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H atay meselesi için 

V~lk üDD~ır lh'ı~y~ 
1 izmirde mütecaviz talebeler 

t ü Sil8hlarını mektep 
ya takhanesinde 
Sakladıklarını 

Dün iki defa toplandı 
r 
I Hatayda söylediler 

• • 
Uçüde tevkif Örfi idareye rağmen 

Vaziyet hala düzelmiş 
değildir 

1 
l edildiler 
f lzmir - Kültür lisesi direktörünü ta. 

banca ve bıçakla tehdit eden Sabahad
din, Ahmet ve Zeki isimlerindeki üç 
talebenin sorgu hakimliğince tevkifine 
karar verilmiştir. Suçlulardan Zeki, tah
kikat sırasında, hadisede bir tecavüz ve 

Paris Elçimiz Suaa Davaz 

Ankara, 4 - Vekiller heyeti bugün 1 
Başvekil Celal Bayarın reisliğinde i~i 
defa toplanmıştır. 

Başvekil, toplantıyı müteakip, An. 
karada bulunan ve Abdülhami Hay
yam'ın başkanlığı altında olan Eti 
Türklerinden müteşekkil beş kişilik 

heyeti kabul etmiş, kendileriyle gö • 
rüşmüştür. 

Konuşmada, Hatay Tür~lerinin son 

Başvekil 
Dahiliye Vekili ile beraber 

Çankırı da 
A 

a ze 
yardım işini tetkik ediyor 

Çankırı 5 (Hususi) - BaşYekil Celal yardım işini tetkik edecek ve bir ihtima
Bayar, Dahiliye vekili Şükrü Kaya ile 
birlikte tenezzüh trenine bağlanan hu. 
susi bir vagonla buraya geldi. Başvekil 

le göre akşam trenile Ankaraya dönecek. 
tir. 

Çankırı, 4 (Hususi) - Dün geceki 
zelzele sahasında felaketzedelere yapılan gs-- Devamı s incide 
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Belediyedeil 20 kişi 
Devlet Şurasına 

verildi 
içle r inde Beled iye Reisi ile Reis muavin

leri ve dai mi encümen azaları var 
Mülkiye teftiş 

heyetince otobüs 
Yolsuzluğu iddia
ları hakkında ha
zırlanan tahkikat 
fezlekesi Dahiliye 
"\/ ekaletinden Dev 

let Şurasına ve
tilıniştir. Şura, 
~Uçlu görülenler 
1 • 
Çın ya men'i mu-

hakeme, ve yahut 1 .• 
Uzumu muhake-

llle kararı verecek 
tir. • 

Bu fezlekeye 
göre ot ... ı..·· • • d 20 k" · · du ~ ""'us ışın e ışının suçlu ol-
1 ~u Z<ınnı hasıl olmuştur. Vali ve Be-

bedıye Reisi Muhiddin Üstündağ eski 
eled· . . . A • ' 

---:!e reıs mmıvını Hamıt Oskay, 

belediye reis muavini Ekrem Seven. 
can, Muhasebe müdürü Kemal, geçen 
seneki daimi encümen azalan, suçlu 
görülenler arasında bulunmakt<ı:irr. 

\r
lstan bul Şehir Tiyatrosu artistlerinden 

asli Rıza tayyare-
den radyo dinleyi-

vaziyetleri bahsa mevzu olmuştur. 
Vekiller heyeti akşam üzeri tekrar 

bir içtima yapmış ve toplantı geç vak. 
te kadar sürmüştür. 

Çetrler yeni den faaliy~te 
geçti 

Antakya, 5 - Türkiyenin Paris el. 
çisi Suad Davazla Fransız hariciye 
nazırı arasındaki konuşmadan sonrn 
Hatay idaresinin askeri makamlar e. 
line geçmesine ve örfi idare ilanına 
rağmen henüz vaziyette bir salah gö
rülmüş değildir. Bilakis bazı köylerde 
çetelerin taarruzu artmıştır. Bu ara
da Mustafa Sadık ve Hacı tsa tarafın. 
dan teşkil edilen çete de yeniden faa
liyete geçmiştir. 1Ik olarak Fofiri kö. 
yünü basmışlar, evleri soymuşlar ve 
Hanoş isminde bir Hataylıyı ağır su. 
r ette ynralaıru§lardır. 

''İttihadı vatan,, cılardan müteşek
kil bir çete de Eti Türklerinden Ab
du1lah Gali'nin e irıo s ldı mış,ardır. 

Hataydaki Ermenilere radyo 
ile konf P.rans 

Hatay Ermenilerinin muhtelif şe
killerde iğfal olunuşundan büyük bir 
ıstırap duyan ermeni vatandaşlarımız 
dün İstanbul radyosuna başvurmuş -
lar, radyo ile Hataydaki crmcnilcre 
konferanslar verilmesini teklif etmiş. 
lerdir. Müracaat, alakadar makamca 
tetkik olunmaktadır. 

