .korkueu yok. 
Kocasnıa daha gok sokulduğu eık ıso· 

liıklar ve ht§U1.ilı:ırdan anla§Jlıyordu. 

Akaçyoa yorgun bir ıcslo mınldnndı: 
- Anlndık. Yine beni yendin! Ah, se

ril o kadar evlyorum iti Mlkru'lti. .. Senin 
kada.i' sevebildiğim insanlar yalıiu ~ 
cuklarundır, Onlan buradan çıkarmak, 
lneanlar arasında oturtmak lstlyorıım .• 
GUnefe, temiz havaya kavuıturmak için 
çıldırıyorum. Acaba olacak mı? Senin 
gibi olurlar diye içim titriyor~ 

- Sus! Uyu artık! Yoruldun! 
- Evet! Hem de nasıl? Sanki SJr-

tunda tq ln§ıdım buglln •• 

- UzUlme ! Haydi rahat et! Elbet 
kurtuluruz. Köy kuUlbesinde doğduktan 
halde Bizan's tahtına oturanlar var. Va

sllevs < ıw:) Anasta.s, sarayda bir uşaktı. 
Teodosun karısı Vasilisa (•:'lo) Odoksi
ya Atineli fakir bir filozofun kızıymq! 

Fı.rkek derin derln iç~ çekti. 
Kadm devam etU: 
- Halk arasında neler !löyleniyor? 

Şaşacak §e~ lcr değil bence.. SenatUr 
YUstlnUs Vasllevs olacakmış. Bunun için 
sadece AllMtasm ölmesi liizmı. YUstlnlls 
dediğin kim ki? llllryah bir köylü.. AIU 
yedi sene evvel buraya gelınlş, hassa 
ordusuna asker yazılm~ Kansmı da o 
sırada esir pazarından saW almış. Iklsf 
de barbar lalavlardan.. Demek ki ealr 
paıannda hn.rac mezat eatı1an Efemi bel
ki yamı belki de gelecek ay koca Biı:anıı 

tahtına oturacak: mukaddes earayda ya
ııyacak ! Ne mutlu ona. .. 

Kadmm aeııt derln bir hasret ve lhtf· 
ras a tutuşuyordu, 

~ 

· Akaçyoa kansnu tatlılıkbt. tendtstn· 
den uıalrllll)tmrken inler gibf yalvardı:' 

-Allah qkma sua t Fena oluyarwn. 
Hem uykum geldi. 
Arkumı d6ndU ve baenu yaatrfa koy· 

du. 

Gl5z kapaltlarmm fg taratı yanJY<)rda. 
Balı knzıuı kadardı. Hattl karvıtt k&

şede, ayılara verilecek etJ çllriltmiye ya· 
nyan bQyUk kUpten farksızclt, 

Gene kadın da uzandı. 
Oruardan bir kaplan bınltıaı duyuldu. 

Kdşeye bağlnnmı3 olan kocaman bozayı 
dlelerlnl gıcırdattı. Akaçyos'la duvar ara
mndakl yat.akta, paçavralar lc;indı:ı ya

tan Uç çocuğun mıuıltıları ancak duyulu

yordu. Koridora inen ay ıeığı, odanın kU· 
c;Uk ve demir kafesli penceresini aydm
latıyor. lçerialnl bir bataklık UaUlndekl 
taze kilf kadar bfle ftğartaınıyordu. 

AkaçYoS yavaotan horlamaya başladı. 
Miknıla'nın ufak tefek vllcudO 1mnıl· 

da:!ı. Sol koluna ya11lanarik doğruldu. 

KOCMmm yllzilne. g15zlerlne baktı. Bll
mlverf'k yapmış gibi dokundu. Uyanma
dığtnr görUnce dirseğini daha t ızlr çarp
tı. O zaman gözlcrf sevinçle rıarlndı. Ya

vaş yavaş doğruldu. yorgandan Sl}Tildı. 

Tnm hu smı.da knpı 5nUnde btr tıkırtı 
oldu. Döntip bnktr. 0Pmir kaff'sli kuzu
hıktn bir fmıruı ba"Jr gördil. Tki kil<:tik göz, 
iki kor parı:nııı Jrlblvrlf. ( A rkr..cn var) 

(.Y.) lmp:ırntor d"m"~ttlr. 

(:ı·~) lmp:ıratorlço demektir. 

..... 
-~~~-

1 Tayyare 
piyankosu 

iklyUz blo liralık lk· 
ramiye bugün çıkacak 

T~yyaı:e piyangosunun son kcs1de-
sine diln ba§lanını§, bin numara ~e

mi§tir- Dün en bUyilk ikramiye olan 
iki yüz bin lira çıkmamış, bugüne kal 
mıştır,. Kırk bin lira 14178 numaraya 
yirmi beş bin lira 8709 numaraya çık
mı§tır. 

Sonları 178 ve 709 la biten bütün 
numaralar yilze.r Ura nıükaf at alacak 
lnrdır. Keşideye bu fıa.bah dokuzda d<> 
vam edilecektir. 

Piyango müdürlüğü 11 mayısta baş 
layacak olan yeni tertip plarunı da 
hazırlamrgtır. llk keşidenin en büyük 
ikramiyesi kırk bin liradır. Eski pl!n 
da otuz bindi. Diğer lteşidelcrin buyü~ 
ikramiyeleri de. ayni derecede YfikseJ. 
tilmi§tir. • 

Bundan başka son keşidede de bU 
tUn biletlere birer lira teselli mükil.
f atı verilmesi de kabul edilmi§tir. 

Patentas'z f{elen 
gemiler 

Nasıl Muayeneye Tabi 
Tutulacak? 

Sıhhat ve fçllmnt l\fuevenel Vekaletinin 
l - 4 - 1938 gün ve 241/59~9 saytlı emir
nameslne islinnden teblil olunnıu~lur: 

Akdeniz limnnlnrındaki devletlerden bir 
kısmının kendi llmıınlnrı ar:ı-;ında kabotaj 
sereri :ı;npan gemikre patente vernıedllti, 
bir kısmının da yalnız kendi limanları ıı
nısmrlıı palcnlc verdlAi ve her uğranılan 
lskelcde hu patenle alınarak bir l'enisi ve
rildiği ve bu surellc sonradan limanları
mıza gelen hu gemiler on beş pfin Jçlnde 
hareket etmı, ve uArnmış olduğu limanla
rın sıhhat paLnte f ve vizelerlqi göstere
medikleri için rüsumu sıhhiye kan'unuos 
tevrlkon cc7.ay:ı lobi tutulmakladırlar. 

Bu hal semi sahip ve ncentelerinin şlkft
yetinl mucip olduğu gözönüne alınarak 
hundnn böyle ıışnğıdakl usul ittihaz olun
muştur: 

ı - Ptfilnhasırıın kendi lfmanlan arasın
da patenle iz sefer ynpıın ve ilk yola çık
tıkları limanda Türkiye Hmnnlarınn ı;efer 
yapm:ılıırı muıosavver ,rleiiilk<ın son uğra
dıkları limonda, görülen lüzum veya al
dıkları emir üzerine 'fürkiyeye sclıııelerl 
icıılJerlcn semi kaptanlarının son hareket 
limonlıırında keyfiyeti patentelerioe şerh 
eti lrmeleri. 

2 - J\cnrll lfmanlan orasında münferit 
mıtenlelerle sefer yapan ve bu seferlerde 
Türkiyeyc gelmeleri mutasaner dğılken 
blltıhnrn seferini Tür:k sulonnıı "Qıat:ın se
mi kaptanlarının dıı son hareket ctılklcr! 
limuıılnrda evvelki patenlelerl alındığı tak 
dlrde keyfiyeti pııtentelerine şerh ettirme
leri lıizımdır. 

Du Ribl meşruhatı havi olarak ızelen ge. 
milcrden on beş gün içinde uğradıkları li
manlorıı ail patente ve vizeler aranmıya
cak~a dıı, ilk hareket limıınl:ırınr!a Türkl
yeye "etmeleri mukarrer olon veyahut doA 
nıdan doğruya mnnlıızıım ırıeferleri yapan 
gemilerden eskisi gibi on beş sün ıarrın
dakl patente ve vizelerin aranacaıı ve bu
nu ızöstermeyen Remi koptanlariyle, )"U· 

karıda yazıh hu:msah temin etmeyen ve 
TOrklyeye aeJişl bir zuhurat olduıtunu res
mt kayıt •e meşnıhnlla fsbat erleomeyen 
knplıınt:ır hııkkınrlıı rüı;umu ~ıhhlye konu
nu ahk6mı tatbik ohınor:ılıı al~klldarlnrın 
m:ıliımu olmıık 61ere hilıtirilir. 

Bir Sarraf Adliyeye 
Verildi 

Bnlrkpazıumda sarraflrk yapan 
Vasll, dUn, zahıta tarafından, altın 

alım satım nlzamnamesinP. muhnltf 
hareket ottlt;lnden dolayı yakalan-
mıştır. 

Vasil hakkında zabıt tutularak 
adliyeye teslim edilmiştir. • 

• var ki .. ,JJ:sen;yos . hl<: iyi ~·apmadı- Fak.at Kocası - Ne ııa.ramaz rocıık bu! mftfem~d!yen rığladı! 
15ehlr c;ok bllyUk .. B"n bile _yo!umu kay- ı [(a.r:sı - Dc1 .. c?: sen ce s t v: ·l n1 
bets.em ~! Kscnyos ne de olsa ya- - Nasıl sı·stıırabilirim.! Çocuğun aana bcıızcdiğ;ni Llaha diln sen s/J1.jle-
baııCıaıi. KöUl adam da değildir doğru- miyor mu idi>ı1 

-
Mebus ve Helediye iollhaplarıoa 

esas olmak Uzere 1 
Nahiye müdürlükler:nde b'.rel 

aile kaydı tesis ed:liyor 

lktuat lıleri: 

Yumurta lhracah İçin 
Hazırlanan Nizamname 
Yeııi yumurta ihracat nizamname

sinin aym on altıncı gUnilne tesadüf 
eden cumartesi gUnUnden !Ubaren 
merlyet mcvkllne gireceği maJüm
dur. 

iktisat VekA.letl, bu nizamname 
mcrJyet mcvkiıne girmeden önce ge
ne ayni nlzamnnme abkA.mına. göre 
ihracatçı ile ihracat mUraklplel'l a
rasında basıl olacak ihtilafları bal· 
letmek üzere blitiln yumurta. ihraca
tı yapan iskelelere ve bu arada. ls
tan bulda blr hakem heyetinin teşkil 
edilmesi için alAkadarlara emir ver
miştir. 

Şehrimizde teşekkül edecek olan 
heyetin relsliğloo ticaret ve zahire 
borsası komiseri Feridun Manyas se
çilmiştir. 

Hcyetl teşkll eden diğer lkl Aza
dan bl.·lni Ticaret Odası, diğerini de 
İktisat VekAleti tayin edccekUr. He-
yet nizam.namenin meriyet mevkifoe 
girdiği günden ltlbaren resmen işe 
b:ışlnmış bulunacağından Oda idare 
heyetinin bugün yapılacak toplantı
sında bu a.za seçilecektir. Ayrıca A.
zaya, hastnlandığı vakit vekA.let ede
cek bir de yedek Aza intihap oluna-
caktır. 

Takas Tetkil< Heyeti 
Dün Toplandı 

' Şehrimiz takas tetkik heyeti dün 
saat 16.30 da Tlirkofls müdilrU Bay 
Supbi Ziyanın başkanlığında toplan
mıştır. Blr saat kadar devam eden 
toplantıda hilkflmeUn son . defa cı
karmtş olduğu muhtelif ;ın.e:mlekôt,.. 
lcrlo mUtckabll ihracat kararnAmesl 
üzerinde görUşDlmüş, bilhassa tat
bikatında herhangi bir müşkülitta 

uğranılmaması lçln konuşulmuştur. 
BugUn lkinct bir toplantı daha ya

pacaktır. 

Deniz Ticaret Müdürünün 
Tetkikleri 

Bir milddet evvel :An karaya gitmiş 
olan deniz ticaret mUdUrU Bay MUfft 
Necdet Dcn1z, Ankaradnn Mersine 
hareket etmiştir. İktisat VekA.letfn· 
den aldığı emir üzerine Mersinde bir 
kaç gUn kntacak, buradan lzmlre gc· 
çeccktlr. 

Bay J\tuflt Necdet yaptığı tutun 
tetkiklerini bir rapor haJinde hazır
layarak İktisat Voklletlne yollaya-
cakbr. 

Ucuz Radyo için 
Tetkikler Y apıhyor 

Mcmlel<etlmlzde radyo satışını da· 
ha iyi esaslara bağlamak ve radyo
yu hnlka daha ucuza :nal etmek t<:lıı 
yapılan tetkikler inkişaf etmekte· 
dlr. 

Bu lşle bizzat Nafia Vektıletlnin 
tayin ettiği bazı memurlar meşgul 

olduğundan işin pek yakında hallc
dllecflğlnde şUphe edtımemektedir. 

Memleketimizde radyo makinele· 
rl her memleketten daha yUksek fl
yata satılmaktadır. Bunun bt~ok 
sebepleri vardır. Bu ara<la gtımrük 
resminin fazlalığı dlzbarko vesalr 
rüsumlar ve nakliyat ma!rafları sa
yılmaktadır. Tetkikler butün bu 
şeyler nazarı itibara alınarak yapıl

maktadır. 
tcap ederse memleketimizde rnd 

yo getirme işi tamamen devlet elly. 
le yapılacaktır. 

Belgrat Ticaret Odasının 
Bir Mektubu 

DUn şehrimiz ticaret ve sanayi o
dasına Bclgrat ticaret odasından bir 
mektup gelmiş, memleketimizde tl· 
carethaneıcr için husust icar Luküm
terl olup olmadığı sorulmuş. bu hu· 
susta mıtlflmat tAtenHm!şttr. Tfraret 
od~ı flt'l~rat tfc>nret ot!a~ına · h11 
hususta icap c<len .cevabı vermek Q. 

zere ba~ı tetkikler yaptıracaktır:. 

ı:ııı' 

1 

lstnnbul Belediyesi nabl18 eı• 
lUklerlnde birer aile kaydı t~ 
yor. Bu kayıtlar mebus ve fi 
Azası seçimlerine esas oıac~ ı.;.. • 
seçim devresi için artık yeolş) 
yapılmasına !Uzum kulmıyııc 

Secim sırasında alfabe st~e 
tanzim edilip asılacak oıan c 
terde herkes adını dernal btı 1' 1 
cin mebus ve belediye secıııı11 s 
lştlrakpbl en bUylik bir battı;, 
lanılması çok kolaylaşuıış 0 

tır. ~ 
Bu işe evvela. Beyoğlu ıne:.., 

hlyeslndeo başlanarak sırasıı7 ı 
nahiye mınt.akasındakl evıeı* 
varakası dağıtılacaktır. sutl 
knlarmda ne cetvel vaı dır. 

Birinci cetvele alt aile re 
k.Jncl cetvelb aile efrad1nııı1 

cetvele ııtanbul şehri budutl.O 
de başka ikametgt.hı 01ın11 ~ 
aile ne beraber oturanlarıo il• 
lerl cetveldeki suall~rln aıuıı 
naklt yuılacaktır. ~ 

Altı aydan az bir. zaman l ,J. 
le yanında muvakkaten bt11"1.ı 
kendi · tkametgAhlarında >'aıı 
ti~ ~ 

lstanbul belediyesi sual 1'a 00 
rını aoıdurup lad~ etmek tc11\8ı 
muhlet bırakmtştır. Bu ınUb 1 
tikten sonra sual varakaların 'o' 
mağa gelen memurlara ~e1•6 
bulunduğu nahiye mUdürlerl"JI 
tim etmlyenlerden 50 Ura.Ya 
para cezası alınacaktır. rtJ' 

'Mebus ve belediye seçlttlte ıı 
tfrak "etme1t halkın en boyflll 

1 dır. ' tstanbul belediyesi ha1~, h 
bu hakkını kolay kullanınıısıf' t 

hşmnktndtr. Halkımrzm btl b~ ,. 

hıi~kuku~a yardı~ edece~ ı 

Yakalanan 16 Y atili ıt 
Bir Sabıkalı ~ 

~7at1hte ~turan ve hennı '16 .. h 
1 ıxı~~ 

da buluhınasma rağmen t • 
sabıka1ntı olan Htıseyln J.."t!l t• 
da bir yankesici pazar gUoO !!ti rJ 
tıemasındakl kalabahkta.n 1111 ' 
ederek Htıseyl~ a~lt birinin c~ 
109 kuruşunu tarpmıştır. J' 
Avnl elinde çanta kaçarken~ 
mıştır. fP~ 

Snrho luk batJ mi? - JJSf . . ' 
dmda btr garson pazar gece dt~ 
hoş btr halde tsUklft.l cad 

9
, 

mUnasel'ıctsiz hareketler ~g. 
ıı:örUlmU~. yak~Janmıştır:J 

,-KURUl'i
1 

ABONE TARiFESİ ..J 

rrı''"' Mtrol(ktl Jlt ,J' 
içinde dı'' 

ı~~ 
Aylık 95 425 ' 
3 aylık 260. 

8
,,0 -

o .aylıl 4;5 ~o ' 
Yıllık 900 16 İ. 

Tarifc~ınılen Balkon Rirllği ~c!:e f 
oıuz kuruş düşülür. Poı.ta birl•ll

1 ~ 
ıniyen yerlere ayda yeınıiş beşer 
:ıamıneclilır. · p / 

Abone kaydınt bildiren rnelı~~ 
telgrıır ürretinl, abone parasın• 14' 

·rıl 
veya banko ile yollama Gereli 
kendı üzerine alır. ,_P 

Türklue11i11 her posln merJ:tZ 

KUIWN'a abone ua:ıfıt•" 

Adres :::ır~ 

Dünkü Ha va 1/ı • to 
Yurdnn Trakya, KocaeJi, f;IJC ıı•" 

lımnc.la havıı kapalı, diğer rnınt•e ~ 
bıılullu ueçmiş, rüzglırlnr; Ege "şifll 
nadolıııln cf'nubl, diı:!er ycrıcr~te !ı l' 
likıınıettcı orln kuvvetle csmişıır· ,,~'1 l 

Dün r~ırmbuldn ha,•a kap:ılı ""6ıı:ıe" 
JU\rlı geçmiş, rüzdr şimall şark tı•~ 
mcıre hızla esmiştir. Saot 1of de 1 eıı > 
ylkl 763,1 milimelrc mı. ·suh~"~ı ~ 
sek 12.7 ve en düşük 2.1 ·sanUS 
tun muştur. 

15 Yıl Evvel Bugün!.:~ 
Henii: blJtçe tasdik tdilment~6-~ 

httlt: her bayram ita.sı mutat Jıf• 
ltv:tlnlp flt:rlkr.nr~i lhtimdi oa;,r;ııı' 

· mnflh 1ı11 lhllmnl lıı1trmln '"·' 1 t 
be.ııle nlnp lntnc. munm~lesf 11.-nıtı I 
oluraa mnn, ltrr:iiiıde teaJıJıllf 
mev:uubalıis olamaz, 



[~~ehir Haberleri 1 
11(1 2/- * 

-----· --· -----
' r·k· cı ır meseleleri: 

Halk dış politika ile ne 
zaman meşgul olur? 

lJ nunıarah erkek kız 
•t\Jl•a tle v·· .. d 

""' uzun en 
,, aralandı Zengin dilenci 

YAZAN: Sadri Ertem 

1 

Bir Hafta Boğazı 
Tokluğuna Çalııacak 

Havva adında bir kadın, dUn öğle
den sonra lş Bankasmın merdiven
lerinde dilenirken yakalanmış. Usttı 
aranınca tam 39 lira para ~ıkmıştır. 
55 yaşında olan Havvamn ilstü başı 
temiz bir haldedir. Sorguya çekil
diği birinci sulh ceza mahkemesinde 
şöyle demiştir: 

- Sankl Uıerimde &9 lira bulun
ması bilyUk bir şey midir? Ben her 
zaman bol para lte gezerim. Ceviz 
toplar, çama~ır yıkar. paralarımı bi
tfktfrirlm; hfç bir zaman dflenme
dlm. 

HAkim Reşit, Havvanm bütün in
k4rlarına rağmen, ditendiğlni tesblt 
etmiş, kendisini bir hafta Belediye 
işlerinde boğazı tokluğuna çalı~ma
ğa mahkQm etmiştir. 

-n.o--

Adliyede: 

İstanbul Müddeiumumili
ğine Yeni Bir Kadro 

Gelmit Değil 
Dün sabahki Tan gazetesinde, ad· 

liye vekA.letlnden İstanbul mUddelu
momiliğlne yeni bir kadro kanunu 
gönderfldiğt ve etaJ maaşının 25 U
radan 30 ltraya çıkarıldığına dair 
bfr havadis vardı. 

Bu haberi adliyede alAkadar ma
kamlardan tahkik ettik: Öğrendi· 
ğimize göre, müddefumumflfğe böy
le bir kadro gelmemiştir. Esasen 
kadro malf sene başı olan haziran 
ayında yapılacak bir iştir. 3 binden 
yukarı derecelerin artacağına dalı' 

de bfr haber yoktuı·. 
Haziran ayında yapılacak olan 

kadroda da şimdiye kadar terfi et
memiş biltün hAklmler terfi ettirile
ceklerdir. 

Kadıköy Sulh Ceza 
· Hakimliği 

Son defa Kadıköy sulh ceza ha
kimliğine tayin olunan. tstanb°jıı a
ğır ceza mahkemesi azalarından Ah
met ~tuhlis TUmay dUnden itlbnren 
yeni '1'3Zlfcf.tine başlamrştır. 

-o-
Şişlide Telefon Santırah 
tstanbul telefon idaresinin t'lşli

de btr telefon santıralı kurmağa ka
rar verdiğin! yazmıştık. Telefon i
~iresi santımhn inşasına başlamış
tır. Bu yent merkezde ilk parti ola
rak :?.ooo abonelik bir sanlıral ku
rulacak, ihtiyaç görUldUğU takdirde 
te~isat genişletilerek abonoman nls
betini de fazlalaştıracaktır. 

Telefon idaresi Şişlideki santıra
. Jm inşasını blttrdikten sonra tstan
bnl tarafında da yeni bir santıral in
şa edecektir. 

Kocaeli Valisi Şehrimizde 
Kocaeli VaUsl Day Hı\mit Oskay 

şehrimize gelmiştir. Birkaç gün kal
dıktan sonra dönecektir. Vali dün 
Kocaell talebe yurdunu gezmiş, bu
rasmı dar bulmuş, mUnnslp bir hlna 
teminini vaadetmlştir. 

Yeni buluna<'ak binanın kira8ı -ri
JAyet bUtçeslndP.n ,·erilecek . Kocaeli 
Tllftyetinden gelon taleb!!IPr burada 
barıuacakl:ırdır. 

Bir momlellette dı§ politika heyecauı 
halk t.nbskalarma sirayet edebtlir ml? 

Buna mücerret bir BCklJde no e\·e't, 
ne de hayrr demelidir. ÇilnkU insan bu
na c\·et dediği zaman ~iizde yüz bir ha· 
kikatt ta dik ctmi, olmaz; haytr dedi· 
ii ~aman da yiizdc yUz. bir tnk-irda bu
lunma~ olmnz. 

Dıt: politika heyccanmı duymak: 
A) Bir tcc~nilz hedcfinl takip etmek, 
8) nır tccn,·ll:r.o uğram:sk korkmmnu 

his etmek, 

C) Sıkı teknik \C ekonomik rabrtalar
la. dilnyanm ba~ka par1:aJanna bağlan
maktan ileri gelir. 