Sivil ahalinin 
bombardımanı 
Çlndekl ve ispanya

daki had;seler 
lf2' ır@'lt es tç: <0> 
e ©J n o D'1'©>ır 

Hong- Kong, 4 (A. A.) - 8 Japon 
tayyaresi bu sabah tekrar Kantonu 
bombardıman etmiş ve birçok nokta. 
lara bombalar düşmüştür. Bazı yer • 

~Devamı 8 incide 

~ lYI ~ lYı li'il ~ lYı m aı ~ 
Şişl,i Perayı 

yendi 
Şişli ve Pera klüpleri futbol birinci ta. 

kımlan arasında bu sabah Stadyumda 
yapılan maçta 3-2 Şişli galip gelmiş ,·e 
Apoyematini gazetesinin koyduğu kupa
yı kazanmıştır. l\laç oyun müddetince 
2-2 beraberlikle devam etmiş, ancak son 
dakikada Şi~linin yaptığı bir gol, galibi
yetini temin etmiştir. 
Maçın tafsilat \"e resimlerini yarın ve

receğiz. 

!ıWtccaL'iz talebeler malıkcnırc/e 

tehdit olmadığım, mektep müdüründen 
sınıf geçme vaziyetleri etrafında main. 
mat sorduklarım anlattıktan sonra şöyle 
demiştir: 

"- l\lüdürün odasına girdiğimiz sıra. 
da arkadaşlarımda ve bende silah yoktu. 

Direktörün yanından ayrıldıktan sonra 
~Devamı 8 incide 

bD ır 

74 Yaşında bir adam 
9 yaşında bir çocuğa 

tecavüz etmiş ! 
Abdülkerim adında 74 yaşında bir 

adam, Zeyrek yokuşunda Çinili hama
mın yanındaki ekmekçi dükkanına ek
mek almak üzere gelen bir kız çocu. 
ğuna tecavüze kalkışmak suçiyle ya -

kalanarak mahkemeye verilmiştir, 
ihtiyarm tecavüzüne uğrayan kilçük, 

dokuz y~mdadrr ve Ayten ismini taşı
maktadır. 

~D 113 
Kapifen Teodor Brodeg 

MARMARADA 

Fut b o 1 d Ün ya ''E. 1S" iin ta1dbine mcnmr edilen destroyer sii:arilcrinden l1 ası/, 
ı\'ccati, Cemal ve lsmail kaptanlar Berkisatvctin giivertesinde. 

Şam p İ Y 0n1 U ğ U İngiliz denizaltısının harikula de maceralarını Bü-
A 1 manya i 1 e 1 s v i \'re yük harp sıralarında Osmanlı donanmasının şimdiye 

be ra bere. kaldı kadar gizli kalan faaliyetlerini, Marmarad aki d eniz 
Faris, 5 (A.A.) - Futbol dünya şam- facialarını vesikalara istinat ederek anla tan bu eserr 

cilerile konuştu 
W": Yazısı 4 üncfido 

-piyonluğu: Almanya - İsviçre maçı bire J Ayın 11 ı·nde başlıyor 

l 
knrşı birle. beraberlikle neticelenmistir. 

İki ekip perşembe J!ünü bir daha karşı. y 8 zan : ~al D1:ı ffi ft Va ğ n ~ 
laşacaklarclır. _.._ _______________ .___ __ _ _ -
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Hataydaki 
komİs!Jon! 

Hataydaki seçim kaydı hadiselerini 
takip eden herkes, bir çok d efolar, ken
dine scrmuştur: Fcıkat bütün bu işleri 
Milletler Cemiyeti namına, bitaraflık
la idare etmeğe memur intihap komis. 
yonu acaba ne yapıyor?. 

Kısaca cevap verelim: Haksızlığı 

meşrulaştırma! 

Kamutayda geçen gün Hatay mU
münakaşası olurken, bazı mebuslarımı· 

zın beyanatları Milletler Cemiyeti ko
misyonunun bu mahiyetini kafi bir vij. 
1uh ile meydana koymuştur. Komisyon 
'imdiye kadar, sadece, mahalli otorite. 
Jerin cebir ve tazyik politikasını kitaba 
\1ydurmağa çalıştı. Bir mebusumuza 
Hataylı bir Türkten gelip Kamutay 
kürsüsünde okunan mektubun şu fık

ralarım hatırlayınız: 
"Antakynmızd:ı k:ıyıt işinin b:ışlnclığı ilk 

,:ün işler yolunda idi. Fak:ıt ertesi sünü 
Jlörtayak mahnllcsinde dovülcn, tahkir e
dilen, <ı11ndık b:ışına sltmcklen menedilen· 
Jer çoğnldı. Çünkil hu mnh:ıllcdc polis \'e 

jıındnrmnl:ırın sözil önünde topl:ın:ın slltıh 
b u~beciler Türk listesine ynzılmnk üzere 
sandık bnşına gelen Turklcrc taarruz ve 
tec:ıvüze b:ışl:ıclıhr. Bizim ile l'!irüycn yal 
nız bu m:ılı:ıllccle dört yiııü mütecnvlz 
P.li Türkünü reylerini lrnlı:ınm:ı ktnn \•111ge
clrttilcr ve reylerini kull:ınm:ık için mü 
tec:ıvizlerin o mınt:ık:ıdan uznkl:ıştırılın:ı
tı ve y:ıhut o şuhcnin civ:ırınd:ı bulunan 
Seyh l\lelımct şubesinde re~ !erini kulln
n:ıbilmelcrlnl temin itin m::ızb:ıtn ynpnrnk 
C.emıyetl nkvnm komlsyonunn murnt·nnl 
rttilcr ,.e bu lccnvüzlcrin durdurulma 'S ını 