Un Uç sebep de bir milletin en ı;on 
ferdine~ kadar en münencrden en ca
hiline kadar herke te hllkim bir kudret 
halini alabilir. 

mr kca\ üz ltcdcfini takip edenler 
,.o bunu mJlletlerlne bir ihtiras olarak 
a~dryanlann gözleri lıudntlarm ,.e inkı
Jlplann ötc.'SlndcdJr. Bu memleketlerde 
harice karı:ı sıkı bir alaka \"llrdır. Bn a-
13.ka gaıcte haberlerini okumaktan ba~
Jamıu, gaıete haberlerini okuıiıakta. nl
Jıayct bulur. t~ gazetedeki habere, ya· 
nl efki.nuruumiytanln olgun ve pişkin 

mo.nzarasma ,.e halk tabakasında he
!ec&n haline ~Tindyo kadar muhtellf 
safhalar ar.ıcdcr. Politikacılar, seyyah

lar, i.limler, muharrirler ufuklarm ar· 
kasındaki gizli atemi knrcalarlar. Esrar 
dolu bir yeni dlinya tahayyiiln onlamı 

kaf:ı. uu 1-:;gal eder. Bu esrar dolu dün
yanın toprakları lnc;anlıı.r:ı bir baıika hü· 
,iyetto görilnür, 1·Uzgarları b:ışka türlü 
t:'!ıer, insanları bir b:ı.ska ~esnidir. Seya
hatnıınwler. romantik \'C ckıotlk ede· 
biyat ,.c aTlmsmda ba~kıı dünyalara a
laka nihayet ~eni fıl~mc hükmetmek 
milli bir nrıu hallnc girer. \'o bir giin 
bu biı.diso tahal•kuk etti mi arl1k ber
kes onun tcfcrruııtlylo mc guldUr. 

Koloni -.ahlbl olan Anupa de\·letlcri 
ic:in mc~u~le bumlan ba~ka türlü olmamı~
br. Parlsll bir kapıcı ~lu. olininln nut-

. lrnnu, Edenin 1 tifasmı hararetle takip 

eder. ÇUnkü dünyaya cıcnlzlcrc yayı)• 

mı5 olan J"r:m ıı de,Jctlnin en kö~ill> 

parr-ası ilzorindc yaınlııcak bir hareket 
onu alakadar eder. 

O bir kapıcıdır. \"c coğrafya. ilimi dc
,:.;ıcıtr. Fakat o kü~llcük bir Frnnsızdır. 
Bu münev,·erllk mcselc~I sayılamaz. A· 

laka l~1dir. Bo alakanm kökleri de ba!5· 
ka. ycr\lcdlr. 

Eııki TUrk neferleri o~nıanlı tmpanı· 
torluğu deninde değme coğra.fya atla· 
smda bulunmıyan 'o~·Jeri hafııalarmda 

tutarlardı. 

'l'Nıınfuc uğramak korkusunu ~oo
nmda canlı bir hııldc bohmduran \C ken· 
dl kun·etinc değil de beynelmilel te
zatlara. diplomatik kombinezonlara tna

n"n cemiyetler de dı~ politika haberleri
m dalyanda halık gözlilycn nöbetçiler 
glbi bckJerlcr. Çünkü hayatı korumak 

insiyakı artık onlarm bileklerinde, ve 
kendi rohlannda değildir. Onlar fi· 
lan diplomatm filan diplomatla yapacağı 
kombinczondan ümitler beklerler. Filan 
do' Jetin falan (lC\·lctto tc.zat haline glr
nıc~inl isterler. ı·ahat filan deyfotJc fa· 

lan dfl' Jetin do!!t olmaı.ını bir :<-aadet a
yarlar. Tabir ham 1tind~ ~-a,~·an bir 

Resımıe h&.dlseıer 

memlekette dı~ politika he)·ccanr birinci 
ıılinr işgal eder. 

Çcko loyak)·o. da, küçük A' nıpa. de\'• 

lctlerlndc ~ son aylar içinde harici po
litlka §U antatt1ğmı ~eldldc ne kadal' çok 
heyecan mcnuu olmur;tur; ,.o ne yeni 
isimler m111et1crin hafızaı;ma nak3olnn· 
mn tur. 

Dünyadaki insanlar herhalde bir sil&· 
hm aksamından rlyado dünyadaki diplo
matların pslkolojlslnl tanımaktadırlar. 
~manh imparatorluğunun son y\ll se· 

n~lnde dı~ politika gerçekten bir heye
can ,.c nlaka menuu olmuştu. Hali. bir

az ya~lı olan adamlara ~rarsaoız ı;lzc, 
GtadistoniJan, Blsmarktan, tgnotfyeften, 
hatta pren. 1\Jen~lkoftan, Lut Napolyon
clan dem \'W'Urlar. Biraz daha gençleri, 
I\lemansodan, '\'llsondan Lord Gün:on

dan, J~id Corctan ize bülbül glbl bahse· 
derler. Çünkü Osmanlı imparatorluğu• 

nun mukadderah son yUz sene lçlode 
diplomatlann cludakları arasında sakla· 

11ıın birk:ıç kelimeye tabidir ı;;antlrr. Bu . 
his bir de,·ıctin mUne"n"erlcrlnden ~· 
lıyarak, l'i<"D<'lerce hakim bir psikok>jl 
hnllndc ) a--adı. 

Bir A' rupa mcrkeündc ya.şıyan 

adam cü1.danmdakl paranm mUrlannı, bu 
para. ne pazardan ne kadar mal .. ;ıt ın 3• 

hu-ağını guctcslne bakmadan Jınhya

maz. Çünkü onun cüzdanmdald parnnm 

kıymeti oorsaya tabidir. Donanın lrud· 
retinl yapan ~ey llünyanm ekonomik po

litik hayatı 'c yannki hali hakkındaki 

tahminlerdir. Uu tahmlııler 6llhıslan zeıı

sin edebilir; batırabilir. Mcmleketlerl 
<le mcsnt Ye~ a fakJr bir balo sokablUr. 
Meseli. lngiltcrol i alrnıı: burada ;)"&§I• 

yıın herkes hlllr 'kf, :ıdada ancak a.ym on 

dort gilnU yerli ekmek bulunabilir. A• 
yın on alh sUnü mutlaka buğday Asya
dım, Ant5tara1ynt1an gelmelidir. 

Artık Londrah kapıcının Roma. haber• 

tcrlno 13kayd kalmasına lmkln ,·ar mı· 
dır? Habe,_ meselesi en mUtenm İngiliz 
i~iı,i için do bir meseledir. liu bir ide· 
olojl moscle!ıi olnıa.ldan ılyado bir hllyat 

i~ldlr. Diğer taraftan A nupa bir e\in o· . 
dnl:ırl~ le sofası gibi bir hal almıştır. 

H:ıttı UstüHı~ ı heline bir Jlantalon ka· 
~,~, gilıl taı,an ı\ HU(lah de' Jetlerin in· 
.,,olan tı:ln blriblrioo kar ı nl31ia duy • 
mak tabiidir. Çünkü ı\nupu her ı:cyc 
mğmcn hali\ bir uulyet hallndeutr. l'a· 

ı,at bir de bu Avnıp:ıya karsı Rus step
lerinde ya ~·anlımn, Amerlkadakilcrln 
şuurunu hesaplayın oular A,·rup:ıyı bir 
hlc;c sayaC'nll bir mcvkldcdh:lcr. Ve bu 

c-ehalrt ho.görül~hilir. c_;'ünkü nli"ıkanm 
ılı mdn nfüıılctln meydana !:ı'kmnsı tabi
idir. 191fl rnlh mllıakcrclerindo dlplo· 

mat de' lct adnmr Lolt Corc hile Kitlkya 
ilo Silezyayı blrlblr~ne l•anştırmı~h. 

Gc~enlcrdr bir giin bana bir ıiöyfü 
ıh·dl ki: 

"- lspanyac.lnki bl<'r ne olu~or, ~a-

"/Cfr>lt•r ne yazıyor? 

fü•n sordum: 

"-Ne yapar•k m t&p:ınya i~ini'.' 

"- Hani ,dedi, bicim yumurtaları ora· 
;\ n sntnrdık da onun itln ordum. ,. 

SADRI ERTEM 

Yugoslavya ile akcuuleocğimi:; yeni ticaret nıtlfl1ıcdesi içi11. hül-:·tımctimiz1o göriişccck olan Yrcgos1avya ticaret 
hcysti <lföt §Chri,nize gclm~tir. 

lleyettc, Yugosl.tnıycı hariciyesi murıhr:dc/cr d(ıircsindmı va milli ikfrsat ııeuıratindcn Mttrahha ku oluıı B. R. 
Obradouiç, Tomiç, Mihailouiç VB Radu.'loviçten mürekk.epfir. 

. Di{icr resimde Bf111Mtt delegeleri Do7nı.ı:ıbf1hçcrle. rn~m milzcM11rJfS 

San'at aleminde: 

TUrk musikisi tarihi 
eserler konseri 

1stanbul konservatuvarı talimatııar 
mesl geçen yJl Şehir meclisince tet
kik ve müzakere olunurken eski mu.!i 
ki eserlerimizin muhafazası da koMer 
vatuvara vazife olarak verilmişti 

Bu maddenin tatbikatı cümlesinden 
oladak İstanbul konservatuvarmca 
her sene bir "Türk musikisi tarihi 
eserler konseri,, verilmesi kararla§tı
nlmış ve ilk konser evvelki gece BeY, 
oğlunda Fransız tiyatrosunda verit
mi§tir. 

Son aylara ait sanat ha.yatmıırm 

en mühim hadiselerinden biri sayılma 
sı lhım gelen bu konser bUyük bir diıı. 
leyici kütlesinin takdir ve alakası 

iginde muvaffnldyetle bitmi§tir· Mü
nir Nureddin Selçuk gibi pek tanm
mr3 ve sevilmiş bir sanatkar ile Nuri 
Halil Poyraz gibi eski eserlerimlıi 

okumaktaki eşsiz muvaffakiyeti, usul 
aşinalığı vo yüksek sanatı ile tanın
mıı bir ilstat konser heyetinin hanen
delerin! teşkil ediyordu. Konser heye
ti bUyük keman sanatkan Reşad Erer, 
tamburl Dürri Turan ve Refik Ser
san, kemençeci Fahire, Sersan ve Ke
mal Niyazi Ceyhun, udi Sedat öıtop
rak ve Cevdet Kozan ile tamamlan
makta idi. 

Konserin birinci kısmmda 18 inci 
asır besteklrlarmdan 1ienti Hilimii 
ağa, Zaharya, Sadullah t.ğa, Hafm 
Post, 10 uncu asır bestekarlarmda.D 
bol ahenk Nuri bey, Şakir ağa ve tam 
burl Ali efendi gibi tlstatların ?'Ut 
makammdan besteiemf§ oldukla.n 
peşrev, beste, §arkı ve semaileri çalı~ 
nrp okunmuştur. 

Bu kısımda kemençe üstadı Kemal 
Niyuzi Ceyhun pek hisli, inc.e bl.r Ue. 
lup ile sanatkArane bir şekilde yaptt. 
ğı taksim bUyük bir takdirle dinlen~ 

m.iştir. 

Konserin jkinci kısmını Arazbar 
puselik faslı teşkil ediyordu. Bu kı· 

smıda 18 inci a.snn eşsiz sanatka.n 
Sadullah ağanın bir kiri, bir $ 2!&

maisi bir de yörük semaisi çalmm~ 
tır. 

Konserin üçüncü kısmı 19 uncu ~ 
üstadlarıiıdan Salih ~enin upk 
peşrevi ile bqlamış, ayni asır AD&t.. 
karlarından Şevki beyin uşak ve be. 
yati makamlarmdan bestelemi§ oldu· 
ğu iki §Ukısı çalınmış, tambu
ri Dürri Turanın dinleyicilerini derm 
zevk ve hnyranlrk raşeleri içinde bı

rakan harikuHide güzel taksimi bü
yük bir takdirle dinlenmiş ve üstat. 
şidetle alkı§lanarak ikinci bir taksim 
ile hayranlarını mest ~e mahzuz et· 
rnek vaziyet ve mecburiyeinde bıra. .. 
kılmıştır . 

Konserin bu kısmında 19 uncu a&

nn ilk devirleri sanatkarlarından ])e.. 

de efendi unvanile me§hur Hamamı 
zade !zmnll efendinin beyatiden, 18 
inci asır sa.natkarl tamburi Mu.stfa. 
çavuı;un uşaktan bestelemiş oldukla.· 
n §arkılarda Sadullah ağanın muliay
yer yörük semai.si ve 19 uncu asrr 
sanatkarı neyzen Salim beyin muhay
yer saz semaisi de ça.Jmmıştır. 

Türk musikisinin ikbal ve itila dev
rini t.c§kil eden yıllara ait erişilmer; 

sanat şahiknlan saydan bu tarihi 
eserleri İstanbul halklll8 dinletmek 
konservatuvanmız için takdire liyik 
hizmetlerden biri sayılmalıdır. Bu mü
nasebetle de görüldü ki, konser heye
tini tc~kii eden yukarıda. isimlerini 
saydığımız değerli sanatk8.rla.rınuz 

zamanımızda. Türk musikisinin tarihi 
eserlerini çalabilecek· hem de bu kon
serde görüldüğü gibi tam bir ahenk 
ve muvaffakiyetle, pek temiz.bir fuı. 
liıpla, içten gönülden bir hassasiyetle 
çalıp söyliycbilecck - eşsiz muslkişi. 

nasla.rdır. 

Evvelki geceki konser baştan so· 
nuna kadar mükemmel bir şekilde 

geçmiş olmakla beraber mUhim bir 
eksiği ihtiva etmekte idi ki, o d& &a· 

lonu dolduran samilerin üstat ~ad 
Ererin bir keman taksimini dinlemek 
ten mahrum kalmış olmalarıdır. 

Bu satırlar günden güne göçmekte 
olan asil bir sanatın son erlerine ba.y 
ranltk ve teşekkür duygula.rrmtzı bfi
dirmek k~n .Ya.ZI]dr, 



Çin akıncıları 
Şanghayın 40 kilometre 
ya~<inine kadar geldiler 

Loadra, 1 ı (A.A. > - Hoytel' aJan
srnnı Çinden çok iyi membadan öf· 
rendiğlne göre Çin ordusunun i\(!rl 
kollan t'e Gerdelht akıucıJan, Şan&· 
hayın kırk kllometre yakınına kadar 
gelmişferdlr. 

6anl'h&y ve Hanko,·<Sak1 Japon 
garntıonlarının gayretten Çinlllert l· 
lerl hareketlerinde d.urdurmaya kA· 
1i gelmeditlnden 9 nisanda Paotun- 1 
gaon bin Japon askeri lbraç ed1lrnt,. 
tir. Bunlar, balen bu mrntskaya dot 
rw llerlemektQdlr. 

Şanıtı:ıy enteı oaayonaı tnıtiyazlı 

m1ntakayo, Franım: fmt!yazh mın

talruıaa ltUClıl etmekte olen Çtplller 
Japonların acele suı•ette tahkimat 
Yllcuda aetlrm.elr oıere amele topla
makta oldu:unu htldlrmektedtrler. 

Hankeu. U CA.A.) - C'tn telgTat 
ajansı 1 ı nJsan tanhtyle tebu: et
mt~lr: 

Bir taraftan Ylh ien bölgesinde 
tf44etıı bir topçu mubarebeıi de
;T&lll etmekte \'e şehirde ku\·vetll bir 
lopç1l ateşi ı'lmubarebenln ştddetfnl 
artırmakta iken. d11cr taraftan Ja. 
;oonlar mütemadiyen çekilmeden öD· 
te tehrln uflaru kalan son blnaları
m d& .,-akmakla meşguldürler. 

Qn kıtaatı Şantucun merke.ıi olan 
Tetnana. Yihsien r.ephesinln ceı1zln
den blr tnarruıa geçmişlerdir. En 
SOJl haberlere göre. Tslnandakl Ja
Po?l ga.rntıonu Uç taraftan çevn1m1e 
Te ka~acak )'&lntı sarı nehrin karşı
smc1a'lll bUyUk ~fmal kftprsr kalmıo
ttr. 

Çinliler Şienruıam. ~antungun hı
rfetlya.1' Univuıltulof, cenup kapısı 
'*kınındaki blr111c ha•tahaDeslnt, 
de>lu kapısı yakınındaki nuamel 
huübanealnJ •e bat1 kapısının öte
sine kadar uzanan uaziyi işgal et
mS,len:ltr. 

Verikn malümat& göre. Tsinan 
ŞtJart tanınmaı haldedir. Sokak mu
har.belerl tehrl tamamen tahrip et· 
mittir. l'fbgterıl ltıal eden Japon· 
larla oraya aonradan Terierı:.-aog. 

dan ıseJen .Japonlar dağlık doğu ~i
mali bölsestne cektllyorlar. Kaçak 
Japonlar. 1·1bslen mültecflerinden 
bası klmselerı 6JdllrmUşler ''e blr
c;»k evleri de yakmışlardır. 

Ame rikalı!arla 
1 lcaret mOzakeresl 

devam ediyor 
Ankara. 11 !Telefonla) - Ameri

ka ticaret beyetl ile yapılan milzak&
relere devam olunmaktadır. SDylen
dlilne göre, Amerika heyetinin C~
lıı,ma mevzuu alelA.da blr anlaşma 

formülü olmaktan ibaret ddlldlr. 
iki mom leket arasında. kar~ıhkl1 ta
TifA tenıilltr evvelc:e kararlaştırıl· 

mış ~e b!rcok Amerika firma.lan 
Türk.iyede de\·Ictin maden. sanayi 
ie deniz plAnına giren t~lerle alAka
dar olmak arzugunu gOtstermteler
dtr. Ba nrmaların tattplertnln ~n1-
cl. TUrttycnfn Amerikaya ihracatı. 
nrn artmasına •e malen Meme lm
klnımn husul6ne bağlıdır ki lkt 
memleket heyetlerfntn tetkik ve bal· 
n ne utraşttlı aname"f1'1l budur. 

Amerika ticaret heyettnhı enel
kl giln Kayserlye kadar yaptıktatt 

seyahate gelince, Kayıcrl uıllz~stnde 
mevcut olup Amertkalılarca busust 
bh• ebemmlyet atfedilerek birkaç 
defa daha heyet göndermek sureU
le tetkik ettirilmiş bulunan bur e .. 
ki eserleri gftrmek ve bilvesile Kay
seri .mensucat rabrlkaaroı da .ziyaret 
etmekti. K•aaen bu kabil müıakere 
beyetıer.info oıtııakere faaılalanada 

ve eonlarında bUkClmetlmtsce mem· 
lekeUD helUbaşh şebtrJertui ve is
tihsal mcrkezlerinl styırete davot e
dtldiklori malumdur. Bu sebepledir 
kl be7etfn K aygeriye gtdlp &~lme•l· 
nl Qrt.a Anadotuda. bir tetklk sera
llatl ile allkadar gösteren neeriyat 
doğru değildir. Amerika ticaret be· 
yetl hUkOmetimlıce gene böyle fası
lalarda bmlr. Buru. Yalova ve 
Adanayı da ı1yarete du·et edilecek· 
tir. 
Diğer taraftan meınleketimtıln 

muhtelit' sahalardaki bahcılarını Ye 

f gmJrden incir ibraca~ılarını temııı 
eden bir heyet ticaret müzakerele. 
rinde ~kıper srfatiyle bulunmak üze. 
re Ankaraya getmiflerdtr. 

-o-

Reylam nellceler1 
Fransız kablnt-81 bu· Viyana, ıı CA.A. > - se:va • ın .. 

kuart Vfyana şehr!Jıde yapılan lntl· 
gDo parlemenlo hD• habatın kat't uetlcelerin\ tu suretle 

k k 
flln etmlftlr: 

zuruna ÇI 8C8 ı.209.ası klfi A.n•luı lehinde. 
Parla. 11 tA.A. l - Relmen bildi- 939 k1Ş'J de alerblnde Tey •ermi~-

riJdlilne söre. kabine. varın saat 16 t " tır· 
da parl!meoto huzuruna çıkacaktır. 2.ı86 rey :.>usulast b~ çıkmıştır. 

Kabine. yana ubab Hat ı ı de bir BerUn, ıı (~.A. l - Reylerin taa-

Yeni Bolu saylavı Osman 
Korkurt 

DUn valiye veda eder
ken yolda düşüp öldil 

İzmir ll (Hususi) - Yeni Bolu 
,ııaylavlığın.a seçllen mütel<ait miralay 
Oıman Korkut yarın Ankaraya hare. 
ket edecekti. Valiye vedalaşma.ğa gi
derken yol bedestanından geçerken 
fenalB§mJ§ yere düşmüş ölmü11tUr. 
Milli mücadelede Samsun cephesi K:o
mutanı olarak müllim hizmetler gör· 
mü!f{.ür. Cenazesi yarın Bucada~i evin 
den kaldmlarak gömülecektir. 

tZMlRDE ESKİ ALTINLAR 
BULUNDU 

Izmil" 11 (Hususi) - Yangm yerin 
de temel kuan Beyıehirli tsmailin iki 
küp içinde mühim miktarda altın mü
cevherat bulmU§ ortadan kaybolmu'
tur. Zabıtaca aranıyor • 

--o-

Hariciye 
memurları ara
sında terfiler 
Ankara, 11 (Tele!onl:ı) - Hariciye

de yeni terfileri bildiriyorum: 
Altıncı derece memurlanııdan Cenev

re bqkonııolosu Numan Tahir, tskende· 
riye Bqkonsolosu Huan Baari, Meıkez
de Kemal A'&lz Beainci dereceye, Yedin
ci dereceden Moıskova bilylik elçiliği mils~ 
tP,p.n Zeki. Hakkl, Madrid Elçiliği mu~ 
tepn Zeki SUleyman Saip, Pire k.onso -
Iow KAmil Mümtaz, Odesa konsolosu A
li Rıı.a, GümUlcllne konsolosu Nurullah, 

8irut konsolosu Faik Zihni. merkezde 
Kemal Karman. Orhan Ham Kudret 
Erbey, Cevdet Salabattln, Erbcl Muhit
t.ın. Rıtkı Ret'ik altmcı dereceye seki -
Uııci dereceden Paria büyük elçiliği bq
kltlbl Siret, So!ya elçiliği bqkltibi Faik 
JIUaeyiıı At.lııa elçiliği bqkA.tıbi Bedri 

Tahir Stokholm eı,illği b:ıJk!tl~I Nuret
tin Pınar CP.nevre Cemiyeti Akvam ~le
rini eörmeie memur elçiliği ba.§kŞ.tibi 

NodJm Veyael, Berlln konsolosu Selim 
Varna konsolosu Süreyya Y11küp kon • 
solosu Sa!fet Orfi Kıbrıs konsolosu Ek· 
rem lskenderun konsolosu Fethi Mi -
Jano ltonaoloau Ha.san Rıfat merkezd".l 
Behçet Şefik Kemal Milnir Pertev Hü -
11eyln ZaU yedinci dereceye dokuzuncu 
dereceden Berlin 1:ıUyük elçiliği lli nci ka
tibi Galip Evr.:en Tokyo büylllt elç!lıği i
kinci kltibi Nurettin Roma büyük elçi
liği ikinci kltibi Haydar Brüksel Elçiliği 

ikinci ltA.t;bı Burhan Tallin elçiliği ikincı 

ki.tlbl Settar Atına Elçiliği ikinci k1tib1 
Rqa~ Viyana ikinci kA.tib\ Orhan Tah -
sin Kahire elçillğt koll80loeluk f~Jorlnl 
tedvire memur Ahmet Ragıp Londora 
baekonsoloaluğunda muavin ikonaoloa 
Mustafa Fclımi 'friyeate muavin konao
lOfU Ri!at Rtl§tll Merkezde Tevfik Tür
ker Abdullah Zeki Mehmet All Uf an Sa· 

toplautı yapacak .-e Vlleden tonra nlflne alt muvakkat reımt netice: 
da RL>l"lcunıh ı ı ı d bit Recep Yazgan Cemal Tuygar Cemil 

..., .. urun r )"&Mit a tın a Rer vermele hakkı olanlanu ade-t '· • t Vafi T•nk Emin Nibad İrfan Mahmut 
op-naca.: ır. dl: 49.403.028, rey verenlerin adedi: Jitık(ımetJn .genfş salAhiyetler iate. ,. Omerl Seyfu\lah Esin llhami U~l seki-

49 . .:. a. ı o•. el d Ro 
)ip 1&temeycceğt benuı maltım de' ı ı- ıin dereceye onuncu derece en ma 

~ YUzde 99,57 
dlr. Baıı sı1ast mtlfabftler, n. Da- Evet, diyenlerin adedi : '8.?öl.SST bllytlk elı;iltğinden Hasan Tokyo büyfik 
la4lyenln lrn sat~biyetlerl ıateıuı"· e. elçilitinde Ntıamettin Sofya elçiliğinde • Yüzde 99,08 
cett mUtılcasmda bulunmaktadır- Kemal Cenanl Peete Elçiliğinde Satvet 

Ha.yır, cltycnlerio ededl: 4S2.170. 
lar. ZJra. M>tyallıtler bu nJlbtyetıo- NuBret Rodos Koruıolosluğunda Abdul -Muteber olmayan hllıten adedi: 
rl kabule ınntcmayU dei1Idlrler ve lah Milanc> konsolosluğunda Ali Rıza Ba· 

75 .3'7. 
bl.fVekll kabfnealne karşı aoeyallıt Ra)'ft.ag·da bundan böyle sıs me- tum kon!Oloeluğunda Nuri Han Berut 
tırkuında derhal ;.bfr huıumeı te,·Jtt buı bulunacaktır. kon&K>loeluğuuda !Kimi Hamburg konıso-
etmek lıtememektedlr. tuğunda. Zek!l GllmUlcino konsol~lu -

Bu ~ababkl pı~telerın eksertst, tuğunda Zek!i GtlmUlciye kon.soloelu -
B. Bone•nın ?ıaı1ciye naıırı tayin 8 • Celal Bayar Maden tanda Arlf Kıbruı konsolos1$nda Ali 
dllmeslnln bltkılmeUn Jtaı1a \le bir Enatitüsünde :Rm. merkezde Huan Cevat Ethem Na-
mukarenet vncuda getirmek n 1 bu Ankara 11 (Tek.tonla) _ Bqvekil :ıtf U=n Haatekln Zihni GUt'Bun Sadet-
nıeınlek1ıtle normal dlploınaıl mnna. bay CeW Bayar bugtln aaat 11 de UD üçkuıı Abdurrahman Bulay Sena.yi 
sebıtlertrie ctrmek l~tn blr ıarret tnadeıı tetkik arama .enatltaaantt aya.- !zer :tamall Uplllı Faik GUnel Rııa Rifat 
sarfedeC'.eline •lAmct oldutu ntsrln· rnt ~tmfı, memleket ikt»adlyatmda Adnan Eural Fuat Ethem dokuzuncu de
de bulunmaktadır. aktif rol oynamaya ka.blliyeUl maden· reeeye on birinci dereceden Ferit Şe-

Pötl Parl.ıiren ıaıeteaı. B. ll'ran- ler Uıerinde ıra.malum tebil edihM· nt Fikret Belbeı .Feridun Hotinli Ad -
suva Plet ı-l'nin 1"• ,-abut B. Ml•Uer'ln ıi yolunda dh'ekttf vermittlr nan Rıza Sart.cr ŞUkrU Halit Cemal o -
Ro1Dayk •Rfh· tayin edllmellnto pea Bqvekil eaıt 13~ da enetlttiden ay. nunC11 dereceye )1lkıcldller. 
o:ıulatem•l oıc:ıuıunu yazmaktadır. nlmıtur . ABiDELERİN TAl41Rl 1Ç1N 

___..__ TAHSİSAT 

"ROJUNJ'ADA l'ATAKI AFA,\ l K.Al'UNU DULGARISTAND..\ llU 1'A01Voa • Anwa 11 (Telefonla) - Ma.ıbut 

l ve rnülhali vakıflara ait uue bedelle
ıua,-- (H~~ - 5 .. .n; .. ı.u·· reiı'· .__,... ... ou- ~ Sofya (Huauai) - Bulgariatanm rinde.n hayrat vakıflar satı~ bedeli 

me tt.u.t e~ek iatlyen parti men- Seh·l ve munhk kpabalarmda kar 1 fulma n~kledilecek abidelerin esaslı 
• 8tlıP~Dl oıddetle r.eıalır.n 'rn ""' " nla'l 1 yağıyor. YUiuıck Balkanlardi kamı 1 tamir.l için aarfedilmc~ine mezuniyet 

venı bır hUtrQmetl mfldaf at kanu.ııu l miktarı çok fazlıdJT· Her tarafta ao:- l verilen 200 bin lira 400 bin liraya 
rıtfl'tdilmt~ir. ğuk hUkUm sUrmektedtr. ~ıkarılmlfbr • 

Türkiye Mısır köylülerim·ıe 
< Ustyanı 1 incide) 

bimle teşekkilrlerimi takdime müsaa- yakacak der 
delerini dilerim· ·ı«:14') 

Bu topraklar üzerinde bana gosteri (Ost yonı 1 1 J 
len dostluk, necip Mısır milletinin 1 zcklcr yerine odun :ve körııllt °' 
memleketime kar§t olan hissiyatının rik ctmeğc fmkl\n çardır; l>Of:. 
gölgesi olarak parlamaktadır. Bunun lünUn k e ndi el emeği ile yıık11 ~Jf 
içindir ki, hiikiımeti kraliyen.iıı oldu~ dnıik cclehllccc>ğl ycrlerdo tcıt 1 
ğu kadar necip milletinizin, memleke- lnnma 1 tnrlal rdn. mnhsuUerf~ 
tim ve eahsım hakkında gösterdiklc- mağn. hlwuıt edecek olan gtb~ 
rine §ahit olduğum alicenabane hiısr.U tamnmcn lrnybolmnsr deıııe tıtl 
kabule t~kkür edecek kelime bul ğer hUtUn Anadolu kö»ıuıerl ,ıl 
mak benim için pek gilçtür. Memnu- zlyctto gtihrolcrl beyhude tel 1 
niyetle gördilğilm bUtün dostane teza- insanlardan ibaret ise, :ıtra•t .,.r 
hilratın uyandıracağı hissiyatı, mem- has ısının )"tıptıf;ı hesaba ,-e 1 
lektim kardeş Mrsrra kar§ı daima mu- saptan çıknrihğı neticeye ıoıatf' 
hafaza edecektir. cck blr öz yoktur. .r1 

Tarih mcfahirle dolu eski medeni· bir ":4 R lbnkl Anııdolunun ,_._1.,, 
yete sahip olan Mısır milletinin son yerleri rnrdrr ki buralarda ~..ıa 
seneler zarfında siyasi sahada t.ahak- tlP".J rln toze{,'1 yakmalan başk• _...ı r 
kuk ettirdiği fevkaladeliklerin ~amimi 11~ kncnk buJamıı.malanndAP 
ha)Tanıyım. , ~ t 

Bizi birbirimize bağlayan mü§te.rek yor. Bnnu Şarki Anadoln ~ 
h t bir tetkik seyahati esnasJJI _J 

a rralarımız olan bu güzel memleke- şal odclcrim ne nnladım: 1.,.~ 
te beni getirecek mesut fırsatı sevinç lillfi iı•tldalaı-nıda ErzunıJJlcı-' ...a 
ve ~.abırsrzlrkla beklemekte idim. z teJll"' 

Memleket ve milletlerimizin müna- zona ~clirkcn Jlarburd•da ~ fırınını kızclırarak ekmek pi 
SQPa.tı, ~Uphesiz ki, eskidenbedi husu ekmekçi bana şöyle deınifÜ: 
siyet arzetmekten hali kalmamı~ ve "-. 
zamanın te,·lıt ettiği bazı arızalar bu - Odnn ,.e kilmür butarn•1 1 
dostluk ,.e samimiyeti bozamamış- dun ve kömür fiyatlflrı ti~ •1 fi 
tır. Uç. dört m:tsll yük eldi. ()dııll ,1 
Bugün bir ecnebi ziyaretçi sıfatile mill' ne fırını kızdırmald .. 11 

/ 

değil, fakat TUr)tjyenin asil Mrstr mil- , .azgcçtim. Bir hnftadanbe~ ıl 
Jetine kardeş selamını, saadet ve sem.- ne ekmek ptşlriyo::-mn. J"aJI: I 
met temennilerini getiren bir delege cleylntc hunun ucuz oldui;ll

11
",; 

sıfatile dost toprakta bulunduğuı;ndan maJ,mZ. En·clcc tezob,rln bit ,1 
derin sevinç içindeyim. Jnrk ])ara idi• şimdı o dn tK 

çıktı!" 1 
Bundan sonra Harlciye Vekilimiz, 

yarm teati edilecek muahedenin ehem 
miyetini, iki milletin Akdenizde sul· 
hun teminine matuf is birliğindeki 

f ııydalan tebarüz ettirmiş ve Mısmn 
aziz hükUmdarmm, muhterem devlet 
adamlarının takip etmekte oldukları 
muvaff akiyetli siyaseti adım adım 

takip ettiğimizi söylemia ve kadehini 
majeste kralın adına. ve sıhhatine asil 
Mısır milletinin selameht V() saadetine 
kaldtrmı!iUr. 

Kalıire 1l (A.A.) -Ana.dolu ajansı 
huausf muhabiri bildiriyor: 

Mıeır Hariciye veziri, düııktt ziya
! ettPki nutkunu §Öyle bitirmiştir: 

Sizinle ayni gaye azim ve imanla 
~u!hun rcsanetfne çalı6ıyonız. 

Türkiyeyi bugünkü mevkie yüksel
ten Bilyük Şefle muavinlerin büyük 
eserlerini büyü'k aliıka ile takip ediyo
ruz. 

Dost Türkiycnin beynelmilel siya
sette işgal ettiği parlak mevkiden, 
.Mısır büyük sevinç duymaktadır. 

Kadehimi, az 1.amanda milletini bu 
§erefli mevkie yillrnelten Büyük Şefin 
l§erefine ve asil milletinizin saadetine 
kaldırıyorum. 

-n-

Milletler 
Cemiyeti 

(Usttara/ı 1 incide) 

Bu beyanat, bir çok protestolarla 
!\' e mubalcfctfn dalla sarlh malümnt 
talepleriyle karşılanmıştır. Liberal 
mebuslardan Sör Pörci Karris "Baş. 
vekil, İngiliz hükümellnln Habeşis
tan ilhakının tanınması hakkında 

ilk teşebblisü yapaca~rnı sl;yJemok 
ls teyor" demiştir. 

n. Çemberlayn. •erdiği cernpta, 
mektup metninin neşri keyfiyetinin 
beklenilmesini talep eylemiştir. 

J.10ndra l l (A.A} - Harlc1ye mUs
teşaTı B. Butler, avam kamarasında 
bir aı:ale ,·erdiği Yecapta, ltalyanrn 
halen bUUin Habeşistan Uzcrlnde fit. 
li bir kontrol icra eylemekte olduğu
na blldlrmtştlr. 

Dikkat ediliyor nrn? zı..-;:, r 
ha.sSlsınm ımcak yirmi, 1-I "J. 
para kıymet biçtiği bir 3'!1° '
ğmdn hir tezek knlıbmı l3t1''~J 
kUylUler fırıncıya Uç kuruş•~ 
lrlr; demek ki oralarda kl>Y ~ 
zeğl toprağa gübre olara1' ~ 
rerde şolılrliye satmn{,rı d:ıll• 1J 

bıl 
.keneli mcnrnn.tlcıinc uyguJ1 ,-1 
tar. Şehirlilerin odan YO k~Jtl~,ı 
madı};ı lm ycrlcrclekl 1'otl ~ 
ne tabii ola rak yakn<'-ak ı;ıtlt j 
dolayı knn<ll thtiyac;\arı içl.Jl 641-eç 
)'akıyorlar. Hem de ldlosn""oıı:t' 
ruşn "'n'tmnJ•a imk. n mcl"cut4"'_J 
nu bll<likleri hı\lcle bunu .,.,. 

)Rr... f 
}~,·et, .Anadolu köylü!'lil u;ı 

tarak mahsalünU nrtıraca1' ~ 
releri T•~""tlğı için mitli bit ;.', 
israf etmiş oluror. li'ııka~ 
lere ıvcrllcn paralıır l:sraf ~ 
mayor mu? ırnrıu gtibrerl f I 
yıp ta ondan <1nhn 1lnbalı ol~ 
vo 'kömUr yakmış olsn. b1S 
kurtulmuş oluror mu?. /ı 

Cförüliiyor ki Anadolu Jta~ 
t~zcğl ynkRcnlc • erine ){1111~~ 
'(jule bnsit bir 7.ihnll'ct tıc t ~ 
~ . ~ 

mel' kllfi değildir. Un bU) U rJr;J 
esn-ır, nrnmlekctin :-ıı~ok rcpj 
mnht~lif schcııtcrdcn do1Zl1' 1,t"', 
rln yakncnk sıkıntı t c;c1'J11eJ t* 
<lir. l\le elenin halli <le an"~ 
kmtmın hnllcdllmcsl ne 11l f 
lab!Ur. A~ 

Postada Münza-" 
Tahsiısat ti, 

Ankara 11 (Telefonla? .. ::-'951 
''e telgraf umum müdürlijğil ~:~ 
li yılı bütçesinın 42 inci fasl ıtJ~ 
CÜ şehirlerle milletler arası .tt tJ'' 
ve radyo, stüdyo tesisatı içitl~ 
arsa, bina. makine aıat ,.e 
malzeme bedelleri ile a.ınele e~ 
ve inşaat kontrol mcmurlat' ıtJ
sair masarifatı} maddes~ J 
Ura munzam tahsisat veril~i~ 
kmdaki kanun Hlyihası ınec 
mi§tir. ~ 

,. ......................... ~~ 
Emsılıiz bir muvafalayet ve görülmemi§ bir rağbet gör:ınetcte 

Kraliçe Viktorftl 
Şahane, muhtetenı ve zencin Fran11zca filmini 

SAKARYA sineması 
müdüriyeti, 3 GUN daha g&termeğc karar vennittir• 

Geç kalanlara müjde: 
Seanslar: Z • 4.15 - 6,30 suvare tam 9 da 

.. 



Edabl roman: 7t 

OSMAN OFLAR . . . 

tAZAN; Kenan Hulast 
\'e,o-:-a.tı:ı~----------------------' 
bu dr.ı nııorıaruı harasındaki geçen manota doğru ntcŞ etmek için ''azl· 
bUınıy 1111 bcikt de Osmanoflnr blle yet kollayan iki ıslllh ... 

l>ab orıardı. Halil Osmanof kulUbenin önüne 
~lldıt~ sonraları Ka.rnnbadın öğ- gelir gelmez kapıyı açık bulacağını 
''il ile Cöre, Halil Osmanof, sllö.h blllyordu; içeri girdi; ve hemen ka
'cık bın lte.pısını geceleri bilhassa pınm arknsma siper aldı. Ne uzun 
btr ta.~~~krnaya başlamıştı; ve hiç dakikalar ... Halil Osmanof hiç bir 
ll121b.r nıutadı olmadığı halde iki vakit hayatında bu kadar fazla bck
toııra. .Yanaşın anın geldiği günden lediğini bilmiyordu. Bir aralık ·dışn
lta.ııı ~rada Yatıyordu. Son geceydi. n çıkmak ve ikt Bulgarla dışarda 
ta~tııışt~~anor gene kapıyı açık bı- karşılaşmalt istedi. !UzyUze gelmek 
Oaıııa. 11 •ve aynt gece, UstUste Halll ve mücadeleyi Osmanonarın geniş 
1a.rı11 ~otu ziyarete gelen yo.naşma- bahcestnde kabul ederek oradn vu
tekıert elldfotnt yok etmek için gele- ruşmnk .. 

lltr11
111 btUyortardı. Ji'akat iki Bulgnrm ölUmü Haltı 

l>ıııtıı b.~l'lbire dışarıya fırlamıştı; ka- Oemnnotun bu mUcadeleslnc değe
<1e <1ur:lllcn Yanında karanlık için· cok vaziyette miydi... Belki, mesela. 
~~ıtu10 Yor; ve onların glrmeslnl Grlgorof böyle blr şey yapacak ol-

r tııa~l'tlu. Halbuki Halll Osmanof saydı, Halil Osmanof bir şövalye si· 
tııı lla.s 18a.tıa hareket eden tnsaııla- bl onun knrşısındn dövUşeblllrdt. 
~ ·ıı a.~ YUrUdUklcrlni daha adımla- · Grtgorof mu? .. Bu isim Ham ÔI!· 

1 
llıeıı 1~1ndan anlardı. Kaldı ki manofun aklından nasıl geçiyor! .. 
ektı oracıkta iklslnl de yok edebi· Sadece Halil Osmanof bu ismin nıe

~'oı:ıı,~1.1''akat Halli Osmnnof bunu rinde duruyor mu? .. Hayır .. Siper nl-
kte.11 ' 0nları bllhassa kendi yat· dığı kapı arkasmda birçok isimler 

teıdlkı Yerı.ıe öldUrmek!.. Daha tık arasında şöyle bir geçiyor: \'C kay. 
)orcı: :rı gijndenborl bunu dllşllntl bohı)·or. Daha sonra bizzat Grlgorof, 
~ tı~;l birden t ki yanaşmanın içe- yahut diğerleri bu milcadeleyi kabul 
t fırdıı11 l! sıralarda geldikleri ayni ederler mi? .. Fakat Halli Osmanof 

11 \°tu aıtı Osmanof barnya doğ- hiç birini dilçiınmüyor: sadece ken
da.?oi~ l'~0rdu. dl çiftliğine gelen iki yanaşma Bul
•ı ... "e bacaktı Halil Osmnnof hara- sar için bu cesareti fazla görllyor: 
~ 1l~ ~ le bir vaklt tkl yanaşmanın vo bekleyor .. Dışarda biç acs yok .. 
b Ct\erı::ıeı.sıyonu odasındaki hare· Yahut ağaç yaprakları bir takım ses
A ll bareıt l'tlcrnk etmiyordu. Fakat lcr çıknrıyor .. Fakat Halli Osm:mof 
./tı.ı bııı etıortn nerlC'n tbarct olaca bu sesleri bir insan ayağının sesine 
l!a-.'4 1~0rdu. lştc, tkl t de yavr benzetmtyerck, \"ehme kapılmak-
tıı. a.tıı aa:lre gtrlyoı'fur ... Her \'akit sızın dinliyor.. Belki de başkaları 
\' ı:ıa.a11 anorun ott.rduğu yere doğ- olsa bu soslorl her işittiği dakika st-
11~1'?, ~a:ır Yılan gtbl sokulıışları l!hını bUcuma. hazır bir vaziyete ge
d teıllıedat liauı Osmanofun yanı- tlrccek ... J<"altat Halll Osmanof Kar
liltı. ~ıııı en dahn evvel onu karşı- nnbadın geniş kırlarında bu sesleri 
lt;\11 o,~ernek llı.ıım ... Kapı açık . ne kadar çok dinlemişti? Ağaç yap
tı. Sfııı <d ıı.nor orada oturuyor mu? raklnrının çıkardığı seslerdeki in· 
tJ.' "altıtt <iller\ titriyor... Halbuki cellğt, yahut blr arak c;ıtntısmı en 

1~otlar lltıbert Halil osmnnoru ta- iyi tefrik edebilecek kadıır mahirdi. 

1 "~e;" llıraz daha içeri sokuldu- Ve bir dakika kendi kendine: 
11~1!\. edeyge Ham Osmanot ses- - Halil lsmanor. dedi, Ham Os-
' l{ı~ manof! .• 
~a~ıı.t b"&.r orada... Bu, Jkl aydanberl ava çıkmamrş 