"Ve hül,ümctln mütec:ıvizlcrlf' beraber :'.\Ü· 
1"fimcmcsinin teminini intihııp nlznmna. 
mcsinin 17 inci ın:ıddcsinc <l:ıy:ınarak jı;. 

tcdiler. 
Komisyon ne yaptı lıilir misiniz? Komiı; 

yon rei~I (memlekette hüki'ımct ve knnun 
'·ar, kimseye tecavüz c<lemez ve ctmbor. 
nu m:ızb:ıt:ıyı im7.a cdcnl .. rc sö~ leyin iz. 
Kendi mıntnk:ıl:ırınd:ı rey versinler. Biz 
haşkn knr:ır iltih:ızın:ı hızıım görmü~ o
:ruz) CC\'Obınd:ı hulunclu. Hnllmki hu feci 
ve z:ıliın:ıne huıli.,eler komisyonun gözü 
ilnUnde '<'Crcy:ın ediyordu. Jlukumel ele 
mütec:ısirlerl ynknlı~ nr:ı"ıınn oıılnrı teşri 

ve ıc~\'lk ediyordu. Bu fcct v:ızirct karşı· 
sınd:ı halk ne yapsın? Elheıte ki inlilınp 

hürriyeti olmı}i'.ln bir :\'erde, hny:ıl ll•lıli. 

Jresi, mal ve ırz dtişm:ınlı~ı Jıül,timet el iy
le ccreynn eden bir yerde sandık lınşınn 
pldcmczdi. Nitekim öyle oldu.,, 

O gün bir çok mebuslarımız, komis
yonun bu tek taraflı, ve Milletler Cemi
yeti konseyinin kendilerine emanet et
tiği vazifeye hiyanet eden hareketleri 
üzerinde durmuşlardı. Eğer Türkiy~ 

halkı, Milletler Cemiyetinin dürüsttü. 

(!iinü ve halkseverliğini ölçmek için ko
misyonun icraatını miyar olarak almış 
cılsaydı, hüküm, şüphesiz feci olurdu. 

İntihap komisyonu, daha ilk gün
lerde Hatay Türklüğünü ikiye bölmek 
kasdini gUden talimatnamesi ile mahi
yetini ele vermiştir. Fakat sarih hakla
rımrı:ı, desise, hile, kan ve tazyik içinde 
çiğnemek istiyenleri tam hüviyetleri ile 
öğrenmek için bir kaç misal oaha vere. 
]im. 
K~isyon seçim bürolarını öyle yer

lere kurmuştur ki Türk halkı rey ver
m ece gitmek için, Hatay dışından ~elb
olunan ve kendilerine Türk diişmanlığı 
nmarlanan kalabalıklar arasından geç
meğe mecbur idi. Bu seçim bürosuna 
lıeş on Türkün bir arada gitmesinin, 
komisyonca, talimntnameye muhalif 
bir tezahür s:•yıldığını da buna ilave e· 
diniz. 

Komisyonun büyük marifetlerinden 
lıiri ıde "Sünni Türk,, ve "Kemalist 
Türk,, tasnifi idi. Bu gayretkeşliğe 

Cenevre bile tahammül ede.niyerek, ye
ni bir cemaat icat etmek suretiyle Türk 
ekseriyetini parçalamak itsiyen bu 
manevrayı, Milletler Cemiyeti komitesi 
ilk mUzakerede reddetmiştir. 

Devamı 4 UncUde 
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ngiliz kan 
ve köpek yı 

r 
iZ 

Il={)©ıırDç~eını ıı.on~rrawaı ~eienırnıeını 
gDlb>D k oırk ~lb!Jlf\) ~aııraın']"tÇftlfilaı©Ia 

~eır ~§>ıP><ek 
tlYl\tlYIDmaso 

D&(ğom ~ennycırd lYI , 
Amerikadan gelen Kuvin Meri vapu. 

runun yolcularını 1 haziranda Lon
draya getiren hususi tren istasyonda 
büyük bir kalabalık tarafından kar~ı
lanınıştır. Hadiseyi bilmiyenler biri • 
birlerine soruyorlardı: 

- Bugün istasyon niçin bu kadar 
kalabalık? 

- Kimbilir, belki büyük bir adam 
geliyor .. 

- Belki de 1ngiltereye film çevir • 
meye gelen bir yıldız var ••• 

Filhakika trende bir yıldız var. Fa.. 
kat bu iki ayaklı bir yıldız değil, dört. 
ayaklı bir yıldız. En meı:;hur film yıl· 
dızlariyle beraber film ~eviren Skipi 
ismindeki meşhur köpek. 

Bu hayvan film çevirmek için Lon· 
draya gelmiştir. 

İngiliz kanunlanna göre hariçten 
Ingiltereye getirilen her köpek kırk 
gün karantinada kalmadıkça ve bir 
baytar tarafından çok dikkatle mua. } 
yene edilmedikçe İngiltereye giremez. 

Hatta eski İngiliz kralicesl Viktor
ya, Fransada seyahat ederken kendi. 
sine cins bir köpek hediye etmişler, f:ı. 
kat kraliçe bu hediyeyi kabul etme -
mi§ ve: 

- Köpeği benimle beraber 1ngilte
reye kabul etmezler! diyerek özilr di. 
}emiştir. 

- Nasıl olur da sizin gibi zinUfuz 
bir kraliçe ... 

Kraliçe burada sözil kesmiş ve: 
- lngiltercde İngiliz kanunları kra· 

lic:eden daha kuvvetlidir.! dcmieUr~ 
Fakat, meşhur yıldız köpek şerefi. 

ne ilk defa olarak bu kanunun tatbi. 

Hitle1 in hayranı 
genç kız 

Prag civarında tevkif 
olundu 

Mis Üniti Mit. 
• foııd, İngiliz lord

larmdan lord Re
deştalin kızıdır . 

Hitlnin en bü· 
yük takdirkar ve 
hayranl.trından o
lan bu kız Prag 
civarında tevkif e. 
dilmiştir. Mis Mit
ford beraberinde 
birisi İngiliz, di· 
ğeri Amerikalı iki 

g<ıZeteci olduğu halde askeri mmtaka
da otomobille dolaşırken arabaları 

durdurulmuş ve lordun kızı arkadaş. 

!arından ayrılarak polis merkezine gö
türülmüştür. 

Mis Mitford, p.~lis merkezinde be§ 
saat alıkonmuş ve üzeri inceden ince
ye tıranmıştır. Polis memurları kızın 

çorapltınnı bile çıkartmışlardır. 
Üzerinde bulunan bir fotoğraf elin

den alınmış ve gözü önünde yırtılmış. 
tır. 

Sonra serbest bırakılan Mis Mitford 
doğru lngiliz konsolosanesine giderek 
başına gelenleri haber vermiştir. 

A ltın y üklü 
faqyare 

Londr21 civarında kUçük bir kilisede 

30 kişi toplanmış, çay içerlerken, bir. 

den bire dam yarılmış ve içeriye bir 
tayyZJre girmiştir. Bu, hakikaten -masa

ları an:lır:ın bir şeydir, çünkü tayyare 
de altın ~olu idi. 

1şin diğer bir tuhaf ciheti: Otuz ki· 

şiden hiç birine bir şey olmamıştır. 

t :ı7ya:-edcki1erden de kimse yaralan "' 

mamıştır. Pilotu tayyarenin telsiz me. 

M cşhur köpek yıldız 

kından vazgeçilmiştir. Yalnız bu kö
pek lngiltcrede bulunduğu müddetçe 
diğer köpeklerle temas edemiyccck -
tir. 

Gazeteciler meshur köpeği görmek 
Uzere misafir olduğu otele lmşmuşlar. 
dı~-. Holivuttan Londraya. katlar lüks 
mevkide seyahat eden köpek gnzete· 
cileri kabul etmi ~. sorulan suallere 
kendisine vekaleten sahibi Hanri Est 
tarafından cevab verilmiştir. Fakat 
bu 1wnuşma devam ederken zeki hay. 
van gözünü misafirlerinden ayırma -
mıştır. 

Haftada 900 ingiliz lirası haftalık 
alan sanatkar köpek senede sahibine 
3 milyon frank kazandırmaktadır. Al
tı yaşında olan bu hayvan şimdiye 

kadar on beş film çevirmiştir. Çalı§ -
maya bayılır. 

Bu. meşhur köpeğin yanında kendi. 
sine çok benziyen Cim isminde başka 
bir köpek de vardrr. 

-----·--...... ------------..----------------------------------------
Ga ngster le rin, ço
cuğu öldü dükleri 

anlaşılıyor 
Amernkan ~consn0 ~alb>o'ltaıya ~a\lfilaı 

evveo lhıa[Q)er vceırme<dJn~n nçnınl 
Ç<C>CY~~n lb>ab<aıSDlill O 

~alb>atrnar~oo ~©r@JY 
Floridada kaçırılan çocuğun hayatın

dan ümit kesilmiş bulunuyor. Haydutla. 
nn bu beş yaşındaki zavallı çocuğu, da 
Lindbergin oğlu gibi, öldürdükleri mu. 
hakkak ... 

Fakat, Amerikada sık sık görülen ÇO

cuk kaçırma hadiselerinden hiçbirinde 
halk bu kadar galeyana gelmemişti. Bel-

ki hadisenin Floridada olması bunu biraz 
izah edebilir. Çünkü Florida Amerika. 

nın en maceraya düşkün ve heyecanlı 
insanlarının bulnndub'U yerdir. Ç.Ocuk 
hırsızlarına karşı büyük bir nefret bes. 

liyen halk, hemen hepsi birden seferber 
olarak, haydutları aramağa çıkmıştır. 

Haydutların çocuğu kaçırdıkları Prens 
ton şehri deniz kenarındadır. Florida ya. 

nmadasımn denize uzadığı bu noktada 
bir de l\liami şehri vardır ki sinemalarda 

en neşeli filmlere mevzu olduğu gibi, 
haydut vakalarmda da en feci hadiselere 

sahne olur. Amerikanın ' 1gangster,.leri 
burada kendilerine Meta bir karargah 
kurmu~lardır. 

Floridanın garp sahilindeki büyük ser
vi ormanı da adeta bir mezar timsalidir. 