01 e lltıaı il.Şını çevlrmlyecck... Halll Osmanofun Adeta kendi kendi· 
d,~e.\ıarı <le bu barekeUerln böyle sine verdiği bir emirdi; \'e iki Bul
'fJ.ı: a. ... ~c Ilı dUşUnUyorlar; blr adım garın gelişini hayatının en büytlk 
~~~:ltttıır~Cde Ham Osmanof? .. Bı lezzetlerinden biri olarak seyredt· 
le 1> 1 Oı:!aıı erıne soruyorlar. Belki ı yordu; bununla beraber ne çok ya
llı ~~~ada ... Ve bir perde ile ayrılı vaştı adımları ... Acaba Halil Osma
tet~""1ab.oof~ru ilerliyorlar: yok Ha· nofun orada olduklarını blliyorlar 
l'orı ıı \'e d ... lklsl birden oldukları mı? .. Sadece Halil Osmnnofun sllflh 
~8.tı ar ... 11 °nnıuş, hareketsiz kah- odasından çrknr çıkmaz etrafı kolla
tu~)ı kıtıt~lil Osmanofn dışardan yarak yUrUren aynt vaziyetleri dc
l:ı \ı~a.11.Uşu ererek kendilerini bir vam ediyor; tıpkı odanın fçerlı!lnde 
<1ıı,t11tıe110ttnUş olnblllr ... Fakat ka· duydukları nynt şeyi duyuyorlar; 
~arı Ilı... illi!. lilç bir ses duyma- Ham Osmanof birdenbire bir taraf
Qıı,~ll ~l~:u halde Haltl Osmanof tan çıkıYerecok? •• 
Qec 111111 .. \ Clıll blr yerinden ke11- Nereden? .• Belki de odanın için· 

Q ı:ı "red(I 
lliıtıı:ı Qt~cı Yse ateş edPcck ... Sa· de duydukları hislerden daha zlya-
laı-. ,}>ıtııu elrı? Gözlerini knldırmak- de yorgun bir takım btsıer içinde bu
latı 0 oı:ı kısı ele tarassut ediyor tunuyorlar: yahut Halil Osmanof bu 
~a. b~lbı t~~1 "nkto kadar görmedik- gece ava gitmiş olabilir... DüşUnllş 
lloı1 t 'llıatl erının önünde bamba~ kendilerine biraz ferah vorebılccek 
lt~11~1ı:ı en. ?.ara alıyor. Adeta Osmn- gibi oluyor: fakat a~ nl dakıka ikı 
<ıı:ıa. b oııas1 C1ıu Yeri .. Yahut blr tş- snnt evvel Halil Ol!nıunorun odasına 
llor tı u lslllt" En hakiki manasiylf' girdiğini dUşılnüyorJar: battA içerle
~tı ."" <len "rırtyorlar .. Halil Oama- ı ·lnden biri Halll Osıuanofu bizzat 
Q~~"\ la~lkncak?. Kafalarının i· orada görmüştll; yahut pencer"sinin 

l altı <ı rna bu fikir var: yahut altında uzun uzun beklemıştl. Osma
lt~tı '~lıltıoı-ruya bu korku... nofların yea;ane kendilerine silven
lal'f ı.1.111 0 lltık kapıdan içeri girer- dikleri adam oradaydı; hemen bir 
llıa11 111laıı 'tnanorun dalma gördUk- metre ötedt'I oturuyor; ve bir ta.kım 
hu ~tıa.l'll\ "azı::vctt yanında Os- şeyler düşüuUyordu. Acaba. HalU Os
rı4ı:ıfll~llıı ıı:!ratındn toplandıkları manof l<endilcrlnden şüphe etmedl 

"' 11ıa-<lı en öldUreceklortnl dU- mi? .. Buna hiç bir vakit ihtimal ver

Urlanın 18 nci 
kurtuluş yılı 

Dün şehrimizde kutlandı; 
söylevler verildi 

Dilnkil top1aıı tıd.a btt1unanüır 

Urfanın 18 inci kurtuluş yıldönümU 
müna..~betile dün saat 14 de EminönU 
Halkevinde §ehrimizde bulunan Urfa
lıların iştirakile bir toplantı yapllmt§· 
tır. 

Toplantıya İstiklal marrıile ba§lan
mt§, daha sonra M. Ömer Knrakoyun
lu toplantıyı açmı§tır. 

Bundan sonra Fuad Aksoy Urfalı· 
Jnrm savaş esnasında güttükleri kah
ramanlıktan bahsetmiş; doktor Sani 
Yaver Urfa ve Urfalılar, Kadri Kara· 
baba da Urlanın biricik savaşı etra· 
fında bir söylev vermişlerdir. 
Kadıköy 8 inci okul talebesinden 

Rıza bir şiir okumuş ve yUksek öğret 
men okulu talebesinden Abdülkadir 
I<arahan söz alarak §unlıırı söylemiş-
tir: 

Ur/alıüır ve Urfayı sevenlere: 1 
Milletlerin tarihlerinde tJO milli 1ıa- ~ 

f ızada oozı mmtak-a ve §Dhirlcrin hu• 
su8i ehemmiyeti varclır. Kurtu1u§unu» 
18 inci yılllönümünil temi:: bir sevg'J 
Ue kutladığımız Ur/anın da umk ve 
yak,n yeç»ıi.Jtc, sınırları içind.e buluıı 
cluğu, iilkeııin mmtakavi ve 1.-:iiltilrcl 
tarihinde hayli geni§ bir rolil bulıtııu· 
yor. Mezopotamyanm ilk yüksek me· 
d.cniyetiııhı toprakları arasında mı1u· 

nan Urfa çcvrosi Orta zanlllııda ,\'a.s· 
turiliğiıı ta Orta Asyaya 1.·adar ycı 

yer ıyrzyılma.suuı • bilhassa Ur/ ada tc· 
cssüs eden ve "/ranlılar Ekoliin dcııi· 
olıı o deu;r füıiversitcsi • çok miicssir 

danhcrl hazırladıkları bir işi HnliJ 
Osmanorun avdan döııUşUnü bekle
yerek başka bir zamana bırnlrmış

lardı. 

Başka bir znmana mı? .. Halbuki 
k(!ndllerine emir, bu gece için vcrll
miştl. Halil Osmanoru dJrl, yahut ölU 
olarak ele geçirmek .. Hemen Karna
badın dışarısında bu diri yn.hut ülU 
cesedi bekleyenler vardr. Ve ikisi 
lçln de ayni ceset gelmesi ne kndnr 
doğruydu.. . Eğer Ham Osmanofu 
diri olarak ellerine geçirecek olsa
lar a caba Halil Osmnnof vurulmuş 
bir ndnmclan daha mr farksız yaşa
yacaktı. Ve bilhassa. diri Barak ele 
geçirmek!. .. Halll Osmnnofu teşhir 

yahut karanlık bir mağaranın lçe
rJslne hapsetmek ... Hal11 Osmnnofu 
orada çıldırtarak tlldUrmok ! . 

?çeri girdiler. Halbuki, korkmala
rına rnğmen bahçenin dört köşesin-

olmu§tıır. ''llarraıı,, ııı Abba.silcr deu 
rLndo ycti§tirdiği bUyUk alimler va 
Urfamıı haçlılar scfcrlcri>ıdc mu1uıfa· 
za ettiği lcıym.ct malünıdıu. 

Arkada~7ar, cenkçi 1;c mert bir ha
reketin iirncklcri ol.lm Urfa çevresi 
halkotın, mahalli lciiltürlcri. de çok 
şayanı clil\/wttir. Urfa çoı~resinln folk 
"lorü, 1ıal.k odebiyatı, /ı.alk müziği ti.:c· 
rinde smwlerce durularak i.şlcnilmiyeı 
birinci derecede olvcriflidir. Olünw 
gerekince, diiğünc gider gibi, giden 
bu, muhit halkı, ru1ıwıım vo :.ckôsının 
t~ğilc yoğurduğll halle şiirlerinde, 

mii::il~ makamlarında, mahalli rakslar 
de, 11VZhaUi kıya/ette orijinal kalma· 
nm gi~oı ezrnna ernıiştir. 

Sözlerden sonra Urfa halk bestele· 
ri çalınmış güzel parçnlar okunarak 
toplantıya son verUml§tir. 

Gece de Halkevinde bir Urfa gecesi 
tertip edilmiş, ParKotelde bir ti)rafet 
-ı.·erllmiştir"' .. 

ŞEHİR PLANI BUGÜN MECL1SE 
VER!LlYOR 

lstanbul 5ehir planını yapmakta 
olan bay Prostun İstanbul ve Beyoğ
lu cihetlerine ait nazım planları ta
mamlamış olduğunu evvelce yazmış.. 

tık. Bu planların Şehir meclisince tas 
diki icap ettiğinden belediye rebJliği 
İstanbul ve Beyoğlu semtlerine ait 
olan nazım plfuılnrı bugün Şehir mec
lisine verecektir. 

Kültürde: 
J 

Bayan Pitar iki Konferans 
Verecek 

Şehrimizde bulunan ıs .. ·lçro üni
versitesi proresörlerJnden Bay Plt· 
tartın refikası Bayan Piltar önUmUZ· 
deki çarşamba ve cumartesi gUnlcrl 
saat l 5 de İstanbul Kız lisesi salo
nunda iki lrnnferans \'erecektir. 

Du kon feransa lise öğretmcnlc r'.I 

\'e talebe iştirak edecektir. 

de aradıkları Halil Oumanor oraday
dı; hemen bir ndımlılc mesafede ... 
Ve içerlorJnden birisi Hnlll Osmano
fun ilk lrnrşunlyle yere yıkıldığı za
man ötekinin geçirdiği sersemlik a
rasında Halll Oemanof dışarı Cırla· 
mıştı. 

(neva mı var) 
''\' . 

'~ı"" a• r l' "llal'ı a\·aş 
aıı, h tı.tta b Cerı teklllyorlar, n 

m tyor la rd ı. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ı:::ı::s:::ı::::a •. an: t1 ı ı t :cmm1••:tı ı ;~ 
Ham Osmanof, bUyük Osmanoftnn !I fi 

llallıı ~etı. b lr korkudan daha zi· 
lt arlll bıı.ıı lr kurşun yiyecek a. 

ıı:ı.ı ıı.ııı Os •ar. • 
~ lerı. l:lıanor 

~ı:ıcı 1 "'Cder a. gelince slllı.b oda· 
1aııı:ı,'1 ııt buı <ıtnıez iki yanaşmanın 
O.tlla tcıcce;~ayınca tokrnr oda
lıı.l't ~~otların bili blllyordu. Burası 
0sı:nıı. ~\llt bı tedı:ın beri kuııandık-
81tı.a :or <>ra;o. kutubeydl: ve Halll 
Qiıı:ı, 0 llsaada htç kimsenin yatmn.-
~lt ha.~u, lJtı Y etmeksizin gelUiklerl 
•ad,'llı ~ ltaıı· ~naşrnaya bırakmıştı 
l\lıl\\et 11ttor~ srnanor onların mak 

8 "bı~ ll\an0~: Zaten ne diyordu 
\ırı ltat · 
ı ... et, Hıı 
\ı 8lllı.h satın nlıyor 

~lla_h· 
' ' \'c h 

Cr dnklka. Ualll Os-

da daha ziyade herkese knrşr şUpho 1 n Herf(Ün bir fıkra : :1 
duyuyordu. Şu halde kendileriyle n - fj 
mUcadeleyl göze almıştı; ve onları if IA •• nı sa r h 0 ş ıı 
yüzden knrşılayacaktı?.. !, ~ i 

Bununla. bernber Halil Osınaııofu il Amp ('airlcrindcn biri hükümdar Malike sarap hakktndııl..i bir kasf. iı• 
bi :. ı. ~ ı 

kaçırdıklarına hükmettikleri . r sı- if dcsini sımmıı§. Şair iltifat umarken hü7.-ilmdar: !. 
ra idi. Az öted~ blr aydan beri l attık- 1 h - Sen bıı 1ocısWmıdc :.arap, safa vo omm 'bah§01JU3diği vo :evi-. ve Si 
lnrı kulUbc hır mağara a~zı kadar Umışeyi tarif cfoıi§sin. Bir insau yapmadığı :şeyi bilmez .. Demek oluyor ki, H 
kendilerine birdenbire korkunç gö· iı:sen bıma m,ilptelasrn. Bunun önüne geçmek Mzand1r.. !! 
rU il ln l:lnlbuki ctmdl'-"O kadar • Co nm Ş u. .. ~ !! Kırbacı eline alınca şair: :: 
Halil Osmanofu nasıl öldürecekleri- fi - Merhamet buyurımuz efendim, den~i§. Olabilir ]..'i benim zevk ue il 
nl, onun içerisinde kaç dofn konuş- if" ~6 dcdiğtm şeyin a.s'ı yo1dur. Ya si:: bunun var oldııijıınu ıneden bUdi· U 
mu~lnrdı? .. ntr mağara ağıt kadar i . 'I 0 1 1._, t ~,. . d il . . : ·ıız W uO ::a luıııtt.:C C.. • 
korkunç ... Ve ıçerisinde ümit Fetmko· il Şair söziiııii tanıamlayamamış, çünkü hiikıimdar söylcnnumıi§, gflle. i 
dikleri birçok şeyler \'&r mı?.. a at İt-ek: il 
bu ıill<;UnrP.ler Halil Osmnnofun Grl· h - Tin11ilf . cıani cr.ffr,tt'm .. difte 1ıir t'»'fi" n11uı frr1.atm1~.. ij 
,,.orofla meşgul olmıısı gibi hemen :ı·· ..... ··:············••-*'••• ............... , ................................... --..... .ı:=:aı:::.ı:.:m .. • n • •••••• •••••••••••••••-............. , ••••••• _ ......................................... . 

akıllarından geç\"ermlş; vo bil' ay- l 

MAMKEMELEADE 

Bahrisefit oteli 
cinayeti nasıl 

işlendi • 

Seksenlik ihtiyarın 
dün muhakemesine 

başlandı 
Birkaç ay evv~l Sirkecide Bahri 

Sefid otelinde bir cinayet olmuş, 85 
yaşında Adem baba adında bir ihti
yar, SOO lira alacağının verilmemesi
ne kızarak tabanca ile Bahri Scfid 
oteli sahibi Reşadı iki yerinden nğlr 
sw-ettc yaralam13tı. Bu arada Adem 
baba da bacağından yaralanmıetı. 

Ağır ceza. mahkemesi diln, bu du· 
ruşnıaya baktı. Adem baba bastonuna 
ve jandarmanın koluna tutuna tutuna 
suçlu yerine geçip oturdu. Mütemadi
yen söyleniyordu. _ 

Mahkeme evvela 5abiUerin dinlen
mesine geçerek yaralı Resadın kansı 
Ferideyi çağırdı. Feride: , 

- O gUn tramvayla geçiyordum. 
Bizim otelin önUnde bir kalabalık gör 
düm Aşağı indim. Ne oldu diye sor
dum. "Kocanı Adem bnbn vurdu , de
diler. Kocam sıhhi imdat otomobiline 
yerle§tfrilmiştl. Adem baba da aya
ğından vurulduğu için yanında. yatı

yordu. Ne oldu dedim. Kocam "Adem 
baba beni vurdu. Amn aramı1.da bir . 
husumet yoktu. 

Onu herhalde Alinin karısı Fatmn 
kışkırtmıli olacak,. diye cevap verdi. 
Kocam Alinin borcunu Adem babaya 
ödeyeceğine dair bir vaidde buhmmn~ 

mıştt. 

Adem baba bu sırada şöyle bağır
dı: 

- Evot, hor ~y o Fatma d ~ilen 
kadının yilziinden oldu. B€ni knndır
dı. Paramı vermedi . 

Şahit Ferldeden sonra !<"'atma çağ
rıldı. Fatma, Adem babanın borçlusu 
Alinin karısı idi. Şu ifadeyi verdi : ,, 

- Ölen kocamın bOrcu oldugundan 
haberim yoktu. Bir gün bu Adem ba
ba bana. geldi. Elinde bir senet vardı. 

Bunu öde dedi. Ben vermem terekeye 
git dedim. 

Sonra bir daha geldi. Aç kaldım. 
Bana para ver, dedf. Aylığımdan ken
disine versin diye Reşada söyledim; 
halbuki vermemi1'. O da onu vurmuş. 
Bildiğim bundan ibaret. 

Reis, Adem ba.baya bu §ahide bir 
diyeceği olup olmadığını sordu: 

Adem bnba, Fatmaya doğru döne
rek: 

- Paramı \'erecek misin. Vermez. 
sen ben başka tUrlU almasıru biliı:im. 
diye bab'lrdı. Kendisine susması ihtar 
edildi. Fakat susmayıncp. Fatma dı
şarı çıkarıldı. Adeb baba da biraz son 
ra başını önüne eğerek uyumnğn ba{;· 
ladı. 

Bu sırada Nazmi adlı polis dinlenC 
yordu. Nazmi diyordu ki: 

- O gün Sirkeci kahvesinde oturu
yordum. Birden arka nrkaya dört el 
tabanca patladı. Koştum. Otelci Re
§at yerde kanlar içinde yatıyordu. 

Ensesinden vurulmuatu. Katil nerede 
diye sordum. Kahveye kaçtı dediler. 
Baktım Adem baba. elinde tabancn 
iki bacağını ayınnıı duruyor. Yaka· 
ladık zorla tabancayı elinden aldık. 

Mahkeme Salamon ve David adlı iki 
şahidi daha. dinledikten sonra, ..(luru~ 
ma.yı başka bir gilne bıraktı. 

4 Çeki Odun Çaldığı İçin 
Sirkecide oturan İsmail adında bir 

sabıkalı, dUn bir kamyon kiralayarak 
Sirkecide ŞUkUr npartımanına git
miş, Mustafa adında. birinin 4 çeki 
odununu kamyona yUkliyerek çalmt§, 
bunlan kömürcti Mustaf aya satmıı--• tır. 

Mustafa yakalanarak Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesine veril
miş, sorgusunu mliteakip tevkif edil· 
miştlr. 

23 Nisan Hazırlıkları 
19 l\tnyıs ve 23 Nisan bayramı lıa 

zırlıkları etrafında görüşmek Uzere 
dUn vtld:vette iki toplantı yapılmış

tır. 23 Nisan hnzırlıklarının kf\l'i 
programı tesbit edilmiştir. 



- - - - - - • 
KADI ve o 
ilkbaharın kad ı nlara hedıyesi 

, 

Son s nclcıin kadın şapkaları bir ra)Jer, daha ince ve tcrlcnmiyccek ku 
hayU alaya, karikatüre sebep olmuş- maştan yapılırsa yaz günleri de giyi 
tur. Bununla brrnber, kndınlnr ku3 lebilir. Bilhassa, sert rüzgarların çık 
tüylü ve si\Ti şapkaları giymekte ıs- tığı yaz akşamları giyebilirsiniz. 

rar ettilcı. Ne Tarafa Yatmalı? 
Fak~t. bu sene ılkbahnr şekli daha Eili sl.'ne evvel, Avrupada kadınla 

basit o1mnklu hcrabct, son derece gü- gece!erı yatarken, göğüslerinin güzel 
zel ve orijinal bir §apka modeli getir- ve mütenasip şekli bozulmasın diye 
dı. kalıp kulJamrlarmış. 

"Babu ka.. ismi verilen bu §apka Şüphesiz ki, bugün, böyle bir usule 
\'eya başörtü gayet basittir: müracaat eden kadın yoktur. Bununl 

D3rdc katlanmış bir gazete gibi, iki beraber. göğüs güzelliğinin bozulıpa
tarafı açık kalarak başa geçirilen bu ması için alınacak bazı tedbirler var
lmmaş p::ırcası, saçları, enseyi de ku- dır ki, bunlardan bilhassa biri ihma 
lakhırı örttükten sonra, çenenin al- edilemez ve edilmemelidir. 
tından bağlanıyor. Bir uçkur içinden . . . 
geçen kordon ile başlığı boynunu:r.da pok ~ışıde fena bır adet vardır: 

... -

istediğiniz kadar sıkabilir veya bol ~aıma b~r tarafa yatarlar: Mesela, da-
bmıkabilir~iniz. ıma sag tarafa yatarak uyurlar. H nt- ğm arasına bir perde gerin veya baş-

Babuşkalar için iki cins malzeme ta, sol tarafa ~atman~n ~.ünah - ve ka. bir çare bulun. Yalnız. gece yatak 
kullanılıyor. İsterseniz yünlü, ipekli ya fena - oldugunu bıle soylerler.. ta her iki tarafınıza dönmeye ga~Tet 
kuma.~tnn veya kadifeden yapabilirsi- Şüphesiz ki, göğsün §eklini bozan edin. 
niz. !stf'·seniz, - bilhassa yağmurlu \'aziyetlerden biri budur. Hep ayni ta- Bu tedbirin, bilhassa kız c;:ocukla
hn\~aıarda giymek için - podüsüetten rafa yatmakla. memeler, o tarafa doğ- rı için alınması lazımdır.• Göğüslerin 
Fapkanm koıdonu kordelc de olabilir, ru 'bir meyil alır. sıhhatına o zamandanber:i dikkat et. 
ayni kumaştan veya podüsüetten kc- Daima bir tarafa yatmanın sebebi mek icap ettiği gibi, bu suretle genç 

~ 
rilmiş bir parçadan "Babuşka,. ilkba- ol:ırak. öbür taraftan gelen ışıktan kıza yalnız bir tarafa Y,atmak gibi 
ha.rm kapalı, biraz soğuk veya hafif kaçınmak gösterilebilir. Doğru. Fa- fena bir huy edinmesinin de önüne ge- ) 

:ğ~url~giln:J i:di~un:l• :- :t. ç~resi ::r: :•k ::en ~cr::ta ___ - -..~-il-m-i ... 5_0_l_ur.._. _________________ ....... J 

Meraklı kitaplar arasında 
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Gözleri görmeyen 
milyone_r bir gazeteci 

ile geçen hayat 
'ONY ADA türlü türlü i§ler var. D Bazı kimselere de, yalnız ve 

hctbaht zenginlere arkadajjlık etmek 
ııasip olmuştur. 

Ço~ukluğumda bir arkadaş tanır

dım. Gayet romantik bir §eydi. istik
bali hakkında türlü planlar, tasavvur
lar ileri sürdükten sonra, nihayet kcn 
<iısinc ı:ıöyle bir me!2guliyet tasarlar
dı: Zengin ve kör bir kadının yanında 
ona kitap okumak .. Nasıl buluyorsu
nuz bu i§i? Belki günlerce böyle ki
tap okumakla vakil geçirmek, binlerce 
lira getirse dahi, insanı sıkar. Her 
gtin baldan bile, bıkılır .. Ama diyecek
sini?. ki bu manevi bir iBtihadır; kolay 
kolay sönmez. Fakat ne de olsa •. 

Bakınız şurası şayanı dikkattir. E
ğer, ücretle refakat ettiğiniz insan 
cok,. ama pek çok enteresan olursa, 
o vakit gördüğünüz iş, zahmete değe
biJi r. Mesela, bu yazıya mevzu edine
C'<:ğimiz adam gibi birisile karşılaştı
ğınız zaman. onunla geçireceğiniz za
mana. acımazsınız. Sonunda, yine bu 
:vnz:mızm mevzuunu le!5kil edecek tarz 
ds. gayet dikkate değer bir kitap ya
zarak, hnrcnmıe olduğunuz zamanın 
h rkcs tarafından a'füm ile okunabile
cek bir n1ııhasebcsini çıkarırsınız. 

S O:\ 1.amanlarda "bir dahi ile 
ile geçen macera,. adile İngiliz 

ce bir kitap intişar etti. Dahi denen 
dam, Amerikanın mc~hur milyoner 

gazet~cisi Jozef Pulitzerdir. Kitabı 

yazan adaf!'. onun yanında çalışmış 

ımit~addit kiıtiplerden biridir. 
Pulitzer göz nurunu kaybetmiş fa

kl!t pek zeki, çalrnkan bir adamdı. A
merikanın muhtelif büyük ga~eteleri
ni elinde tutuyordu. Aslen Macardı. 
Yahudi bir baba ve luisliyan bir anne 
den vücuda gelmişti. 1863 senesinde 
Am"rlkny:ı gitti. Henüz on altı yaşın· 
daydı. 

Amcrikayn gittiği zaman be!i para
ıııı. yoktu. denebilir. Bir tek' kelime de 
JngılJzcc bilmiyordu. 

Fakat lisanı öğrenmekte güçlUk çek 
miyerelt 1868 senesinde Sen Luiz ~eh
rındc b1r gızt'!eyc muhbir oldu. On 
SC>nc sonra da, ayni gazetenin başmu-

Göz1eri görmiycıı milyoner gazeteci 
Posct Puht::cr 

YAZAN : 

L H ikmet Münir 1 
hnrrirı ,.e ortağı oldu. 1883 senesinde 
Nevyork ııchrine gelerek "dünya,, 
isimli büyük bir gazeteyi satın aldı. 

O zamanlar, "DUnya,. isimli ga-
1..ctc yalnız 12,000 nüsha satı

·ordu. Fakat Pulitzerfn eline geçince, 
ayni gazete. dört sene içinde her gün 
200,000 nüsha satmağa başladı. Kısa 
bir zamanda, bu gazete, ''ehemmiyeti 
bir kuvvet ve kabiliyet organı., olarak 
Amerika matbuatının birinci safına 

geçmiştir. 

Fakat bu, dört senelik inkı~asız ça
lışma. Pulitzerin asabını da fena hal
de bozmuştu. Gözleri haddinden fazla 
yorgundu. Doktorlar Nevy:rktan ay
rılmağı ve basılı harf namına hiçbir 
r;ey okumamasını tavsiye ettiler. Bir 
lmç sene sonra tamam!lc kör oldu. 
1911 senesinde de öldli. 

Fakat ölünceye kadar, hiç cesareti
ni \'e gayretini kaybetmemiştir. Ha
rap olmu~ sıhhati \'E' görıniyen gözle
rine rağmen. o "aydınlanmasına im
kan olmayan tam küsuf., içinde, vazi
fe başından uzak bir yerde olsa dahi, 
gazc>tesinin en ince j81erine varıncaya 
kr J~r ta!:i!1 e:lcrdi. 

Pulitzer böyle bir adamdı. 

B 1R dahi ile geçen macera,. isim
li :kitabın muharriri Ayerlend 

isimli zat bir gün Londra gazeteleri
nin birinde 5öyle bir ilan görüyor. 

''Bir centilmen, kendisine arkadaş -
lık edecek bir kfıtip arıyor. Talip olan 
lann a§&.ğıki adrese müracaatları ... , 

Müracaat ediyor, kendisine diyor -
lar ki: 

- Beraber çalışacağınız adam bir 
Amerikalıdır. Milyonerdir. Ve gözleri 
görmez. 

Katipliğe talip olan Ayerland : 
- Anladım, diyor. Bu adam Jozef 

Puli tz.erdir. 
- Nereden biliyorsunuz? 
- Siz, uki bir adam arı)•orsunuz, 

müsaade ederseniz burada ben de ze
kamı göstermiş olayım. Amerikalı, 

milyoner ama adamın Jozef Pulitzer 
olduğunu bilecek kadar dünya şahsi
yctlerile alakadarım. 

* • • 
Ayerland ile bir likte ayni İ§ ıçın 

599 kişi daha müracaat etmi,ti. Fakat 
o kadar ki5i içerisinde kendisi seçil
miş olacak ki, bir hayli sorgulardan, 
imtihanlardan sonra, kendisine on beş 
gün kadar Pulitzcrfn yanında tecrübe 
kabilinden bulunmak teklifi yapıldı. 

Gözleri görmiyen milyoner gaute
ci, o sırada "Hürriyet., isimli meşhur 
ya.tile Avrupa sahillerinde bulunuyor
du. Aycrlend, onun yanına gitti. Ak
şam yemeğinde Jozef Pulitzcr ile be
raber bulunacaktı. 

Yemek vakti geldiği zaman, Ayer
lcnd, sof rn başında kendisinden başka 
beı katip daha gördü. Fakat kendisi 
için, Pulitzerin sağ tarafında bir yer 
ayrılmıştı. 

Pulitzer ona ilk sual olarak ''Avru
pa ve Asya,, isimli bir kitabı okuyup 
okumadığını sordu. Okuduysa o kita
ba dair maliımat istiyordu. 

Yeni katip, yemeğe henüz oturma
mıştı. Derhal nnlatmnğa girişerek tam 
bir çeJTek saat kadar, "Avrupa_ ve 
Asya, isimli kitabın muhteviyatından 
bahsetti. ·Fakat birdenbire Pulitzerin 
sesi işitildi: 

(Somı 8 inci sayı/ada. ) 

- Adliye Hlklyesl 

_ Frits Lan19ın 
keşfettiği yıldız !1 

YAZAN: 

MEIHME D SIEO..IM 
Te:rlka Numarası 

.M cvsimin mulut balo/111·11ıdarı lıf
ri11itı vcrildii}i bellenmiş salonlar· 
dan birine bu l:ı~ lıer ntısıl ·a ayak 
basmış olaıı <lo11uk görlitıfişlü mlam: 
•scrloııda tutul; tıe iir/.:rk durarı oenç 
lıir Jwdı11uı lstonbula !JClcıı rr.ji&ôr 
Frlts 1..any lara/ından yıldı: olmak 
ıı:cre kcşf rılildijjini ortaya atlıkta11 
rıe haf tasındıt, orıa, lıakkuıda umu
mım edindil}i bu kC1nauti btslcmek 
taııslucsin<le lııı/ıuıd11klC111 sonrası: 

Derken, aradan birkaç hafta geçmiş
: ti ki bir ııün kadın tele.fon etmedi. O 
I ak§am geç vakit, bir gazeteci kendisini 

arayarak, yıldızın evinden çıkıp nereye 
ln!jındığmı araııtırdı. O da, dudak blik
tU; yakındaıı tanımadığı bu kadının nrı
yerc taşındığını bilmediğini doğru olarak, 
söyle)incc, bu gazeteci inanmadan git
ti. Ertesi gUn gene telefon yok •• Fakat 
gazetelerde birdenbire tegayyüpten, 
bahis var! Daha ertesi gün gene telc
fony ok ... Lakin gazetelerde esrar pcr -
dcslnden bahis var! Ustelik. her gUn 
de bir nöbet kendisine başvuruluyor; bu 
arada soruluyor: 

- Yoksa Fri~ Lang, onu ahp götür
dü mU? 

O da §Öyle diyor: 
- Olabilir; mademki ke§fetti bir ke

re! 

Sahi, yıldıza ne olınuııtu böyle birden
bire? Donuk görUnll'lü adam da, bunu 
yalnız kalınca kendi kendin.') sorarak, 
tahmlnler yUrUtllyorda. Acapa kendi 
tawiyesile bu rolll -oynamaia devam 
eden, yeni hüviyetini benlmseyi§le bu
na allfmıı da, kendi kendisi de bu ka
yıplara karıpnayı bir reklim olarak 
mı tuarlamlftı? Bu suretle p.zetelere 
blll1& ~ um11~clan baskın çı
kJYOrdu, ihtimal! 

Gazeteler, kaza ve cinayet tefsirleri
ne bürünerek işi bllyülttüler; yalnız 

matbuat kanunundaki madde~i unutma.. 
yarak, intihar tefsirine girl§mekten çe. 
kfnfyorlardı. Bu husustaki cinai tefsir
ler, bir takrm tahayyüllerle elli, ayaklı 
şekillenmeğc başlayınca, müddeiumu
milik alilkalandı, polia tahkikat yaptı. Vo 
sadece kadının ikamet ettiği mahalden 
çıkıp meçhul bir semte gittiği neticesin
den öteye vnnlamayarak, ortada cesedi 
bulunmamaaına göre, kanlı veya kansız 
bir facia kurbanı olması ihtimali: külli
yen bi ruılü esas: diye yazılan rc11mi 
bir tekziplo yn.lanlandı! 

Ve k?1!a bir müddet sonra da, onun 
keşfinden bahsetmiş bulunan adamm, 
gazetelere bir tavzih yollaması icap et
ti. Çünkü, dikkat uyandınp phsı da ka
nştın1arak bahsin tazeleneceğini tah
min ctme11ine rağmen, yorgun dimağını 
güzelleşen ha\"'ada bir parça dinlendir
mek için BUyükadada bir otelde birkaç 
gUn kalmak imkinınt bu endişeye feda 
etmeyince, tahmin ettiği gibi çıktı. Sü
reksiz bir llilkiın safhası, onun da Maç
kndaki apartımanında bulunmadığı, ad
r()Si bırakmadan meçhul bir semte uzak
laı;tığr, Frits Langın keşfettiği yıldızı 

takiben v. s. yollu neeriyatla, yerini vel
veleye bıraktı. Fakat bir tavzih, dedi
kodunun bu kısmını neşriyat sahasında 

yatır;tırmafa yetU ! 

Kayıp yıldızın hRl! izi bulunamadığı

n!\ dair havadis kıtlığında eeelemelerle 
çıkan tektlik haber Invrlcrmlan hariç, 
kordöken mevzu, artık hayli kUllenmlş
ti. Hele o aralık bazı akpın gazeteleri
nin 2 inci tabı için fırsat bilerek; yeni 
bir umumt harp çıkmak Uzere; tempo
sunn uydurduklan dUnya siyasetindeki 
bazı gergin vaziyetler, vehimle ruhlara 
dağ gibi yUklenmiıı. yangını çoktan sö
nen yıldız dedikodusu bUsbUtün unu
tulmuııtu ! ? 

YeryUzfindc insan kabalığının unut -
madığı ne vardır ki? Frita Langm keıı
fettlği yıldız da çarçabuk unutulup, bah· 
si tamamiyle tavsadı. 

Yalnız biri mtiatesna! Henrik lbsenin 
Per GUnt gaheaerindekl bir cilmleyle; 
yıılnız biri müstesna! unutan kalabalık 
arasında unutmakta .. Ve bu unutmıyan 

adam dn. snçlnrı şakaklarında 

çene kemikleri knsılışla barizlellli 
ve çehresi dik ve katı ifadeli, 
nrnsındn do. inziva sUkünunu tadl' 
nuk görünU 1ü adamdı. O, hiç 
ymln, için için yUrUttüğil fa 
hangisinin hnkikatleşeceğini be 

Haftalar, aylar ... Aradan çal 
mı geçti, demektir; yoksa çok 
mi? Znman ölçüsU de telflkkile 
kısa sayılabileceği için, hc>m ayt6. 
böyle... Haftalar, aylar ... 

Ve en umulmndık z:ımanda, 
re, .. 

del 
Sahnede! 
Hem do tastamam tabirle 

ellerine §Jkkır ıııkkır zil ~ 
tempoyla gobek atarak, bando 
patırtı §amata arasında öyle ~ 
ç:ktı, ki sadece bUtlin Şehzade 
ğil, hemen bUtnn lstanbul ye 
nadı; çünkü o, hani §U meehut 
Frits Langın keşfettiği yıldızdı! 

O, yani Şehzadeba§ı tuluat 
yalarından birinin; §ehire; aw
karteUl.lannda alaca bulaca adı 
rakkase ve muganniyesi! 
Şimdi gazetelerde neler sö 

du, neler! Holivuda gitmi§U, .
smm sanat havasiyle imtizaç 
ti Yeni DUnyahlar. kendisini 
gülünç bir biçime sokmağa 
lardı. HalbuJci kendi.si, mahalli 
llğini kaybetmek istemediğindellt 
cı diyarda değil de, yerli yeıiod8 
meyi, ayni ;amanda me 
sanat zevkin\ tatminfı terclh 
nun için tle- 'kendilinl götllra 
zora çekmesiyle tezelden 
mukavclenameyi, daha film 
pruva. safhasında bozmuıı, b~ 
mUştü! 

Yakında dram - komedi piyd 
mak, ilorida burada film çe\~ 
!iimdilik sahnede, suvarc ve 
görUnUyor, kendi güftelel ip; 
min bestelC?diği kantolarla 
§ıyordu. Hem de ne yakası 

kantolar! Bunlardan bir tanesi, 
dl: 

Adı l"ı~ı Lan .. ı.an .. Lan! ... 

Oli)"anusu asarak yüzdüm .,_; 

Kas oynatıp göz süzclüm ~; 
Hoslanmadım Hollnıddan .. ~ 

Son yıllarda arlık gölgede 
7.11manm mc3hur Frits Langı, bO 

Şimdiki halde bu §Chirde, 1U 

tine,.. gecen gündilzlü te 
gidiyordu; Kantoya çıkan 
sıya uğraşan gazeteler, kısa bit 
sonra onunla da, emsaliyle 
madıklan kadar mcı:gul ddDil".' 
yerli yıldız ve kumpanyam.llO 
kı-rc yolunrı girmişti, gidiş, 

rında mı ttkınndaydı ! ( 
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•• -
zeı kadını nıı? 
Doroti Lamurun. ylldızı yükselmekde 

Jlltj 
0ltıt ı...:_ heyetler· 
dlbı "il' .\nı . ınde iyi mevki sahibi 
~~ eıı erı.kah Doroti Lamurun 
,~it gUzeı kadını olduğunu 
at, t be~ Acaba mUbalaga mı?. 
'~ llıc1 ~l'de de manidar çehre
' ' a::zıcri, ve latif bir tcbes 
~llb.~~ ile seyircilerini teshir 
~~ edi~e kadar güzel denil!:'e 
ltiaJ....~"n. rneınfı olur. Bu yıldız 
lebt:1 d1ın ın (Lonisiane) şehrinde 
!le e.ıı .... ~İltı:Ya açmıvtır. llk mek· 
ttr. a;:c bir tonra yüksek tahslli
lt&, Cl1Q k~ne devam edebilmiş
,~ oUej mUdUrüniln odası-
' it "e' ta mektebi tcrkedeceğini 
~ S tlı ~ir tebessümle: 
~~. &ıın benı. ~kutmak için çok 
llro~kııtt un ıçm, kendisine yar
~lıaı lll t.tb: icap ediyor demiş! Ve 
~bir lic Bahasma koymak için 
~ ~ bit aret müessesesine baıı 
9~ ~bi~a altı ay sonra an. 
~ ·~ylft~. 
~ ~ ~lla enı Orleans da yapılan 
~ illtıc~bakaJ~ına J~irak et~ 
~ka .. - .bi~ geırnı§tir. Bu mUsaba. 
bir~ cıtaıı n:elen, çok samimt bir 
bfr ~~~il k l'Oti Delldir. Bilillue 
~~ ~ı netlcesince tam 
~' ~ınerna yıldızı olacağı 

Jtetlia ~l ili hayata yummuştur. 
bfı. 1;,_'bıQ~ iki arkadq bir si. 
\'t1' ~ Ct)i idi ile (Garp) isminde 
~~tk ür.ere bir de muka 
~i. d~ erdı. Lakin Doroti Del ,, bıı ""'l:llenı ,_ ' 
01t.tı ~tı ej\ üzere Holivuda git-
~lll\ ~l ~memleketinde kalmış 
~~~bak ur ertesi seneki gü
()~. l.!ına girerek birincili-

~ tl90h 
~et t~lleııl\i ret bulmuş olmakla be-

?ıı l'a.:ı.l'litırnen\'geçindirecek bir kıs- ' 
~~. or ıı~ aı:ı~~ ol~uğundan. annesi
ıe ı~?il bir .c ~ıkngo Fchrine gd· 

{)il d ~tir ll'lagnıaya baı; Yurtırnk 
l'a.tı11 a.~ik . 
il\' da.rı a Sonr 
\i 1nı. }< tna.nk a, ma;;aıa sahibi tn-
ı.e hı,. 1§ llle e~ o!arak angaj(• etli]. 
l\fh ~ oı,.. vaın · · 

" 1 bı ·•ıu"o ıı ıle beraber icler 
l'" r h ., rdu a !i 

it llre~ll a.~li d' '.. U vaziyet anne \'e 

·a. hır ~ağaza U§un~~rdU. Lakin. iyi 
'1a ı:>aı.14 \'er,,. Sahıbı Dorotive baş· "a l\et "rek l J 

~·"'ııc:a ~apnı a ako~ınuştu. Burs-
a ır ~' .lcadaraktan nsansörcil!üğe 
ı~t<itı Ş1kag0 her ~ yi yapıyordu. 
~~ibtı ~r 1.arafı~telleri~dcn hit inde. 
~ ketıllrniş d dan hır temsil \'eri-
' e ~ı~'iııı k erhal müracaat ede· 
~~ ik_ ~ tu aydcttirr\işti. ~ahne
~hı- ""ll •L '-'alet· ~-<il~ ~iıtıı ı de Yoktu, Kendi· 
~ ~ ~ı da ll'lak. smetilc bu clbi-