Haydutların sığmdıklan bu orman bir 

çok cinayetlerin sımnı kara gölgeleri a. 

rasında gizlemektedir. Kara maskeli 
haydutların bu servi ormanında izleri 
daima kaybolur. 

Küçük Kaş "Skegil,.i kaçıran haydut. 

Iar da bu ormanda aranmaktadır. Ço. 
cuğun hayatta olarak ele geçirileceği 
artık hiç zannedilmiyor; fakat, hiç ol-

mazsa haydutları bulmak ihtirası gene 
herkesi harekete sevketmektedir. 

Çocuğun babası, Prenston da büyük 
bir garaj sahibidir. Ve bütün Floridamn 

en zengin adamıdır. Çocuğu kaçırıldığı 

muru, derhal tayyareden atlayarak çay 
masasına oturmuşlardır. 

Kiliesnin üzerine düşen tayyare, 
~r şehitldeki b:ınkadan merkeze altın 
getirmekte idi ve sis içine. girerek yolu
nu kayb:tmişti. Kilisedekilerden bid 
71, diğeri 7 4 yaşında iki ihtiyar rahibe 
çok fazla kor.karak bayılmışlardır. Bir 
_spğu dal zelzele oluyor zannetmişler. 

zaman haydutların aranmasına müsaade 
etmemiş. çünkü haydutların, kızarak ço. 
cuğu öldürmelerinden korkmuştu. Fakat. 

bugün çocuğun öldürülmüş olması mu. 
hakkak görüldüğünden, haydutların peşi 
ne düşülmüştür. 

Bununla beraber, Amerikan polisi, 
zabıtaya daha evvel haber vermediği \'e 
haydutların daha evvel aranmasına ma. 
ni olduğu için Kaşı kabahatli bulmakta· 
dır. Hakıkaten gangsterlerin çocuk ka. 
çırrna hadiselerinde kullandıklan bu u. 
sul kendi lehlenne çok hizmet etmekte. 
dir.: 

"Polise haber verirseniz çocuğunuzu 

ölmüş bilin!,. şeklindeki tehdit, zaval
lı çocuk babalarını elleri kollan bağlı bir 

hale !:oymaktadır. Parayı verip çocukla. 
rmı kurtaracaklarını zannederek polise 

haber vermiyorlar. Fakat, sonradan gö. 
rülüyor ki haydutlar kendilerinden hem 

parayı çekmiş. hem de çocuklarını öldür. 

müşlerdir. Bu müddet zarfında da orta
dan kaybolmuşlardır. 

Bundan birkaç gün evvel ölU bulunan 

çocuk hadisesi de böyle olmuştu. To. 
mi isminde ve 11 yaşlarındaki çocuk 
mektepten çıktıktan sonra birdenbire 

ortadan kaybolmuş, ertesi günü babası. 
na tehdıt mektubu gelmişti. Adam, gene 

ayni tehdit karşısında, sesini çıkarma. 

mış, günler geçmiş, parayı hazırlayıp 

haydutlara götürmüştü. Fakat haydutla
rı bulamamıştı. Gangsterler çocuğu öl. 
dürmüş ve ortadan ka)·bolnıu5lardı. 

Bu Mdiseler, çocuk kaçırıcılarln bunu 
ralnız. babalarından para koparmak için 

yapmadıklarını gösteriyor. Hakikaten, 

kaçırılıp da babalarından para alınınca 
iade edilen çocuk hemen hemen hiç gö. 

rülmemiştir. Azılı Amerikan haydutları 

bu en feci usulle halkın gözünü korkut. 

mak ve vah~etlerine dair en ~iddetli de
lili göstermek istiyorlar denilebilir. 

Amerikan polisi, hadiselerin tekerrilrü 
dolayısile arttırdı,;ı;.ı tecrübelerine ye şid. 
dctlendirdiği tedbirlere rağmen hu hay. 
dutlan tamamile ortadan kaldırmaya 
henüz muvaffak olamamıştJr. 
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KURUN 

Kedilerimizi Fransaya 
ıhraç tekliti 

Hasan Kumçayı yazıyor: 
Parisin büyük mağazalr.ırı son za

manlarda bir fare istilasına uğramıştır. 

Fransızlar bu kemirici hayvanların za
rarların<> karşı çare düşünmekle meş

guldür. Zira şimdiye kadar müracaat 
edilen tedbirlerin hiç birinden fayda 
görülmemiştir. Pastör Enstitüsü tara. 
fından tavsiye edilen bir nevi virüs kul
lar.ılması da bir netice vermemiştir. 

Onun için bı:.ızı Fransız gazeteleri 
Holandada ve Almanyada olduğu gibi 
Fransada dahi bir "itlafıfar,, haftası 

ihdas edilmesini ve Paris belediyesi ta
rafındı:m bu maksat ile fare avcısı bir 
ke-di alayı teşkil olunmasını teklif edi
yorlar. 

Bu teklifin müessir bir tedbir olaca
ğına kanaat vermek için de büyük Pa. 
ris mağazalarının birine birkaç kedi ge· 
tirilir getirilm~z bütün farelerin yok 
olduğunu söylüyorlar. 