~~' .tenıı.n dildi. ~pikcr 
~~ 'til7.eUık kralic;csi diye 
~~~~( ~ ıg v~ .bUtün seyir cilcr 
~ herk ~1 ıle baı1 p:ırc;alar 
ı~, esın naz:ırı dikkatini 

lff'M.. bı ..... : 'eyirc·ı . 
8 --o ll-~ltr 1 erın içerisinde bu-
ıııa '~) Otk t 

tn,· b~ '~thaı ea ra §eflcrindcn 
b~tt. b..~Utan . kendisini orkC'stra-
;~ -~ nı,,.e 0, • lie Bı <>la 80nr~ .arak anga.ıe et-

l'b ı.-_ l'aJt " onunla hnyat ar-
'\llı,. uoror . 

~cu.~ı~ ~~e <:evril ı .Ln_mur ismi 1'Ii!-: 
.t ..,..,11 l'lenc1ı rnwtı. 
~~ ın sın~ t .. 
Yes·u ~Uk orkestras alıhı gülmüf5, Ye 

C!a 1ll<te A. P.f!lt latld ltıdn göstermiş ol
r.ır~~llgatı ~elil«arı; ve kabiliyeti ~a
lı)' ~•tra 1~1~(.'tıi 01 adyosunun başlı
~~alt-o !!aıe ~t'abrtnı~. 935 senesinde 

.. ı ltı er li _ 
~Ula ~~esı e'eritıde e b l\ay ile de 
l'ııı 1 ~ ~bl lldl' kerıd· ~ol-:smıştır. lşte 
tııp k "lısı~lltı Olıı.~c:-ı~e bir znmnnlar 
'-'ııı·e bıı .. ~ kn1a .. ~ıhn nıilı,:ıtntısil'e· 

ıa -·1.1"" • .. 0 11 ) ~ 'l'ı "il' 1l'"ı vuddan gc>tir-

tıı'tt'td't::... bu sı;:;·affn k olı:yordıı 
Varıı Q~I ~·;Yl""'ekt~dıı <Ge~ pren

i( t~ l°'f)ı9 h Olduğundan, bu 
llfttQ. ·,....~"'°''! T.nınurıı mu-

devam ediyor 

DUNl'ANIN EN GU· 

EDiLE~ DOROTl J,AMUR. 

Danyel Daryö 
Amerikada yeni \?ir filme· 

hazırlanıyor 

Lıli Ponsda evlenecek 
fakat vakti yokmuş 

A§ıkların yegane arzuları tabiatile 
birbiı'l~rini sık sıl< görebilmektir. 

i'\itekiın bunu bize teyid eden impa 

rator Titusün. Berenicc hakkında söy 
lediği bir m1sra da ''ar ki orada şöyle 
der: 

ITd 8tmedc11bcdi onu her gii1ı görclıi
ğilm. halde, 

Ttkrar 'her göriişiüıı de, ille defa. 
görüyormu.1 gibi oluyorımı. 

Bunun gibi 
0

bir hadiseye de şimdi 
sinema aleminde rastgeliniyor: 

25 martta Paris kütüphanelerinin 
vitrinlerini süsliyen bir kitap bütün 
güzleri J.cndinc çekmiştir. 

Bu da mc5hur mUelliflerdcn Algazi 
nin ikinci Aleksandr ile Catherin 
Dolgoruki adlı eseridir. }{itabı oku
yan Lucite Decaua.. derhal müellifliği 

(S<mu: 10 uncu sayı fada) 

(ıo1- -:YUtı\(' 
'"Oll,,. u, bu vı!dızın • ... ıo "' 

uncu ı;&) ıfaı.la) Lili Pona DmıyeZ D<ıryö 

16 isan 
Orı11an 

Cinayetleri 
En merak verıci, en esrarengız 

zabıta cinayetleri 
Kan dökenler, herhangi bir saikle 
ormanlara, bu arada balta görme
miş kısımlara sığınarak vahş•leşen 
canavarlaşan adamları 

Ormanlarda İ§lenen tüyler ürperi:ici 
suçlar mevzuunu tetkil eden bu yeni eseri, 
resmi vesikalara ve husuıi malumata daya
narak yazan; tanınmıt Alman muharrirle
rinden Kurt Ştromayerdir. 

Haklkt vakaDar mevzu olarak 
alınan bu aDAka uyandırıcı e
serden, işte 2 parça: 

E rkek, hic bir şey işitmiyordu; lın
)'ılmı~tı. Aradım lıir müdet setin
ce, birdenbire uyandı. Daha yaş:ı-

yor muydu, yok!ın ölmüş milydü? Ölü mü, 
diri mi? Sonrn sene birdenbire deheşlli 
vaziyet, hülün çıplnklıı!iylc gözleri önün
de <"nnlandı; burndn olıın bileni dü,ünün

ce yeniden tlehşclc knpıldı. Nöhet gcı:trcn 
erkek, her şeyi knn içerisinde görüyordu: 
bıınn raJmen de, gözlerine kan görünüp 
görünmediitlni kestircme:yordu. Yerinden 
fırl·ıyıp kııçmnk isledlAi h:ıldc, baenklnrı 

gövdesinden n~Tılmı~ gibi tepetaklak 3 ~l 
clüştii. 

Kndın, :rntnııdı. Refakatin'deld her ikı 
ndnını do, hrlınnh gece yutmuştu. Derin 
derin ııcfcs nlan kadın, kocasının ihUnwl 
lıir kalp krizi seclrmiş olabileceğini du
şiindli. Gece kanınhAındo., kaq secilemc1.
di. Gnyet l'll\'BŞ olarak, etrafını :rokla)•arnk 
korucunun nıerine etildi ve eline elini 
sürdü. Yerde l'atan erkeğin eli buı gibi 
soifuktu. 

16 Nisan Cumartesi günü 

Çaldıkları parçalarla 
otomobil kuranlar var 

Bir banka direktörü bu sayede üç 
otomobil sahibi olmuş ... 

Londra, {Nisan) - Nevyork, Şi

kago, Doston gibi Amerikanın bü
yUk şehirlerinde otomoblllerinl çal
dıkları parçalarla kuran ve bu hare
ketleriyle Utllıar eden bir kısım in
sanlar vardır! Filhakika muhafaza
sız: olarak sokaklarda rastgeldikleri 
otomobillerden parçalar çalarlar, 
hatta. garajlara girip ellerine geçir
dikleri parçaları alıp kaçanlara A
mcriknda dalına tesadiH edilmekte
dir. 

Bir J,ondrn gazetesinin muhabiri
nin tahkikatına göre, yalnız Şikago
da geçen ay otomobilleri çaldıkları 
parçadan kurulan 42 otomobil sahi
bini mahkemeye gönderilcllğinl yazı
yor. 

n11nlnr111 arasında dört kadın ile 
bir de lınuka dlrektörU bulunuyor. 
Uu lınnkn cllrcklörünUn iki otomobi
li varmış. Uçüncüsünü de ~atın al
mak Jrnnıliı:ıi iı,;ln uzun boylu lıir kül

fet ve mıısrnC sarılnınnyacağı halde 
direktör hnşkalarının otomohillcrin
cleıı pnrçalnr çalınağı hiı· spor addet
tiği için hırsızlık yapıyormuş: JI<ılo 

knllınlar<lnn birisi. Mis Seyler hUyilk 

l>ir servete malik olduğu hnlde tanı. 
dıklnrıııın otomobill<>rlni çalmak me
rakına clüşmUş ve yn\"aŞ yavaş bıı 
merak bir hastnlıl{ derereslnr gel

miştir. 

llenilz ~2 yaşında güzel hir kadın 

olan Mis Scyler sevkedildiği mahke
me huzul'Unda hiç bir şey saklanın· 

dan bütUn yaptığı otonıolıil lıırsız\ık
larıın nıılııtıııış vr, lrnnıı otomobil 
makinelerinin f"Srarıııı daha iyi an
lanrnk için y11ptığıııı bir müdafaa şek 
!incle söylemiştir. Eline gcç<>n h<ır o
toınohili çalmış. haltfl ııişanlısının 

otomobili bile <'lindl'n kurlulamn

mıştır. 

Mnldneleriııdcn bir par~asını çal
dığı için bu zaYallı ndnm az kalsın 

müthl~ hir kazaya k\lrhan gidP.c~k

miş. nu vazlyeti anluyan nişanlısı 

Mise bir ,·eda mektubu yazmakla he
rnlrnr hı\ıliscyi polfse ihhar etm<>k
tcn de geri knlmnmışlır. 

Bu gürültülü muhakemenin deYa-

mı esnasında genç kızın 35 otomobil 
sahibini izrnr ettiği ve hele bun
lardan dBrdUnli bUyUk tehlikeye ma
ruz bıraktığı sabit olmuştur. Mah
keme bu gene Misi 4 ay hapse ve 
servet sahibi bulunan babasını da 
ı 8.00 dolar tazminat vermeğe mah
küın ctmiştil'. Çalınan parçalardan 
teşkil edilen otomobll her şeyi ta
mam olarak işlomcğe hazır bir hal
ele mahkeme huzuruna getirilmişti. 
Parçaları sökülerek sahiplerine ia
de edilmiştıı·. 

İki sene enel Yaşingtondan San
fransiskoya kadar dUnyauın en uzun 
yolu olan meşhur "U. S. 40" yarışına 
girenlerin başına birçok belAlar gel
mişti. Otomobillerinde yedek ~let Ye 

cdevatlarını lrnydukları "baul" ları 
açılıyor. İçinden otomobilin en lA.
zımlı parçaları çalınıyordu. \•aşing

tonclan Sanfransiskoya kadar mesa
fı• arnsınclalı:i bUtüıı zabıta mC'mur
lnrı scfı'ırher edildiği halde hırsızla
rın yakalaıımnsı kabil olamıyorqu. 

Ji'alrnt zabıtanın aldığı şiddetli ted-
1.J!rler neticesinde hırsızların faali
yeti lıir müddet durmuştu. Şimdi ge
ne hırsızlık faaliyetleri başlamış ise 
de hu defa cürmü meşhut ilzere ya
kayı ele veren sakat bir nclnmın ifa
desinden otomobil hrrı-ıızları çetl'si 

ortnya cıknrılm'ıştır. 

nu snkat adam Sen Lui'de Pork 
müessesesinin hiznıcllnde hulundu
ğ-11n11 \'C senelerden heri lrn garı p o
lomohi 1 n\·cılığiyle meşgul olduğunu 
siiylcı'nir;ıti. iki gün sonra tevkif e
dilen Pork önce inl{{ırda bulunmuş
sa da nihayet sakat adanı Yasıtasiy
lc mü,·acehe t'.'diliıırı• her -;;eyi itiraf 
etnwğc mcPbur kıılınıştır. 

Pork 1 i ynşıııcla iken otomobil 
mnJtlnl~tliği ynpıyorınuş. lşinde hay. 
li terakki gtislcırmiş, fnkat sonrndan 
aklına bu gnriı> hırsızlık gelmiş, ön· 
ce kl'ndi başına bu fşl yaııarlrnn son

radan bil'çok ndamlfll' kullanarak o
tomohil hırsızlığını bir şirket halin· 
<le> idare ctmeğc ba.şlanrn_;. Pork yeili 
~eııcdcu bert im işto ( ! ) bUyük ser
vetler kazanmışmış .. , 
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SAF HAVAT 

Zayıf omuzlarında o eepet
kri ııuıl &.qıyordu, aıılqılmaz oeydi 
doğrusu. 

Peppin de korktı.. aptaldı; yaııl 

lç'endısuıden d.aba iyi, dl.he. kuv
eUl, daha büsük birisinin hlmayesl

pe ve doetluğu.ııa ihtiyacı vardı. Pau· 
Ja: 
"- Öyle olduğ\ı halde, beni lst.eml· 

yordu!,, diye düaünüyordu. Kendisi, 
1 

onu görür görmez, tıu ekmekçi çırağı 
Pepplni oevmio ve onunla arkadııt oı .. 
ınak iısteıni§tl. Ola.mııdıyea kabahat 
onun değtıdl .. 

Peppln onunla arkadaf olmadıktan 
aonra, klm olabilirdi, .. ondan daha 
sayıt birisi mi, yoksa daha kuvvetli 
birisi mi? Ehemmiyeti yoktu bunuıı; 
asıl mesele bll değUdl. Aaıl ötekinin 
gelip kendlalnl aramaaı, arkadaı oı. 
mayı latemesl lbımdı; öteki gelsin, 
kendini ona versin. Onun yapacn,ğı, 
bunu kabul etmek ve ona mukabil ken 

~ dinden bir vey vennektl, belki yüı 

misli blr feY, • fakat o kendisi artık 
kimaeye gftmiyecek, kim!e ta.rafından 
reddedilmek latemlYordu. 

faula Sıilvui DeaYJ müdafaa edi· 
7or, himaye ediyor. O çağırıyor, ken
disi gidip onu buluyor: beraber oynu
)'Orlar, bf:!raber den fiaheıyorlar. 

Bir gUn, evde Y•nyanı oturuyorlar 
Jren, Paula birdenbire hiç konı.mnu· 
)'Or, dalgın bir hal alıyor. Kim bilir 
ncdeı\t aklına Evıı dadı gehnl5Ur. Bir 
an çehresi beyaz gömlekli göıünün 
önline geliyor. Kendisini de kucağına 
alsın diye oıı.a doğnı ko§arken göril
yor. 

Bu ·hayal aklma başka hatıra geti
riyor. Annesi gözUnUn önUne geliyor: 
Yatağmın Jbaşında1 ona aoğru iğilmiş, 
Allah rahatlık versin diyor. Çocuk an· 
nesinin sıca.k nef eslni ytlzünde hisse-• 
diyor. 

Birdenbire babasını da görüyor: E
linden tutmuş, sokakta gf diyor. Györ· 
gy'll görüyor: Balatan da, banyo 
yaptıkları suyun kenarındaki merdi
venin en alt basamağına oturmu§; 
kollarını u.zatmıe, onu da çağırıyor. 
Ktara anneyi görüyor, hayır Klara 
anneyi değil, Klarayı; çocukların oda 
smdaki bUYtik kanapeye yanyana o
turmuelar. Öğretmen, Tolnay'ı görU
yor: Koyu ean gözlerindeki o tatlı 
l>akt§l& bakarak, onunla konu§uyor. 

Evet; bUtttn bunlar kendisine karşı 
iyi hareket eden, kendisini mUdataa 
eden, himaye eden insanlardı: onun 
eevtnclne. korkusuna. iştirak ederler. 
dl.. Ştmdt artık yok bunlar. Onlann 
yerinde Vlmdi bUyUk ve acı blr ~ 
luk var. 

Bu bO~lugwı ötesindeki uzak bir 
yerden SziJvasJ Dreanın sesinJ i§itl· 
yor. ÇoçUk, ya va~ ve biraz sıkıla
rak: 

- Paula, diyor, dinliyor musun be
ni? Susa Sandor söylemem ben sana 
o~u de_<ü. Yalnız, babanın mıcyclope. 
dzc'slnı al dedi, bani o clltli kit,a,p mı. 

Paula öfkelendi: 
- Enayi! dedi. Szasa Sandor apta. 

lm biri. Kitabı alırsan baban ktzar, 
seni d6ver. Ben söylfyeyim eana onu 
bak dinle. Nasıl, biUyor musun? Dün~ 
yada erkek var, k!dın var, biliyorsun. 
Sonra, erkeklerle kadınlar evleniyor· 
lar .. 

Smıftata.r; hepsi susmu§, dinliyor
lar. Öğretmen Szalka latinccde isim
lerin ilk istikametini anlatıyor: Ter
ra • tcrrae • tcrrao • terram • terra 
terra. Kaç defa f§itmiştir Paula bun· 
larr György'den! "Aguila non captat 
muscas,, da onun bilmediği bir şey 
değil. Öğretmen Szalkanın söyledik 
lerl ona hiç yabancı geliniyor. 
Öğretmen Bcrnbardm anlattıkları 

da öyle. ''GUzel vatanımızın bir co~
rafye. vaziyeth:ıi kısaca ve ana hattan 
ile,, anlatıyor. Ö~etmen Znborszkv-

·nin n!'F·ttı'd"rmı da bltivor: ''ana rf. 
limizin gtlre'lfklerlni daha ilimli bir ı 
surette g~zden geçirmeye,, başlıyor. 

Profeşör Gyorvary • Paehm anlattık
ları da. öyle: gür bir aesıe, GOCUJdara 
"karada, 15yda, havada Jördiiğüm~ 

her oey, bir tek kell.me Uo, tabiatı ta.. 
nımayı ve sevmeyi., öğreteceğini var 
adedi yor. 

Bütün bu sUslU ders b!J.§langıcla.rı 
Paulayı hiç alakadar etmiyori fakat, 
alakası da knybOlmuydr. M&tepten 
memnun. İlk gllnl~r; "Hiç zor değili,. 
diyç dügünUyor. Soğuk ve ca.ıı sıkıcı 
bir eey, yani heııdeeeyi, öğretm n Rol 
eun öyle naeıl hararetli hararetU bahı 
ettiğini anlayamıyor. auttm bunların 
kendisine kolay gelmesine de hayret 
ediyor. 

Fakat biraz sonra örüyor ki. orta 
okuldaki oeyler ilk okuldakiler gibi 
değil, b~ko. tUrlU. Burda bazı çocuk· 
lar var, ondan fazla bilfyorlar, sual
lere ondan daha iyi cevap veriyorlar, 
öğretmenlerin anlattıklarını ondan 
daha kolay anlıyorlar .. 

Bunun Uzerine, derhal ağretmen 

Tolnaym yokluğunu hissediyor. Bu~ 
da smıfm en sevilen çocuğu değil 
çUnkU o. Sınıfta her 6ğretmenin en 
çok eevdiğl ayrı am çocuklar var 
ama, kendisi bunlardan b!9blrl değil. 

Paula denlne çalı§tYor ve çalıeb· 
tını da emnfyor. Fakat, her teY fı· 
tedlği gibi gitmiyor. Bir oey biru 
bilmedi mi, öğretmen hemen ona: 

- Györg-y'Un HegedUe karde§i de.: 
mek lçin sana bin tahit lbnn, diyo.r, 
yahut da '8yle diyor: 

- György'U HegedUs affett~v·imiz 

§eylerde He~edils ~autnyı affedeme
yiz; o sanatkardı çünkü. 

Bu sözlerin ihtar olarak pek u kıy 
meti vardı, ustandırma cihetinden he. 
le hiç; fakat çocuğun içinde ağabey:· 
sine kat'ŞJ bir öfke duyma81Ila sebep 
oluvordu: ai!ı:ıbeysi ondan daha kn· 
derli idi çUnkU: 

( A r'ka81 var) 

H lJRlJNa abone olu
nuz ve edininiz 

Ş OFÖRLER ve bazı otomobil 
sahlplerl. kl!krıon çalmaktan 

meoedfldiklerl zaman, beiki de peli 
hoşlanmamışlardı. 

ÇUnkU, bir otomobilde hem hızlı. 
hı2lı gitmek, hem de giderken orta
ııgr velveleyo vermek hayli cakadır 
sanırım. 

Nitekim geçmiş kl!kson devrin
de, şehrin caddelerinde bu .ne,idcn 
kıynmetler kopuyordu, Nedir o? ... 
Neticede, kenarında camlı delikler 
ve altında dört tekerlek bulunan bir 
kutu geçiyor önUnUzdeu .•. Değer ml 
canım! 

ŞIMD1 DU ÇEŞİT gllrUltDnUn büs
bUtUn önüne gecUebllccek bir Alet 1-
cat olundu: Amerikanın Vaşington 

şehri sakinlerinden Vilhelm Rııng 1-
slm ll bir f.lman, radyo mevcclerl va
sıtaslyle "Sessiz korna cntmağı" te· 
mln eden bir ihtira tescil ettirdi. 

Bu yeni ihtira eserinin marifet! 
şudur: ÖnUnUzdcki dUğmcye bastığı. 
nız zaman cıkardığınız korna sesi, 
etrıı.ftakiler:n başını ağrıtmayor; fa
kat, 6nde veya döneceğiniz soltağın 
içindeki otomoblll haberdar ediyor. 
OU{;meyl kullnnmadı~ınız ınmnn, 

ayni Al et . başl<a otomoblllerln korna 
sesini alıyor. 

NE tYf de~ll mi? 
Gtirültusüz bir anlnşma. 
Ama. dlyerC'!ts!niz iti. Yıt)'ft h11mın 

bundan nasıl haberi olac\l.k? 
Amerikada yaya hnlk, otomobllle-

Mer&klı kitaı)lar a:r.asınd ------ " ............. ·---~""""~-~~ ............ ~-----~ 
- 6 ıncı aayı/tJtl4ıa Mpam -

- Allah Allah.. Böyle MÇIP sapaıı 

şeylerle kim alfikada.r oluyar acaba.. 
Başka bir §ey anlatınız bana. Okudu
ğunuz piyeslerden birj, h&tırmızda 
mı? 

Yeni kltip, bındNJ m '11ezar n 
Kleopartra,, unvanlle Dle§hur bir ln
giliz muhaniriıılıı yudığı piyesten 
bahsetmeğe bqladL 

• • • 
Fakat "Sezar ve Kleopatra,, piye

sinin anlatıll§I, için milyoneri ya.
kından yakma allkadar etınJttL Bu 
defa, onun alakasını uyandırmakla 

kalmadı. Birkaç defa kahkaha ile gül
mesine de sebep oldu. Fakat maalesef 
yeni kUibln, bu mevzuu ta.mamlle an
latma.sına. mfuıaade edilmem{ftL Zira 
fazla gülmek, Pulltzere eonunda ıztı. 
rap veriyordu. Doktorlarca menedll
mi§tl. 

Aradan birkaç gUn böyle tecrllbe 
ile geçtikten eonra, 20 eenedenberl 
o batta biran içinde bulunmadık bbbt 
levazımı elde eder, kancbnlmuı gayet 
gUç ıirket memurı&nm harekete geU 
rerek huawıl trenler kiralar, eeraren. 
giz bir surette otellerden, klllplerden, 
yahut dünyanın en tıcra kötelerindekl 
konsolosluklardan tedarik edilmlt yUa 
terce gaz.ete temin eder, turfanda mey
veler ve aebzeler bulur, en kalabalık 
otellerde ve vapurlarda daireler tuta
bilirdi. 

İ§te bu Daningam hi~ ara vmnek
sizln Pulltz.erln yanında çalıımıı Da.
ninıaım isimli bir İngiliz Ayerlende 
yaklqtı.. 

• • • 
Yaklaftp ne söylediğini haber ver

meden evvel, Daningam la1mll 20 ... 
nelik memura dair bir lkf a söyUye. 
Hm: Bu adam, Ama milyonerin ya.nm. 
da. bir hasta bakıCJlıktan dlplomatlıla 
kadar vazife garen çok .. yanı dikkat 
biriydi. Bir hokkabazın bir u.nfye 
iclnde, tavpnlar, balıklar cıkarmuı 
gibi. 

Bir gUn Ayerlende ya.k)qarak: 
- YUteğiiı röhat olsun, dedi. Pullt 

zer tlıerlnde iyi bir teeir bıraktın. 
Yalnız, biraz yüksek eeısle konUfUyor
:sun. Bu halinden aiklyet ettL Ona da 
dikkat edersen burada. kala.bilecek
sin. 

Ayerlend o küçük kusurunu da dtı
zelterek Jozef Pulitzerin kltiplerl ara,. 
sına gtrmeğe muvaffak olmu§tur. 

• • • 

rin gittiği yerde geznıeı tf ••. Herkee. 
keı,dlne mabsue yaya kaldırımından 
gidip gellr. 

Karşıdan karşıya ıeçmek tçin 111e. 
şimdi bizde de oldulu sfbf muayyen 
geçit yerleri vardır. 

Kedi Sevgisi Ve 
imanlar 

Dt)N B!ZtM gazetenin 3 nnen aay
fuında "fnsanları, besledlklerl har· 
vanlara göre teşhis etmek mUmkUn 
müdllr?" diye blr yazı neşretmtştlki 
her halde okumuesunuzdur ..• 

Orada kedi besleyen kimselerin, 
ekseriyetle aesslz, münzevi ruhlu ve 
hele bedıt zevki derin kimseler ol· 
duğu yazılıyordu. 

Pek doğru! 

''KURUN" yan allnlnden lı:rr· 
metll hlkA.yecl Mehmet Selimin her
kesçe meobur olan bir huıuıfyeU, 

kedlye karşı beıledltl göıtert .. lı 
sevgidir. 

Matbaamızda, herke1Jlo gödncte 
bUyUk bir ıempatl uyandıramaya

cak kadar perişan Ye benim bau.D 
gözle kat ;arasında ıoba maoulyle 
dövdU®m blr kedi vardır iri, Meh
met Selim, onu, paltosunun llıertn
de uyutur. 

Bu kedi, teısad'1fen Mehmet Seli
min rıandalyesf ne otursa. Mehmet 
Selim o sandalyenin ancak kenarına 
Ulşlr, yahut ta ayakta 1azar 1azı11-
nı ... 

DONK'O YAZIYI okuduğum za. 

J'aks.t g&leri görmJyen bu -.nBtP 
sue*inln yanmda bulunıaak pek 
kolay değ\ldi. GUıilltlldelt o k'4az' 
fazla sinirleniyordu ki, değil ~k 
sesle konn1JJ1ak, beklenmedik Ufacık 

'btr ,u.rmttı büe Gali tahrik idfJardu. 
Bir de(& yJDe Jl.tla ~ edillr

'ken, birkaç aklanı yemek eanumd& 
çerea kabilinden ~tirilen §eyler va.
mıda eofra"- baam 4'a }gOlmlma,W~ 
dl. l'akat bir müddet 90al'& bu badem ,_...;.._.._.;..,;,. ___ ...__-:,: 

Ierin, esrarengiz bir eurette arkam 
keefldl. Meğer, bu iti yamuı, yemek; 
yenildiği lll'8da dabiıa Joief PUlfbıe. 
rin arkasmda duran hizmetçi, ldtip 
Ayerlendin. bademleri apu atma· 
dan önce, ortasından kırmak gibi bir 
iUyadı olduğunu eezmif. Ve bu kllçUk 
gUrllltllden Pullblrlıı ainirlenmesf lh
t.tmaJfnt göze alarak bademleri ~ 
dan kaldırımf. 

• • • 
P UL1TZER gflrUlWye k~ duy 

dutu asabiyete de d&lr bir ,un 
töyle aöylemif: 

.. _ Ah, hiç uııutmam. Gençlilim-
cle, gllıilltuden lfk!yet eden adamlara 
rıaaıl gUlerdim. O l&lll&D aıhhaUm ye- · 
rinde, kanlı canlı bir adamdım. Hatta. 
'"Gürillttı yapma,, diyenleri Jmdınnak 
için bil.huısa gUrWW çıkanrdJDı. ~ 
kin, sizi temin ederim ki, bu muzlpJJ. 
lin cemuu 'gok atu' p.rtlarla ödııyo.; 
rum.,, 

Bu ruhi w.,maddl lnceUJderi dtltD· 
ntbıtız. Bir de her te,e rajmen ça1q. 
maktan ger! blmaJlfJDJ.. Aml mU. 
JOI*', l&bfp oJclutu suetelerlD bq. 
muharrlrlertnl ilk adı J&DDI& toplaya 
nk onian dlnUyor, J8lll talimatla va
slfe!erlnln bqma pdertyor, o kaclar 
-.cuI oluyor ve mesull'8t icat 
ediyor ld, beraberinde bulunan kiti~ 
Jertn bep91, ,emek ft fatlrahat vakit. 
lerl ma.temıa. bir dildir& ltttll bq 
bldın.mıyorlar. 

Ç OCUKLUGUMDA, Jradlll lchı 
tuawur etUll JtJer arumda 

en • olN'ak kBr bir ..,tn kadmm 
betbdt1ıfısti psyıqmaği >seçen a.rka
dqıiiıni ştmQI nerede olduğupu .. bilıiit. 
rorum. Fakat tesadtıfen bu yazıyı 
okumasını ne kadar tsterdim. İ§te 
onun l~ ideal bir it sahibi, bu dUn
yaya gelip göçmüı. Hem yalnız kitap 