Farelerin, mağazaları ve evleri istila 
c-tmesi ne kadar tehlikeli ise yersiz 
yurtsuz kedilerin şehir sokaklarında a· 
labildiğine çoğalmaları da o kt.ıdar za
rarlıdır; ancak cins olan kedilerin fare 
tehlikesine karşı her çareden daha te-
5irli olduğunda da şüphe var mıdır? O. 
ııun için Fransızların Faris kedilerini 
organize ederek belediye hizmetinde 
kullanmak teşebbüslerinden bizim be· 
lediyemiz de istifade edebilir sanırız. 

Eğer Paris belediyesi kedi bulamazsa, 
lstanbulda toplıınıp Hayvanları Hima
ye Cemiyetinde öldürülen kediler Fran
saya ihraç da edilebilir. Bu suıetle top
lanan kedilerin hiç olmazsa bir kısmı 

boşuboşuna öldlirülmekten kurtarılmış 
clur • 

TAN -
Fransaya bir örnek 

Ahmet Emin Yalman, Fransa ile mü. 
n••oba.tamnıa dair ~yle yazıyor: 

"T ürkiye ile Fransa arasındaki mü
na!ıebetler nasıl olmalı diye kafa yor
mıya hiç ihtiyaç yoktur. Ortada mü
ke'Ilmel bir örnek var: Bizimle İngilte
re arasında; karşılıklı emniyete, müşte. 
rek barış ideallerine dayanan d01ıtluk .• 

Türk - Fransız münasebetlerinin bu 
örneğe uygun olmaması için hiç bir 
mantıki sebep yoktur. Türkiye ile İn· 
gutcreyi dostluk yollarında yoldaşlık 

etmıye sevkeden ne kc:dar sebep varsa 
bunlaı ın hepsi Türkiye ile Fransanın 
da biribirine karşı candan d~stluk ve 
yakınlık göstermesini icap ettirir.,, 

"Fransa, yeni Türkiyenin geniş U· 

fuklu, barış~ı siyasetinin manasını bir 
c1rfa daha kavrıya::ak olursa tıpkı 1n
gilt<.renin yaptığı gibi, bize emin bir 
dc.ı.t gözüyle bakmamasına ihtimal 
yoktur. 

hansa hükumeti, Türk. İngiliz dost· 
luğur.u örnek diye kabul etmiye ve 
eski dostluğumuzu bu örneğe göre 
canlaııclırmağa bir defaı ciddi bir su• 
rette karar versin, memleketimizde .ıe 

kadar geniş ölçüde iyi niyet bulun :lu· 
ğunu kvlayca anlıyacaktır. 

Böyle bir dostluktan da iki taraf iç!n 
kıymetli i§ beraberlikleri doğmamasına 
ve bunun Yakın Şarkta ferahlı bir isti!:· 
rar ve barış havası yaratmamasm<> im· 
kan yoktur . ., 

CUMHURiYET 

Mekteplerdeki zabıta 
vakaları 

Mektepliler arasındaki zabıta vaki'· 
lıı.n salgını hakkında mütalealannı y:1-" 

zan Dnrünef aka Müdürü Ali Ktuni A"" 
yüz diyor ki: 

"Mektepliler arasında hakikaten °1" 
le marazi tipler, dejenere psikopa~l~~ 
olabilir ki tekerrür eden ta•kınlıklı:ır1Y 

:ı "5" 
zararlı birer mahluk clduklannı go·r 
termişlerdir. Bunlar da üçe ayrılır. ~·'ıı 
kısmının bu hallerine sebep fiziyoloJı. 

·~ 
bir arızadır. Tedavi ister. Teda\"

1

11 
mümkünse dc-ktor il5cı ile ıslah oturı • 

ra· 
bilir. Bir kısmı da böyle olmakla b~lı 
her aynca psikoterapi ister. O da ıarı 
doktorunun tedavisi demektir. sayı·+ 

r b'r se" ve sevilen bir otorite, kuvvet ı 1 ıarı 
ye, dinamik bir irade ve israrla yaP~t: 

Devamı ~ arıcü 
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:Hay,ata daic .................. __ .. 
Kibir denilen 

ejder 

F 1K1R ve sanat adamlarının 
hepsinin önüne çıkan bir ejder 

vardır ki daima en cazib şekillere bü
ründüğü, hislerimize en ho~ gelecek 
·cımcr döktüğü için iğvalarından kur. 
lulmak çok zor, hemen hemen imkan. 
füzdır: Kibir. Kendi kendine az çok dü
şünebilen, birtakım hislerini, hayalle. 
rini, fikirlerini sanat vasıtaları ile 
tesbite muvaffak olan, büyük eserler
den hakiki veya mevhum bir zevk alan 
her insan - hele genç olursa • kendini 
c trafından üstün görmeye, kendisine 
hilkatin veya cemiyetin Uzene bezene 
yarattığı bir varlık diye bakmağa 
llaşlar. Büyük Fransız moralisti La 
Rochef oucauld: "gençlere verilen ter
biye ekseriya onlara ikinci bir nahvet 
~şılamaktan başka bir işe yaramaz,, 
der. Fikir ve sanat adamını da, clin
c'\en biraz bir şey gelmesi, çoğu zaman 
;;yle şifasız bir nahvete sürükler. 

Bu, her zaman bir şekilde tecelli eL 
rnez: bazan insanı yalnızlığa götürür, 
hazan da, dudağının ucunda bir istih
faf tebessümü ile, herkesin içine çı. 
karır. B:ızan etrnf ma hakaret ettirir , 
hazan da etrafına ders verdirmey~ 
}·alktmr. Çünkü, yanılmamalıdır, hal. 
ln yükseltmeye çalıştıklarını, ona in
diklerini, artık varlıklarını ona bağh
~1acaklannı söyliyen fikir ve sanat a.. 
~amları da kendilerinin etraf tan Us· 
1 ünlüklerini nan ediyorlar demektir. 

Nahvete kapılmıyan insan kendisini 
rtraftan farklı görmez, hitab ettikleri 
ile kendisi bir yuvarlak masa etrafı. 
na oturmua kimselerdir, onlara bildik. 
l~rini, duyduklarını söyler, bildirir 
~- , 
<'g'I'etmez. Onun karilerine, halka kar-
ı:ıı vaziyeti, mektcbdeki hocanın çocu
j!a karşı olan vaziyeti değildir. ŞUp. 
hesiz, onda: ''Size bilmediğiniz, dU
p;ünmediğinlz, görmediğiniz şeyleri 

fi>ylüyorum,, der gibi bir hal vardır; 
f~lCat nihayet hakimlerin karşısında. 
)(ı avukat gibidir; kendisile müsavi o. 
lan :damlar yanında fikirlerinin doğ
nıluı:. unu müdafaa ediyor demektir. 
'Demikrat Atina'nın §airleri, halkı 
~endilcrine hakem diye tanımışlardır 
Ve harikulade eserler vermiştir; aris. 
tokrnt Roma'nın kibirli ı;ıairleriyse on
hrın yanında birer çocuk gibidir. 

"Halka iniyorum; halk daha fazla. 
rzndan anlamadığı için bu kadarını 
"Öylüyorum,, diyen §air He: "Ben 
ltahramanlar soyundan üstün adamım 
fikir denilen Hahi gıdayı halka bulaş: 
~nıp kirletemem,, diyen şair arasında, 
b endıni beğenmek bakımından, nahvet 
~kınımdan b.ir fark yoktur. Ancak 

~bir birinde kurnazlık, ötekinde bön
Uk şeklini almıştır. 

t· Bir fark daha var: ikinci şair, bil. 
hun bönlüğüne rağmen, daha kurnaz· 
1i k: etmiş olur, çünkü onu okuyan ka. 
"ler: "haklı, üstün adam, kendi gı"bi 
ı.ıst"· 
'ln un ~~a:nıara ki:ab c~meli!,. derler; 
'tun Un bobUrlenmesı, karılerin de guru. 
lad u okşar, onlara büyilk şeyleri an
<lııt 1klnr1, daha doğrusu pek aıa anla. 
il ları şeylerin büyük olduğu zehabı
tl; "erir. Şu meşhur kibirli, mütema. 
~~en gökriycn Alaman mütefekkiri 
ıeızs h , . b. 

ı:ıe\'d' c .e nın ırçok gençlere kendini 
dan 1rınış olması acaba bilhassa bun. 

değiı mi? 
Nurullah ATAÇ 

'------~~~~~~~-

V fl y aı ifil a~a 

250 yahudi 
daha tevkif 

\1· edildi 
1Yana 4 ~ ll1 • (A.A.) - Havas Ajansı-

~ Uhabiri bildiriyor· 
Qataıı· • 

~linı 1Yettar mahfiller, bu hafta 
e<}ilın·da Viyana'da 250 yahudi tevkif ı 
lı\tn b;~holduğunu söylemekte ve bu
lıarek assa döviz kanununa muhalif 1 
'I t~:te veya rejim aleyhinde siya- ı 
~lllda Yette bulunan yahudiler hak· 
1batet Y

1
aP11._an normal adli takibattan 

o dıı,Y.,._ •1A 
""'ıuıu ı avc evlemektedirler. 

1 • ' • "' ' ' 1 

Vapur b<roalannı:um duman çıkmasına mani olan aletin tecrübeleri dün 
Şirkctilıayriye'lin 68 numaralı vapur unda yapılmı~ ve mü8Pl:t netioo ver. 

- - ----~=========-

~ 

miştir. 1500 liraya mal olan bu alet vapurun bacasına konulmuştur ue bir 
netı& vantüatördcn ibarettir. Bacadan çı~n ı•e haldkatte yanmamt§ kömür 
zerrelerinden mürekkep olan dumanı tek"Tar ocağa iterek iyice yanmasını 
temin etmekte oo böylece kömürden yüzde on tasarruf yapılmasını d.a te. 
rııin etmektedir. Resimde gördilğUnüz her iki oopur da fayrap ctmi§lerdir. 
Fakat bunlardaıı 68 numaralı vapur alet l.'"'tcllandığı için duman çıkarmaz 
görünmektedir. Vapurdan ancak beı;a :ımtrak 1ıe az miktarda duman çıkı
yor. 

(----:s=-==ıe~ıHı-:--ii IP{---:-ID-IE-v E-IM~I ~-,~-,L-IE ,~-, ıe-T T-ıe----..) I Tömbeki 
zer'iyatı 

lstlhsaU\tın artırıl
masına çalışılacak Çilekçiler ucuzluktan 

şikayete başladılar 
Kabahat . piyasayı çok düşüren 

Ereğli çilekçilerinde imiş 
İstanbul çilekçileri, Ereğli çileğinin 

rekabeti karşısında, İstanbul çilekçiliğini 
korumak için bazı tedbirler almağa karar 
vennişlerdir. 