okutmak defil, iyi söz ve musiki de 
din1emekten ho~lanan zeki, orijinal, 
faal ve mtlıievver bir kC5r! .. 

Evet, Jozef'Pulitzer, bam akpmla-

maıı Mebmet Selim arkad .. ımııı 
dllıJllndUm. Cidden ıeBSlz, mt1nzen ve 
bedlt zevki bııtun karllerlmlzin tes
Um edeceği gibi mutlak ıurette de
rin ve )11keek bir şahılyet. 

Slz de, kedi seven tanıdıklannıza 
hatrzantzda ~yle bir geçit resmi 
yaptırın bakalım. Görecekılnlı t1 
onların da )11zde doksanı ıe11lı, yal
nrı, ve kimseye zararı dokunamay~ 
cak olan zarif cinsten lnunlardır. 

Bundan ne çıkar, diyeceksiniz? 
Ne mi çıkar? 
Gazetemizin her zaman lçtn ne 

kadar leabetU yazılar nefretmekte 
olduğunun bir kere daha teyit edil
miş hakikati! 

Bir Kehanet Değil 
BANA, iıtedlttnlı zaman ıaatl so

runuı. Size, pek aı 7aaılerak, ıaatln 
kac oldufunu eö7ll:y1blllrlm. 

Elverir ki sordutuauı ıamandan 
bir veya lkl saat kadar &ace, aaate 
bakmıt olayım. 

- Buau, nuıl yapablllyorsun? 41· 
yorlar. t~te cevabı: 

- lnsan, bu kadar senelik 1la7a
tı içinde bir aaatıtı, ne kadar ıaman 
za.rtmda geçtiğini tahmin edemeye
<'ek kadar ,gafil ya.eamıf1&, yazık o-
na ..• 

Asabiyeti Güzel 
Muharrir 

lllVVELKJ OUN bu .Otnnlarcla 
JHftı~rm bir yazıra 1ıcartılık. llabl· 
yeti gilzel mtıne,JdtJmb Nat_ullab 
Atac'ın bucUnktı "Haber" 4• bana 
cevap verecel1Jıl ltlttlJD.ı 

Bilbı•a buradül eirl 
tUlı1an çıok •'&kıdaı' eder. 
uıineıı Mkule DUIJl'A 30 
•vl.Ye tetkil ed8eek bdar 
l4inarenin bu JjriJl4!nl 1 ... 1.,,... 
ku!Nlne beueteAler 4e _,.... 

dileriııe verilecek .ııuıaraşa 

ell~et vennu. Çl1ııkQ. ~ 
ton ~ .adet ge~ 

• • )j 

tuna' IWilcllrier; buna mukabil. 
nm da Ulılne tem icra etmeli • 
lerlnl l&!W'lar. 

Tamaml)'le mıbaDf ve Wbed 
iki tilrlll teııı.yW üzerinde ~ 
narlar. Tel&ftusu. japoaeada dı 

MI bir ıeye del&İet edebil~ ' 
m.aralan, kattyetle reddederl~ 

Yannkt "Kurun." c!a al~ 
sun. 

Tamirle Geçen Bit 
Yolculuk 

TUNELLID çıkacaktım. 
dan blrtnln içinde, ayatııuı:,.r 
sandalye koymu.,, tavanda 
Uzerlne ceklçle vuran bir a4,-
dnrıı. · _JI. 

Acaba TUnel bunu bekle1P':'ıl 
diye dlltunUyordum ••• Yok•• 
ten blr ta.mlr gtlnll mtl tcU!f • 

Fakat biz tcerlye .glrınttd .#, 
baların hareket daklka8J 18 
pılar Uzertİnlze kapandı. ~ (i 

Uzerinde tavana bir M>' atılJI 
dam, sene mıhlamuuıa ,.. 
rek 7ola çıktık.. 

YOLCULARDAN B!Rf, 
blr ma~eDI dlraeıe dlktıa.tl• 
tu IODr&.- kendtUttnden t»lf 
de bulanarak: 

-Tahta çtırtımnt. de4l• 
Bunun nzerfne, mıbla.1.-• .a 

oııdaa tarafa döntlp söıl•,..... 
rak: ta 
-Tahtanın oUrtıdUIODO 

blldlnlı beyefendi, dedi. (F 
vurarak) bu tabta öyle bir 
ki, eıkl Z4LM&D tabtuı. so 
suyun · lcertıtne at. tıo ,S-11 
Gf!ne ~öyl• kaskatı çııtar· 1' _. 
ntn malı bu ... ÇOrUyen tef 7vr 

setin çlvllerl geçşemltw'• ' . . . . . . . . , 
Gerçekten öyle... fi 
K ııç senenin arabatarıdlt 

ara balan! 
Fakat bir terin d~td 

·çfn, çUrilmesJnl ml bekltl»~ 
dır?,. · -



Birmanya Sahillerinde Geçen 
Heyecanh Bir Ma.cera 

Gttmek meebrı,.,,,. .. 
tiİıtli lcaldılım vapar 
Hini. denl.:lerlnde H• 

fu JKVltıllll bl~ accnlc-
1/f o.UU. Bıı oaparlar- . 
da A•JJO uerltlerlnln 
her ce,tdlne meıuap 
tahtı/. lılhaf · l man la r 
t16rlJllrdü. 

- Bu ıördüpüs rekabet yalnız. 
tıcaret sahumda dejil, ukııi sahada 
da bu kadar ıeniftir. Japonl.ıım Aıya
yı iatlli etmek için bir plinl•rı vardır. 
O da Avrupahlan ve b,yuları Aı -
yadan kovmak için. Biz bu p1'nm en 
ince çizıUeöne varmcaya JmJU' biliyo. 
rw:. Onlar, manen ve maddeten Aaya
Y~ blltlm olmalc siyasetini takip etmek
tedirler!. 

Ben söze kanprak: 
- Braqon. ilkin Japonlar ıarp

lılara muhtaç delil midirler?. 
Ve bu pyelerini tahakkuk ettirmek 
Aaya ~lannı kendilerine açık 

""ulundurmak için bizimle teıı:iki mesai 
etmeleri lbım delil midir? Dersiniz 
d'dlm. 

- Evet .. Fakat onlar Avrupa Avru· 
pahlanndu. Aıya ise. sarı trklann id
oiaamda bulunuyorlar. Ayni zamanda 
un rrlcrn rthberllifne yapm&llt~dırlar ! 

Tam bu ionuımalara devanı edilir
ken. Japon ıarmonlar da otelin ruto -
ıan~da otuf'?l&kta olduiumus masa -
lamı aramda .1n1iıt.:e dolafry01'1ardı. 

Birdenbire Bradıon ı 
- Doltlanm .. : ıu ıayet ,hürmetkir 

,. e aaf gördUiiinilı ıanonla: yok mu? 
Biı Avrupaltlara öyle milthi; bir kin 
healerler ki, ben bunu lise tarif ede • 
mem. Siz bunlarin yUkaelr l.ir Japon 
"abiti tarafından idare edildiklerini bi-
liyor muaunw: ?... · 

Binbatr bu taıleri ıayet ciddt töyli· 
yorda. Ben iae: 

- Siı bunlara iftira ederek bizim 
uykulanmm kaçırmak iıtiyonunuı ga· 
liba? Deınit ve hiç rJphesiz ':lam telle· 
ı :nden birine buımttrm. Bra.fcon: 

- Madem iri bana inaıuruyonunuz 
tecrübesi bedava, dedi ... Ve IOnra ili
..,~ ederek: 

- '~ bineceifmiz ctıkence) 
vöıpurlannda banpniıin haklı otdufu 
meydana çdw:aktrr ... 

KuJaima yaklqarak tn&i:iıce: 
... At.J~ dedi1"J;. 

ltoveluerimi ilaima 
l/Qnrmda taıı11orum. 
Zaten ona hiç bir va. 
kil #Jurlm!ftn auır .. 
maclım ki." 

Lakin blnbqmın hafif teôe11ümleri 
ile tcarplqtun. Derhal Bradıon otelin 
metrdotellnl çaiırarak: 
- Joni bana tndian Timea ıazeteainin 
bue{lnkU nlllhumı aldınnız... dedi ve · 
guete ıelld.:eye kadar biç aeaini çı -
kanDadr. Guet. ıelince ilk c;nce ken· 
nl bir ı3z ıezdirdikten sonra, gülerek 
~ana u.ıattı ve : 

- Şurasını okuyunuz. detti. 
Çerçeve içerisine alrnmıt oıı satırlık 

yur 1u idi: 
fnsiü ariittıetlekit üi mah~ai 

din tnlMle rlmlenn111 olan dört Japon 
zalNtini idama mahkUm elmiılir. a .... 
Jar, Jçon orduauaan en sözde ahitı. 
ri olup, ikili Vikıoat Takayana-, difer 
ikisi i-. Mu-siz Şarayaki ailelerifte 
mensupturlar. Bütün müdahalelere 
raifnen, ali ubri mahıkemenin karan 
c!ün akpm ... , yedide infaz edilerek 
kurıana dizilmitlerdir. K.ararm ani au· 
rette iafuı mahalli konao..._ aram· 
de l;üyiik Wr teuaür cloiarmaftar. 

Bu satırlara ıözüm bir tUrlil iıwt -
n:amııtı. Tekrar okuyunca, Hindietan· 
6alri tn:giliz ili askeri mahkemesinin 
!f&rarları bir alev gibi gözlerimde par· 
b.dı. Artık gUlmiyordum. Yalım, ıöz· 
ı..çlarım ile mualarımmn arumda do. 
11.ımaktı olan aaf yü.ılU Japon kadın 
~,raonlanna bakıyor, kendi kendime: 

- Aaba. Bradıon hakir mr? diyor
dum. 
BiNBAŞI BRADGON İŞKENCE 

VAPURUNDA 
Hakikaten bu vapurlara (l1kem.:e) 

iımi pek yerinde olarak vcrilmitti. Va
purun yirmiye yakın olan kablneti, bll· 
yük pamuk ve yiln balyaları. yai bi -
donlarm ve maden yüklerin arasına tı· 
kıınuıtı. Bu manzara ilk ~:llJ1Uıte in
tanın içini uaba ıevkediyordu. lıken
ce vapurunun tayfalan da. Malezyalı, 
Hintli. Birmanyalr, Çin ve Japonlardan 
mürekkepti. Bunlann bqrn:h bulu • 
na.n kaptan da bir ıoril kadar korkunç 
_yil.slil jdf • 

· işkence 

vapurunda 
casusluk 

:-•••••••••••eeeeeeee•••••••••e•eeeH•••••••••••••••••eeeeeeeee .. eeeeeeeeeeeeeeeeee•••i 
: 

Bu ycuı hakiki bir vak' anın romanı· 
dır. Yalnız ıahıaların isimleri deiiıtiril· 
miıtir. Büyük devletlerin caauaları aıJla· 
mak için katlandıkları fedakarlıkları 
gösteriyor. Bu vak' ayı anlatan F raıuız 
muharriri vak' anın şahidi olmuıtur ve 
yazısına ıöyle bQflamaktadır: 

"- Vak'anm nerede baıladıimı ha· 
tırlamıyorum. Bu vak'a ile Asya aeyaha· 
tim eanasında Birmanya sahillerinde 
kartılaştım. Resimler vak' ada bulunmuş 
olanların hakiki resimleridir." 

i . : 
i : . : 
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....................................................................................... 

Sabahm ıekizinde, binbaıı Bdargon 
ile vapura binerken, mal almakta olan 
\"apurda bu tayfaları görmilıt ve Brad

gona: 
- (tıkence) vapurları da çok kor

l<unç ıimalı tayfalara malik. Bunlu. 
hınısbk, yahut katillik için Liçilmit a· 
damlar demiftim. O zaman Bradgon: 

- Beni affediniz. Zira, Aizin böyle 
~üzel mannralardan h09la-:ıacağr111ıı 
rmit ederek beraber .seyahat etmekli -
~ımi.ıi teklif ettim. Ve arkaıuıdan: 

- Sakm dedi, burada hiç Nı ıey ih
•"" etmeyiniz. Zira, ben pıııdi burada 
bir Braclıoft olarak seyahat etmiyorum. 
Akıi takdirde burada bir faciıtya ıebe
bıyet verebiliriz. 

Vapurun dUdUfü ~ıyor, d'mir ya· 
vaı yavaı almıyor ve Kalkfttadan al-

mrt olduğu hamule ve yolcuları Ran.gona 
r.ötUrmek üzere limandan ağıt ağır çr
byordu. Ben, oturmut oldugum yer -
de buradaki korkunç suratlı insanlann . ' 
nasından hrnulık ve katillikten bat-
h itler baprabil~k aimab.r ta11yan 
insanları hesap ediyordum.. Tayfadan 
bir Japon kabinelerin önünde duruyor· 
c'u. Elleri kir içeriıinde idi. Yelken be
•inden yapılmıı beyaz elb~ıieleri iıe. 

beyulıktan çıkımı simsiyah ol::nuıtu. 
- Kaç yolcunuz v~r? diyı:rek sor -

<ium. Bozuk bir İngiliz tiveaile: 
- Miaeie on iki kip ... 
- Ati! Bu yolcular kimll!rdir bili • 

yor musunuz? 
- Ben bilemiyeceğim. Yalnız:, Aı • 

yalılardan maada, bir İngiliz, siz ve bir 
kadııı ... 

- Ne dedin? Bu ipence ~·:.purunda 
bir de kadın mı seyahat ediyor? 

Japon MDki bu aazterimi !':iç anla -
ır.amııtı. Tekrar: 

- Bu kadın kim? dedim. 
- Bilmiyorum. Lllrin, Raııgona ci· 

C.:iyormuı !. 
Mimini Japon tayfaamuı ağzmdan 

hiç bir flY a1!Mft1n imlrtnı "lmacbfms 
ıörUnee, Bradpu bularak ~ •-

muzda bir kadının da Rancona aeya· 
!::at etmekte oldufunu s8ytedim. Brad· 
gon: 

- Evet, biliyorum, dedi. 
Fakat bu söyleyiti bir muı.mma idi; 

beni de bu cevabı ile tüpheye dant e
diyordu. 

Yemek vakti idi. Japonlana Curry 
dedikleri, ve yemek aalonuncan bap• 
hu teYe benziyen bir yerd3, vapurun 
içintlelri bütün Aıya yerlileri oturmut 
?Y içiyorlardı. Binbqı Bradıon berı· 
buinde cetirmit o1dufu et komervesi 
ile viatrisinl içiyor. ben de hafif biz 
kahvaltı ediyordum. 
Yemeğimizi bitirmiıtik. Villpıırumm 

'ngin denizlerin aba ..ıanna t.ntlıni 
Jeaptırmıf yoluna devam ediyoıdu. 
:Bradgon koluma girerek beni c5verte
r- çıkardı. Birer aipra yaktıktan son· 
ra: 

- Artık büttill vuiyeti llisc oJclu • 
&u Jibi antaat.:apm. Sia beıt:m. bir v&· 
zife ile gittijiml anladnıu. Yalau na
nrı dikkatini celbederim. Her ikimi • 
zin de gayetle ihtiyath hareket etme
n.iz icap etmektedir ... 

- Tetekkilr ederim doıtu:n. Bu(~ 
k"ıce) vapurunda talibin ıöaterdiii 
istikamete giderken ıiz de ne içiıı ihti
yatlı hareket etmemizin icıp ettiibü 
hna itimat ederek söyliyebilininiz ••• 

Bradgon ıigaruını bir ket'e daha 
çeki. Ve: 

- Ben burada Maluyaya mi'him 
bir it için ıitmekte olan yillııff k riltbeli 
bir Japon zabitini takip ediyorum. Bu 
adamın Malezyaya cidememesi emk 
iktizaıındandır. Fakat, ayni ftparda 
bu ] apon zabitinin her hareketini takip 
için Taıkenetten ıönderilmit bir Mos-
ı. ova ajanı da vardır. O da b~niın dü • 
şüncemdedir. Kadının (!terinde mUhim 
vesikalar olduğunu zannediyorum. Bu 
kadın ne yapana yapsın katiyyen all
ka.dar olmayınız. Zira, bu ksdın bizim 
ıçin Japon zabitinden de tehlikeHdk. 
Biz Asyayı bir Ruı iıtilbından ziya· 
1.
1e japonlann iıtili etmesini arsa ed .... 
riz. Unutmıyahm ki. Afpniatan hu -
dutlanndan Sovyet nöbetçileri (5riln 
m'ktedir. Hindistan ise, koırıUnlıt a • 
janları ile doludur. Ve Japonlar, Ruı
lar kadar faaliyet cösternnemektedlr • 
frr ... 

Bradgon bu sözleri çok ı.:iHi olarık 
l!öylUyordu: 

- Size tavsiyem var; dedi. Bu ıect 
Jıiç bir iıle meıcul olmayınız. Her han· 
f;İ bir gürültüyü ititecek oluraanı.ı dı· 
§art çıkmayınız. Bununla hayatrnır: 

tehlikeye girmiı olur. Ve Avrupaya 
r.or dönersiniz .... 

Ben ise çok daha fazla . bir şey öi • 
ı t>nmek iıtiyordum. 

- Bu kadını c8rebilir miyi't? •• 
Bradgon: 

- Hayır!.. O TqkentJi hir nriialü • 
man kadın kıyafetiyle seyab it etmek· 
te, yemeklerini bile kabinesine iıte • 
~ektedir ... 

(Borta .1.'°"""' ,..,,.., ;I Ll 



Bir kokain mübtela
sının feci ölümü 

Herkes onu sırk sahnesiııde numa
ra yapıyor zannedıgordu .. halbuki •.• 

Kovnocb geçenlerde bir sirl:te çok 
feci ve tüyler ü.rpcrt:ci bir numara gös

terilmiftir: 
Kovnodıki yerli ve ~ok büyük bir 

ıJir~te bir~ok tehlikeli ve hcpecanlı 

num.aral~ gösteren artistler arasında 

bir de Hind :fakiri varımı .. 
Fakir binlerce lnn.n ~artuında sir

km orta 7erinde yüksek bir sahneye 
çıkarak. (ölümü kızdırmak) numarası 
yapıyormuı. Boynuna şiş s·-;>Jıyor. Bo· 
ğumın içine yanan meplclcr sokuyor. 
Sivri çiviler fü:erine yatıyor. Uzun bı

?klarJa kammm içini de§i;•ormu~ .• 
Bu 'humaralar bütün seyircileri he

yecandan heyecana sürüklediği bir aıra 
da 1eylrciler araoından üıtil başı temiz. 
göılilklü birisi ayaf a lcalkmrı ve hızlı 
adımlarla ilerliyerek Hind fakirinin bu
lunduğn sahnenin üıerine sıkmtf ve 
teyircllere hitt'j) ederek: 

"Bayanlar, baylar. bu fakirin röıter
Cliği korkunç ıeyler yapılmut hiç de 
zor olmayan numaralardır. Ben size 
b-.ınlardan daha tehlikeli bir numttayı 
ıöstere:cğim ve müthİ§ dakikalar ya· 
ıatacağrm.,, demiftİr. 

Meçhul adam cebinden çıkardığı u· 
sun bir bıçağı. gayet sakin ve mükem
mel bir num:r.a yapryormu3 &ibi, var 
kuvvctile göğ~üne uplamıştır. Birkaç 
defa oh •. diye bafıdıktan sonra "C acı 

bir kahkaha ile yere devrilmittir. Se· 
yiı4.:iler bunu fakirinkine benzeyen 
bir numara zannederek "bravo., •'bra· 
vo,. diye bı·zrıımata başlJınıılar, &!i- · 
rült~ patırdı, gülüfler araamda bir ci
nayet itlendifinin farkına .bile varma· 
mıflardrr. 

Yalnız Hindli fakir göğsünden müt
hiı kanlar akan ad<cnın nu~raam&n 
§Üphelenmi~ ve üzerine eğilerek dik
katle bakmı§tır. 

Seyircilerin bir kahraman diye alkıı· 
Ia~ıkları "ad:ı:ııın cansıı bir halde yerde 
yattığı bir iki dakika sonra anlaplmıt
tır. Orada tesadüfen bulunan blr dok
tor numarııyı yapan adamın öldüfünU 
söyleyince seyirciler bir panik halinde 
ıirkı terketmiılerdir. 

Ölen adamın cebinde iki mektup çık
mrıtır. Bunlardan birisinde uvallı 

adam kokain çeken bir betbaht oldup 
nu ve bu :dertten kurtulabilmek için 
bu ı:ıumrnyı oynadığmı itiraf etmekte· 
dir. 

Diier mcktubunda iıe bütün beteri· 
yete hitaben yaıılrrqttr. Bunda da 
şöyle deniyordu: 

"l§te görüyorsunuz ki, bir kokain 
müptelası böyle ruillne bir tekilde 
benim gibi yerler~ ıilrünür. bütün in
sanlara tavsiyem: 

Beyu zehir kullanmaymızf.. 

· Danyel Daryö 
(Btl§ tarafr, "! iNci aa.yıftula) sun iam.i çok hC)fla.rma gidiyor: Şehre 

lsraka:rak bu roma.nmm filme çekilme Lili Pona lami veriliyor. 
atnf teklif etmiftlr. Müellif romanm- Ondan ~nra. o kH&b•itau geçen 
da. Kateıin Dolgorukiyt. melek çehre- nehir de ayni ilmi alıyor. 
li, ~k o.ğmı ve gayet munis bak.ı~lt Bir gtin de çok 80ntli yeni bir }C)o 

göster1yordu. Bu ayarda. bir yıldızın komotifin ilk defa yola çıkma törerıJ 
bulunmaı.ı için çok uğrqılmlf, netice ,..yapılırken lokomotife CumhuıreW 

de en elveritli olarak Danyet Daryö tara!m~ i~ kon.ınunu dilştbıü
bttlwıınuıtur. Kendi~iie müzakerelere yorla.r. Fakat sonra. bu ,n.ı yddaa 
girlellt.rek muvatılt bir netice de elde tercih ediyorlar ve Uli Pom da loko 
edllmlftir. Sevimli yıldn ~vrilecek motife kendi iamhü ftl'iyor. 
oJa.ıı bu yeni filmde: AmerlJwı gençleri be.hu ve c;içıek 

- İkinci AleDandnn, Kirımm, bayramı o'Wı bir gine de Lı1i .Poas 
I.iztadie plajlarında, yulamıı geclren ismini koyuyorlar. 

ve a~i samanda imparatorun llO!l oa· En nihayet, bu bayramda açan ve 
Idkalanna Jcadar çılgınca 11evdlği Ka- herkesin gapline taktığ'r çiri\n ismi 
tse f8mindeki 9eV8'iliıi olacaktır. Ya- de Llli Pona oluyor .• 
pılan ilk tecrübelerede sık ~ık beyaz Bugtin Parlt.te bultınal'l attiat; 
pilrd• de seyrettiğimiz Danyel Daryö, - Geldfm, bir 3arkt söyleyip gicle-
ıKatia. rolünü bqardtiı takdirde, mU- ceğim, clemi§tlr. 

elllf. yıJdıs va yıldmn kocası derhal Londrada. .tsveçte ve. NorftÇte bir 
:Amerlkaya ~ecekler, filmi orada te- müddet kalacağım. Sonra tekn.r gelip 
~klerdir. Yıldı& ınUellifin roma· burada bir opera temsil edeoefim.,, 
.mı!& ta.hayyii! etti~, kadmm bütün Artist. yakında e~Jentp evlmzntye. 
ya.mtlan ile kankttristik tarana.mu cefi haltlnndaJd suale &: 
Dllayel ~ de buldufunu ttfra! et-
makttdir. Bu filmde.. imparator ikinci - EV'fenecek '-akttm rok ki! diye 
lleJraandr rolUnU John Loder yapa- ceva.p venniftit. 

~~ ae üniforma. ı~erısınde ye- _D_o_r_o_t_i _L __ i_m_ u_r_ 
aba muv&.tfa.k olan elemanlardan bi
ri4ir- J'ilmfn Mna.r)'OSunu fh:erine 
Raym.ond Benıa.rd &1mıt olup impara
tor lklnei Aleklandrm içinde yapyıp 
.aa daJdkuma. k&dar geçirdiği atkı 
cimlandll'IA birçok yenilikler yarata 
caktrr. Bu emad& lmpe.r1.tortm kanaı 
iına.putorlçe Marinfıı Katla.ya. karŞt 

~ nefret ve intikam hiaterl ile 
oaun acı ve utJraplarmı aeyircilere 
~ olan da amannnwn en 
nief)lur aktrble.rinden Marie • Hele

m - no.tedJr. - Y. . 
JIVL•NBVBK 1' AKAT V A.KTI YOK 

Am~rikada is.mi h&lktn ağzmda, 

tehirlerde ve tTenlt>.rde dola.şan Ltli 
Pona b\tgUrı, vatanı olan Fransaya 
gelmittfr. 

(1 ıncı S41ti/Oıtion lfftlGmJ 

saçlarına, bütUn kadmlarm aaçlan 
kesildiği halde hll1 makaa dokunma. 
llUf bulunuyordu. Bu bilhasa. film 
seyredenlerin dikkatini çeken yeghe 
hUJwüyeU olmuştu. Bu sebeple fevka 
1Ade müsait eartlarla bir mut&wle 
iDıJ& etmitU. tık filminde büyük bir 
muvaf!akiyet kazandı. Bilihare: (Son 

Madrit treni) (Kara. altından ktl?"ekl 
filmlerini çevirdi. Biltün gibJel tUTS· 
letteri sevmekle beraber onlarm içeri 
sinde yan ''&hfl göıilnmektedir. En 
husu ve en ince ruhlu ve e.n tık ıt· 
yinen artisttir. ~ebbUa ettiği tak
dinie bütan Holivudu soyup soğana 
çevirecek kadar! • Y. 

Franaanm büyük bir hararetle kar· r br. lhean Sami 
ll]adıfr bu tantö~ Amerika.!a gittik- BAKTEİYOLOJI 
ten eonra. pa.rlayan bır yıldız. 
dır. Amerikalılar kendiıinl o kadar 1 l.A.BORA TUV A..RI 
•mitlerdir Jıti, bugün bir ~hir. ne- UmumJ kan tablUttı. P'h'Dıi noktai 
hlr, bir Ml'T8Jn, bir lokomotif ve bir nı.:a~!ndao (W1.111ermaı:ı •e Kahn 

. . tea.ınüllen ı Kan ~Breyvab •Yılma· 
çlgek Llli Pona unnlnı tatımaktadrr. sı. tifo ve sıtma haatalıkla.n ıe.ııJai, 
Bunların hfkAyc~i kısaca ıudur: idrar. bal~am. eerat,at. k&ru"'l.t ., 
Amuikada, Mariland hUk<imetinde su ~ahlilit.J nltarmib'oekopt. •a.n 

A&umrta-ft (Adam eehrll ismindeki da üre, teker, Klorilr kollest.eriıı 
kasılı& halkı, ıehlrlerinin ad.mı deği§ rolktarlarmın tayinf. DfvanYQiıı 
tinnek istiyorlar. Ne alsmlar ! O za.. No. 113 T~t.: 20981 

muı Fhreti dillerde dolatan Lill Pon 

1 c. Be~~ı:.~.ı~k~t~::!~:m.2. 
ra verilecek suyun umumi tarifeden nete 
bir nisbetindc ucuz olmasına karar ''ermiş 
projeyi umuml meclise sevketmişlir. Bu 
vasiyete göre hıımameılar suyun metre mi
kAbını lO l\uru~a nlacaklardır. Fakat ba
m~'ltcılar hu kadar ten:r.iliitr Ufi görme
mektedirler. 

• J\filtfir Bkanlı§ı bu sene 1500 köy ellit
menl ')"ellştirme~e karar vermiştir. Kurs
lar Edirne, Arifiye. Eskişehir, Kastamonu. 
Manisa, Kars. Kayseri, lımir, Malatya ,.e 
Yoııatta kurulacaktır. 

• Memleketimh:de bulunan İsviçreli filim 
Pittar Buuada Yeşlkami n türbeyi sez
miş, şehrimize dönmQşlür. 

• Parisle Sorhonda Türk talebeye lıonfe
rans veren Profesör Mebus AU Nazmi, cv
't"Clki glln Sorbon profesörlerinin şerefine 
verdikleri ca>·da bulunduktan sonra mcm
Jekellmize hareket etmiştir. 

• Avustralyadan askeri bir heyet )"akın
da şehrimize selcrck buradan hususi bir 
vapurla Canakkaleye gidecek, Umnml 
Harpte Olen yurlt:ışlarını zi)'nrct edecek
tir. 

• Bursalılar Denizhank müdQrlll#ilne 
müraca:ıt ederek Almanyoda yapılmakla 
olan Terak vapurumuıun, tstanbula gelir
ken Bursa)ea ulramasını ve bir seyyah ka
filesini alarak 1stanbula öyle gitmesini rl· 
ca eımı,1erdir. 

• "l.es Jaumles Medical de Dregelles" 
komitesi, bn ay fcinde, Brfikselde aktede
cell kongreye baıt doktorlanmııt da da
nt etmı,ur. 

• Kahve, (aybane, pıino ve birahane
ler için belediyece hazırlanan talimatna
me Şehir Meclisine verilmiştir. 

• Belediye yazın )"aklaşması dolayısiyle 
plljlar için )·eni tartre:ıi tesblte başlamıt
br'. Bu yaz pazardan başka gllnlerde plAJ
Jard• bir kabine 20, lkl kişiden 30, üç kl
tlden 40 kunıı alınacak, pazar günleri ise 
fiyatlar 30, 40, 60 kuruş olacaktır. 

• Hatay intihabının yaklaşması tiıerfne 
şehrimizdeki Hataylılar Antakya ve bken
deruna kafile halinde gltmelle ba1lamı1-
Jardır. Ge(en hafta 300 kadar JJataylı iki 
kaflle halinde gitmişti. Banlar reylerini 
•aııandılttan sonra tekrar memlcketimlu 
ctaneeeklerdir. 

• Guoz imalAthaneleri bundan bayle 
,..ınu febir soyu kullanacaklar. ve gaıoz
Jard.a yüzde 10 - 12 grtlm şeker, 45 sanli· 
arat asit~itrik kullanacaklardır. Meyvalı 
ps0&lar için de aı kokulu esanıt ve u
raraıa boya kullanrlac.aktır. 

• Yeşilay Kurumunun senelik mü...ame
rul evvelki glln l'ıAleden sonra Fnınstz lf. 
yafrosu ~alonlıırında verilmiştir. Müsame
re çok kalabalık otmuş, misafirler geç vak
te 'kadar çok dlenmtşlerdh". 

• Heybcliadn sanalor)·omunda ;>oapılan 
yeni pavyon bitmek üzeredir. Yakında dö. 
tenmc"ine başlanar.:ık. on beş mayıstan 
fUbarcn lıa"tn kabul olunacakllr. 

• Kültür Bakanlığı orta okullarla. liK· 
lerde okutulan riyazi~, kimya ve fizik ki
taplarında tadil yapmağa karar -.ermt~tlr. 
VekAlet, bu hususta nl5kadar mnalllmlerin 
fiklrleı-ini sormuştur. Kitaplar yeni ders 
:> ılına kndar yetiştirilecektir. 

• ffa:rdarpaşarta tren yola ilıerinde ge
çit yerinde l.ıir köprü yapılması .. ·afia Ve
kBlcti~·le Belediye arasında kararlaşmıştı. 
Devlet Denıiryollan 938 biltçe!tine ba köp
rtl için tahshar koymuştur. Yakında fn
şaşına başt:ınaenktır. 

• Şehir Meclisi tarar1ndan tetkik ,.e. nıil
ıalter• edilen belediye zabıtası talimatna• 
mest baılr:ından itibaren tatbik sahasını 
L:onnlackhr. 

• Posta müdlirl~ü hmlttc 14 k::ıenk rad-

yo müsade.re elmhtlT'. 
• Eonıervah1var bu sene .( O kız olmak 

üaere 15 mtzun '\'erecektir Konsernhıva
rm talebe adedi 400 ü bulmuıtur. 

TUR.\!' TİYATROSU 
San'atkAr Naştt va ar. 
kadaıları Hakkı Ru
~en birlikte, ~atma· 
ıcl Miçe - Pençef vnr

"i dcslnln iştirakile.: 

l\mdi döştm ağlama:: 
Komedi 3 ptl Je 

ERTUGRUL S.\Dt 
TEK TlYA TROSU 

lIDtR~E 
CumharJycl 
Sinemasında 

HALK OPl!RETt 
Bu akşam A~k sine
masında Bay - Bouan 

Operet 3 perde 
Yaran {shmut Yesari 
Besle: Seyfettin Semi 

Kardc.~kr. 

1:\ Nison carşaruba gıJnfı aksamı Bakır
köy Çımku:ı ~ınemuında Operet. 

~ 
BUGO'!\ t\Ar.K.\CAR YAPURLAR 

Slfat \.'nparun ndı (;itliği yol 
12 Karadcnh: Karadeniz 

9.3-0 rıur 1zmit 
8.30 Kocaeli Mudanya 

2n Saadet Bandırma 
10 Menin Mersin 

14.38 
6.3U 

GET.ECF.K \'APt"RLA.R 
Bursa 
Saadet 

Barlln 
Bandırma 

Hayatda k-oc~mıŞI;,} 
hastahanesi 

iki elini yere kogaoak gürügl 
hasta nasıl tedavi edildi ? 

Alc.bomanın Taskengri iım~eki 
küçük bir köyü ''Hayatta kocamııla· 
rın hastahanesi,, namile tesis edilen bu 
müessese 6ayeıinde biltün dünyaca 
maruf olmuıtur. 

Bu hastahaneyi tesis ve idtt:e eden·. 
ler zencilerdir. Bu asri hastahanenin 
en ziyade dikkate değer kısımlanndan 
birisi kütilphaneıidir. Harıcen hiçbir 
fevkaliidelik göstermiyen bu kü5Uk 
klitüphane müessesede beslenenlerin 
maddi ve mtınevt tddavilerine tahıiı 
edilmekle beraber büyük bir ehemmiyet 
göstermektedir. İnsan burada k\itUphane 
direktörü matmazel Sadi Pctterdonun 
himmetile kitapla tedavi usulünUn en 
mütekimilini görmektedir. 

Bu kıymetli kadın Nevyorkun umumi 

kütliphane.inde senelerce çalıfmt§ ve 
kUtUphanenin Nevyorkun Siyahiler 
mahalleıi bulunan Harlem ıubeıinl 
idare ctmitti. 

Fakat matmaıel Taıkengi Petteraon 
haatahaneıi ldirektörliığüne tayin edil

meden delilik doktorluğunu da tahail 
etmittir. 

Her haıtanın bir de akli ciheti oldu
iu ttp Alemince umumiyetle kabul edil~ 
mit bir hakikattir. Binaenaleyh melan· 
koliyi defedip hastalan 11e1cli bir hale 
getirmek için onlara en münasip kittp
lan tedarik etmek icap etmektedir. 

Kitap tedariıinin esası, kitaplann 
fevkallde dikkatle intihap edilmesi 
uaaına \cltJy.J:ımaktadır. Hastahanenin 
Jdltüphaneye girecek her kitap önce· 
den hastaların ahvali nıhiyelerini ve 

hutalrklannı iyice 'bilen hafm kütüp 
tarafından okunup tetkik edilmelidir. 

Bul2111ık hastalığı olanlara bakan has
ta bakıcılara eskimi§ ve kullanılmış ki· 
taplar verilmekte fakat okunduktan 
sonra imha edilecekleri hastalar tartr 

fmdan tıezil:nemesi için sım1 karılar gc· 
çirilmektedir. 

Kitaplann okunmuını ve haatahan~ 
nin radyoUle verilen konferanslarrn 
me\·zulannı hafızı kütüp tetkik eder. 

Bu hastahanede yapılan işlerin en zi
yade enteresanı deliler hakkında yapı· 
!anlardır. Hasttmın maneviyahnın tak· 
viyesi için sistem dahilin!:ie daimi bir 

gayret sarf edilmektedir. 
Okumakla hayat hakkında yeni fi. 

kirler iktisap edip kamil insan olar<>k 
tekrar hayata dönenlere sık sık tesadüf 
edilmektedir. Hatta tecrit edilmi§ olan 
hastatarile muhafızfar ile her vakit kil· 

tüphaneye getin1mcktc ve buraya ~irer 
girmez muhitin tesirile sinirliliklerinin 
bir kısmını kaybetmektedirler. 

Bunlardan en çoğu ilk defa kütüp
haneye getirildiklerinde bir müddet 
şaşl.,n bir hale ~irmekte fakc-t yavaş 
yava~ mecmua vesairenin göz alıcı 

renkleri nazarı dikkatlerini cclbctnıek· 
tcdir. İ§tc ovakit hasta bakmlar bun

ların eline kağıt ve kalem vererek her 
gördüklerini tcberrü etmeğe müsac:tde 
ederler. Her hangi hastanın nazari 
dikkatinin bir §eyle alakadar olduğunu 
gören hafı.ı.ı kütüp hemen o hastzıya 
istediğinin resimlerini ve bu resimlere 
ait yazılarını kesip almasına müsaade 

eıder. 
Har.tanın birisi doima iki elini de 

yere koyarak küçük çocuk gibi yürü· 
mekte imiş. Kütüphaneye ilk getirildi
ğinde de bu halde içeriye girıniı yavaş 
yava! resimler nazarı dikkıcti cclbctti· 
ğinden onları koparmak üzere doğrul· 
rna~a ba§Jamı§ ve bir müddet sonra 
mecmua resimlerinden bir kolleksiyon 
teşkil etmiştir. Bu arada dört ayaklı 
oltorak yürümeli de unutmuıtur. Şimdi 
tam bir sükünet haline av.det etmiş 

sıhhati yerine gelmiştir. 
Mütemadiyen baiıran ''e hiçbir ıcyc 

naııırı dikkati celbcdilmiyen diğer bir 
hasta da kütüphaneye getirilmiıti. Mü
tem:!'cliyen bağıran bu hasta ayni z> 
ma~ ..ı., ellerile bir takım işaretler de 

yapıyormuf- Bu hal hastahane direktö
rünün gö.tünden kaçmamıı dosyasını 

tetkik edince bu zavallınm genç iken 
güzel sanatlar tahsil ettiğini görmil§· 
tür. Bunun Uzerinc eline hemen ldğıt, 

kalem verilmiJ ve kendi haline brralnl· 

nuıtır. Sıhhi ahvali çok i~ 
gün kütUphaneye gidip r~ 
maklıı vakit geçirmekte bul i 

Hastahııınddeki hastalar i~ 'I 
klüp tesis edilmittir. He~..W 
toplanıp oturmakta ve ke~r 1 
mualar verilmektedir. B~ J 
rile '211ay ettikleri hiç tesadUf 

mittir. ' ~ 
Hastalann na.zarı di~ P'ı 

sınıfa cezbetmek için· bUylik.,,,, 
sarfedilmektedir. Bu ıufetl• ~ 
t;ııhanede kendilerini uaan~,ı 
me!\gale bulmuı olacaklar b_. ~ 
~r hayata avdet ettiklerinde 'J 
Jerl bu sanatlı kayatmr teasl' 
ceklerdir. ..../ 

Toplantılar: ~ 

Türkiye Tıp Eneiid"" 
lçtİmAı 1, 

Turklyc Tıp EncUmeni l3 n~ 
ba akşamı saat 18,80 da topltll 
ral Profesör Dr. Tevfik SaAlatıı '*ır 'İ 
AkclAer tüberkülosuna mus~b ~Jel' 
zalürrle ve post-pnömonik a~cı r· 
l\lalaria teşhisinde kas bczlı, ı>ıJ. 
Serafoddln ~Jik ı:ırnrından: sıe Pi, 
tloıı 'c tifo tcşhi~i me\:'zuıarı ı1" 
tebliğlerde huhınulncal;lından 6 ı 
rıın mııhlerf'm m cslekclaşlnrııt 
ric:ı olunur. 

içtimai Coğtaf1' 
Şehremini llttlkeolndt.n: ~ 
J.:cvimlzdc 12 - 4 - 1938 soıı,~ 

17 de öı!rctmen llhdml CebeCI ~ 
(lçtımal coğrafya) movıulu blr 
'crilecekllr. Herkes gelebilir· 

Koro Dersleri 
$işli llolktııfnden: .,P, 
Evimizde koro dersleri a('ılıtl .~ 

:rnnlnrdnn 16 l'tışından, Ba)•lıırd ~ 
şındnn )'ukorı <.ılan btcklilcrlll ıııP 
snnı 1G dnn sonnı Sokretcrırne 
ları. 

Stenoğrafi Kur.O 
EminönD Halk~vlnden: f' 
19 Nisanda başlamak ve ii~S~ 

etmek llıere evimizde bir rl 
kursu n~lncııktır. Kars zııınnııl' ~ 
Cuma gilnleri snal 18 den 10 ~~ 
Kursa de,·nm clrııek için orta t•~·ı 
miş olmak şarttır. Yarılmak 11 .,r 
her gfin m ktcp şehııdeınıznıC~ 
yasfka foto~ıırı ile Evimiz bil 
rncaatlnn ilan olunur. __./. 

,,/ 
lıtanbul Aıliue )lahktmesl 6' J 

Dnlrtslnılen: ~J 

Nimet t:ırarındıın Dakırkö1 :S 'I. 
kn~ı 14 ~o. dn iken iknmetS c 
bulunan Dursun aleyhine ikD~O ~ 
boşanmn dnt"asındn tahkikat gu IJO
salı ıınt 11.30 olarak la)·in. 0~eıl',; 
mfiddcl:ıleyh on beş gfln nıüd cJYJ 
hlı- gazete ile i!Gnen leblil!a! 1 ıı~• 
rnr verilerek dn,·clh enin bl~ ,O~ 
mahkeme dlnınbnncsine t:ıfilı 'IJ' 
duğund:ın miiddeialeyh Durs~ISJl'j 
yen gün ve snııtıe mnhkemed~'/I 
luomn ı lüzumn tchll l'Cri: ,/ 
ı·r. Ui1n olunur. ~ 

ZAYİ IJI 
~65:: numaralı ::mılıncı plô.k9111 ~' 

tim. Yeni ini çıknrncnğıtnd9~ tl:ıl 
hilkmü )Oktur. - Kascmpnştl• (' 

llnlil. .J. 
• • • :r'.I 

l ıanbul vilıiycU Fatih ı.aı.a;10 t 
nahbcsl nüfus nıemurluğtın.;. 
nüfııs. kağıdını ı:ı:ri ct11 il 

~ı.fll 
ni nl;ıc:ılhmdan eskisinin h~ .el 

Ali 1.-ı:ı Zeynep. 7 t. 

"' • • d.,ıı 
Ni$!1nlaş1 kız ortn mcktcbiıtliııt' 

aldığım tasdiknamemi ınyi ~e'ıııil 
ni nlacnğımcbn cskişiııin hul> 
56:> Safiur.. ~ 

• • * "''i 
1• •etı1 /,, 

521 numnralı nrnbncı eh ıl 6'~ 
yi eltim. \"cnlsini çıknrncd1ft1..o;J 
nin bük.mü yoklur. - J{asırrıP- '11 
<ı{jlu \'eli ,_/ ~ 

r .. ·-==:.:ı:::::-.u:::::sar.---;; 
İ Dr. irfan Kıt1 
ii Röntken l\1üt~'
ii Der gUn öğleden eon,. ~ 
10
·: 1 re ımd:ır ncıcd(yc. " 8 , ı• 
• Nurfconkcr sokak !{O· 
:. 
ı:::ı::::::c:::::::::::ı::::-·· • 
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4
lra i iz - ital:van görüşmeleri 1 
~~ 

1 
f(i.,,.,,,.,: ı uırid,..) radyo ile propaaandaya nihayet Ye· 

~~\tı., 4tı blttmet araımdatl rllmntul tazammun eder. 
~•ta an atr umumi blr takım Llbye: 

~l't l~t '1lt lrettep olacaktır. Anlatma merlyete girdikten 10n-
,.._.. .. ~~et •1111 zamanda no- ra İtalya oradaki kuvvetlerinin 1a-

tı,~1'. ı;;-tlerdtr. narnr geri alacaktır. 
~t.D:..""h; •terenin ttalyan tm- Habeşistan: 
~-.S' tanıması, ttaı1anın tnglltere, Au devletlerin ftal1ın 

... _:'l~ löntııuııertııl geri al· lnıparatorlu~unu tanımı1acakları 
~ lt il'. baklnndakl teahhUtlerln4e serbest 
t9'( 

1 
!tat ~ lıastllz - ltalJ&D mi- bırakılmasını en k11a ltlr mtıddet 1. S '-taa1&:11lda da Maten ıaze. ~inde mllletler cemlyetlndeıa latl1e· 

-.:;
1
'1a: ••rnıektedlr: cektlr. 

s~""' tapanya: S •-. ta ba denizde tam bir Her iki memleket ftpan1anm ıı. 
Ce\ .. •tt: 1117 lttnctkAnun an- yaaet ve toprak bakımındaıı stntlllro
~\t..;:1'4" oto1ıo1 ile teyit edile- suna riayet edeceklerini teahhlt ey 
~·11\a._~ >'al> b"t• her iti tarar llyeceklerlflr. 
'--~ - IC!atıan tahkimatı PRANSA DA ITALYA lLB 
it,--._ ••11ea samanlarda ANLAtM..\K tsTBYOR 

\ı tllı,_ ı''•: lll blldtrece1tıerdlr. Parla, 11 (A.A.) - Sabılı Bqye-
tıı ~-a-"aıtet ktl 8. Flanden. 1Jntrana1Jan ıazete-
h '-._~ ... l't ~ etıın Aden llaerlnde· sinde netrctUğl bir makalede Fran
rı ""'hl.:_~ llı1acat n her iki aa ile Jtal7a arunıda ook c;abuk bir 
"'1ı ... ,~' le11ıııere s~melr •urette 11ormal 118nuebetlertn tesl
=<l\tıt, ~ ... '-l 1888 8GYen ka- •t ıtızu~u tllerttıde israr e1ıemelıte-

rı11't1 lllaeıını te1ıt eyleye- dlr. 
«:,ı~'' "ı, MehnsRn mPrllRI hıtrlrly .. Pnf•OmP 

-...... .,__-~Ilı lct nl r" 'ıl .ıhn ve Rom'\ bn~·ük el"'tl-
-~.ttr 

8 
llrf'slnl hoznınf,R ğtne nnın?.at gibi gDstPrllc>rı B. l\ffıııt. 

· 1>'aaı rekabete ve ler de gazetecilere, verdlll beyanat-

Vallmlzal~~karaya 1 e o R s A IO!Günlükcı 
Vali ve beeldiye reisi ba~ Muhiddin Ankara U -4-938 RADYO 

UltUndağ dün aabah trenile Ankara- Rizalarında yıldıı f~retl ol~nlar, Oıe- Programı 
zerinde- muamele Rörcnlerdır. Rakam-

ya gitmiştir. Birkaç gt1n sonra döne- ıar ııaaı 12 de kapanış satış fiyatlarıdır. AKŞAM NEŞRiYATI - Saat: 17 lnkıllp 
ee!rtir • Ç E K L E R tarihi dersi: Onlnntteden naklen Mabmat 

26 5175 • l\fadrid 12 7MO Eut Boıkurt. 11,JO Konferans: Şebreml-
ta, ayni tRnda fllrrtnl blldlrınlştlr. 

Parls, 11 (A.A.) - ParlAmento
nun korldorlannda Flandln ekalll-

• Parls 
• NeTYOrk 
• MllAno 
• Rrfihel 
• Atına 

0 7950 • Berlin t 9725 ni Halkevl namına: Rqat Ekrem Koca <b-
16 m • Vareo..a 419" tanbula alt Tealkalardan Bostaacıbafı def· 
4 7014 • Budapc5te 8~6 teri). 18,55 Pllıkla dans mu~iklsl. 19,15 

871268 • Bükreş 108 8375 Konferan's: Beyoitlu HalkeTi namı• Ab-
yete mensup dört nazıra Jıablneye 8461~ • Bebınd 8'871 met Hamdi B•r <Buhranlar). 19,11 Bor· . • Cene"re 
girmeleri için phıen müracaat edil-

• Sol~ 6877 • Yotcohamt 2 7188 18 hı.bcrlerJ. 20 Vedia Rıza Te arkadaflan 
tarafından Türk musikisi ve halk tarkıla-dltlnl ve bu nazırları kendilerinden • Am~tcrdan ı 4287 • Stokholm 80083 

batka biç kimseyi temlil edemlyecek • Praıt 22 8976 • l.ondra R27 25 
lerlnl beyan etmı,ur. Vi:vana • Mo~kova 28 88215 

l•tlkrazlar 
Plandln demiştir ki: 

"Siyasi mnvazene meselesi bizi a
lAkadar etmez. Biz yirmi ay suren 
ıtyast bir cinnet neticesinde harap 
olan maliye ve lktleacUyatımızıır dü
zelmesini tıtlyoruı." 

Mumaileyh ttaJ11 ile yeniden nor
mal müna<Jc,betler idame edilmesi 
lüzumunda. 1ırar •e ispanya hakika-
tmı görmemeıllle celmekte d~vam 
edilmemesini tavsiye etmiştir. Flan
din şöyle demlşUr: 

"Biz bllbuu btık6metln progra. 
rnlyle ala.kadarız. HQkGmPtln ~tsste

rer.e~l fa'lllyetl görerek bu program 
hakkında bir hlktlm Tereceğfz. ' 

• 1933 T. Bor ı 1946 ı • F.11lanl htik. 10025 
.. " " 11 ~. En:unam 
.. " " 111 • S. Erzurum 96 96 
Ef~kt flrr verilmt-mlslir. 

Zahıre Borsası 

tt-•-••• 
Bulda)' yumllf&k 
Bulday sert 
Cavda~ 
Mısır san 
Nohut kalburlu 
lç fındık 
Yapak 4oadol 
Peynir 'Ley:ız taze 
Peynir kaşar 
Porsuk derisi 
Tavşan derisi 

& 28 
& 20 

'" 5 5 
., 30 

34-
50 -
31 7 
55 -
330-
16 10 

-. --
.a 10 

62-
35 12 

350-

n. 20,'5 Hna rapora. 20,48 Omer lbza ta
rafıadaa arapÇtı l&JleT. 21 Tabatn Ka
rakut ve arkada$1an tarafından Tnrk mu-
sikisi Ye halk şarkıları. <Saat ayarı) . 21,45 
Orkestra: ı - Veber: Oberon uTerlnr. t
Ca1konld: San dotom. 3 - Tranalat6r: 
Hohza)'tsuk in lill pud. 4 - AJlenberg: 
L6 mulen. 22,15 Ajana baberlerL 2',30 
Plılkla sololar, opera n operet parçalan. 
22.SO Son haberler ve erteal ıüııOD pl'Ofıo 
ramı. 23 Son. 

Doktor F-r1zl Ahmed 
Denia hutaneei cild ft d1uevt huta· 
lıklan mtıtehunll... 

Paurdan maada berdn BlledtD IClat9 
•al M p .. dar haatalanat bbal edtl\ 

Arfteı1: Ankal'll caddrKi <".atıılnlla )'Ofratll 
Uoe bapnda numara 43 telefoa: 2Sltl 



Neden 
A . . ? 
spırın .. 

Çünkü-ASPİRiN seneler-
• 

denbe r i her türlü soğuka l -
• 

g ı n lı kların a ve a ğrıla ra karş ı 

tesir i şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

. s ı na d ikkat ediniz. 

YbNi T~SliMAT 
iLMül-IABERLE~iMiZ 

---
DA~A YU ICSE: IC l 

rAiZ, DA~A ~Yi 

GÜVEN 
ANI.Ti 

... 

TÜRKİYE i5.BANKASI 
1 

lstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

Semti ve m ahaIJesf 

Balat, Hamamı Muhittin. 
Aksaray Baba Hasan Alemi 

Cadde voyıı. sokağı 

Kara Papak 

Saraçhane Mimar Ayas Horhor 

Xo.su 

10 
1 

• Ayvansaray Atik .Mustafapaşa. Çenber S 
l\lil<1<1cti icar: Teslimi t arihinden O!lf) senesi .:\fnyıs sonuna kadar. 

Sayım Ocağt Ocak önünde 
)lüdd~ti icar: Tc Umi tarihinden 9.J.O senesi Ağust-Os sonuna kada r . , 

Cinsi 
Ev 
Cami yeri Haydarhane 
Cami yeri 
Arsa 

::Mandıra ve otla.kiye 

'.4 
2 

seoeılfl 
G10 J;r 

~ $ARTLA~ T[MiN rD~R ~ s~ 
Yukarıdn ynzılr mahaller ki ı·aya. verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmrştrr. lstcklilor 22 Nisan 93 tt-' 

~ ~" 

~ E"'*'~:, l-IOLANTS(;: QANK-UNi NY. 

ma. günü saat 15 o kadar pey paraları le beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar BaşmüdürJUğUndc Ynkıf }. 
lar l~aleminc gelmeleri. (1989) / 

--------------------------------------~--------------~-.-/' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satın n lma l{om isyonundan : 

ı - Bir metresine iki yüz doksan kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve ör
neğine uyı;un iki bin metre erat kış lıl( elbiselik kumuş 29 - 4 - !138 Cumn 
günü saat onda kapalı zart' usulile sa tın alınacaktır. 

2 - ~artnamesi parasız komisyon elan alınabilecek. Bu eksiltmeye 

Doktoı 
Hafız C'emal 

IAUUlA N .BEKiM 

Dahiliye Mütehaum 
• t 

Puardan bafka c11DJerde O,ledeo eonn 
uat t2.6 tan 8 J&) Udu ı.tanhUJda l>tna 
roıwıda (lOf J ownaraJJ bUIUll bbl.ı?utııde 

naatalıuıw ıtatıuJ eder. Salı. cumart.MI ctım 
lert sabah w9~12" uatıerl b&ltlkl tuJu\ray. 
wabsustut. Muayenehane n a. teıetoo 

223911. Kışllİ teıeıoo : 21o+i. girmek isteyenlerin ( 435) liralık ilk teminat makbuz \'C şartnaıncc1e yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dolrnza kadar komisyo
numuza vermiş olmaları. (l02i:i) (Hl 90) ~ 
1~A-- ----dd---d ..... 

nkara ca esin e 
G~zli pamuk 

harbi 
Değerli mutercim bay Hamdi 

Varoglunun Antuan Zlşkadan di
limize çevirdiği bu eser ~ugilnkU 
dllnya hadiselerinin ka 1·nakları

na \'arnbilmek icin okunması şart 

Kirahk dükkan ve ardiye 
VAKiT YURDU'nun altında (Ö l~n Fransız kitapcısının) yeri olan başlıca kitaplardan biridir. I 

vo arkadaki depolar kiralıktır. DUn "te Yarın tercilme kU.Uiyat m-
Küçük ıc.atbaa ve lm.ı.IAth·uıe yap nıağa gayet ch·oıişlldir. fstı-- dan 66 incisi olarak cıktr. Her k i· 

yenlerin VAKIT tdnrc mc•mı~runa mu racnatları. tapçıda bulunur • ........................................... ~ı--.... -1 .............. .... 
' " . 1 

l ı.ıt ,.nbnl Beledi"e.~i · ııaı1ı:ar·f-.~~ · .. ::. -
. ~ · ' . " . ~ . .. ., . ' ' 

. 1 

--
Senelik muhammen kirası 4 il rn o lan Kadıköyüııcle Çocuk bahçesi 

karşısında arsa (Tenis yeri) 93!1 veyn 940 ve 941 seneleri Ma;),S sonuna ka
~ar kiraya verilmek nzere a1:ık artır maya. konulmuştur. Şartnamesi LeYa
tm MUdllrlUğilnde göıillcbllir. lstekU olanlar 3 lira 60 kuruşlult ilk temi
nat mektup veya makbuzu ile 18 - 4 - 938 Pazartesi gUnU sant 14 de Dnlmf 
Encümende bulunınahdırlnr. ( B.) (ıs 24) 

~ 
, .. , ...• ,t-, - -- ~~ ıl 
BAGt 

Sahibi ASIM US Ne§riyat müdUrU Refik .A. 