İstinye ve Arnarntköy sırtlarındaki 

Çilek bahçeleri sahipleri aralarında top
lanarak-iddialanna nazaran.kendilerini 
çok zarara sokan bu rekabet karşısında ne 
yapacaklarım konuşmağa başlamışlardır. 

Çilekçiler, çilek fiyatlarının b kadar dü. 
~ürülmesinin önüne g~illiıeSini, bu hu. 
~sta icap ederse :Ereğli çilekı;ilerile te· 
masa geçilmesini istemektedirler. 

Çilek bahçesi sahiplerinden biri bir 
muharririmize bu mesele hakkında şun. 
lan söylemiştir: 

- Çilek fiyatları hiçbir sene bu kadar -
Lise son . 
sınıflarında 

imtihanlar başladı 
Liselerin ikinci devre üçüncü sınıf. 

lannda sözlü imtihanlara ba§lanmı~. 
tır. Maarif vekaletinden verilen emir 
mucibince lise mezuniyet imtihanlan
'la girenlerin matematik tarih • coğ
rafya ve tabii ilimler mezuniyet im
tihanları yazılı olarak yapılacaktır. 

Orta okullarla liselerin diğer biltün 
sıınıflarmda ve ilk öğretmen okulla • 
rında imtihanlar sekiz haziran çar • 
eamba gUnü başlıyacak ve bu ayın 

yirmi ikisinde sona erecektir. 

Şimdi başlamış olan liselerin ikinci 
nevre son sınıf imtihanları bu ayın 14 , 
tinde sona erecektir. Bir aya yakın 

'bir fasıladan sonraysa son sınıfın ol
gunluk imtihanları başlıyacaktır. 

Maarif vekaleti bu sene liselerin 
ıon sınıf fen şubeleri matematik, fi -
zik, kimya ve tabii ilimler ve edebiyat 
ıiUbesinin de edebiyat, tarih _ coğraf
ya, her iki şubenin türkçe imtihanla • · 
rmın yazılı olarak yapılmasını, edebi. 
yat şubelerinin sosyoloji ve filozofi 
derslerinden maada bütün derslerin 
::ılgunluk suallerinin vekaletçe tertip 
ve kapalı zarfla tebliğ edileceğini bil
dirmiştir. 

riüşmemişti. Biz İstanbul çilekçileri ne 
yapacağımızı §aşırdık. Eiz kilosu 25..30 
kuru§a çilek satamayız. Satarsak zarer 

rderiz. Çünkü bize daha fazlaya mal ol
muştur. Vaktile 2,5 kilo gelen sepetleri 
iki, üç liraya satardık. Şimdi 60-70 ku. 
ru~a veriyorlar. Ereğli çileği lstanbulun 
meşhur çileğini mahvediyor. Çünkü ora.. 

rlaki ham topra_lçlarda bol, fakat bura~ 
ki kadar nefis olmıyan mahsul yetiştiri. 
)'Orlar. Onlar bahçelerini bizim kadar i· 
yi işlemiyorlar. Binaenaleyh ucuz satı-

yorlar. l:Ialbuki çilekçilik ince bir sanat. 
tir. Bütün bir yıl tarlanın içinde terle. 

rnek l~dır. Bir yağmur bütün bu e· 
mekleri mahveder. Nazik bir yemiştir. 
Çabuk, bozulur, itina ister. Bu kadar iti=--
na istiyen, çok masraflı, ince bir sanati 
bu hale düşürmek doğru mu? İstanbul 

\,ilekçileri tamamen zarardadır. Bizim u. 

rullerimizle yetişen çilekleri bu fiyatlara 

eatmak mümkün olamaz. Eğer bu işe ça. 

re bulamazsak biz de onlar gibi gelişi 

~el frenk çileği yetiştireceğiz.Ve mem· 

leket o nefis ''Osmanlı çilekleri,,nden 
mahrum kalacak ... 

Inhlsarların yeni 
kadrosu 

inhisarlar idaresinin yeni sene kadro
hr:ı alAkadarlara tebliğ olunmuştur. Ye
ni kadrolarda hiçbir değişiklik yoktur. 

nunun sebebi, A vrupada tütün satı~an 
için müzakerelerde bulunan umum mü. 
clür son günlerde döndüğü için kadrolar 
fizerinde icap eden tadilat yapılamamış • 
nlmasıdır. Bu itibarla memurların yeni-
hütçeden maaş alabilmeleri için kadro. 
lar olduğu gibi bırakılmıştır. Memurlar 
:;ırasında yapılacak nakil, tayin, terfi, 
1ahvil gibi muameleler temmuz ayı için. 
de ayn ayn yapılacaktır. 

Tonton amca 

aşık 

"Türk Kuşu,, 
mensupları 

cumhuriyet bayra
mından l~lbaren 

üniforma giyecekler 
Türkkuşu, artık tekemmül etmiş o. 

lan te~kiiatınm yurdun her tarafında 
bütün varlığıyla temsili için yeni ka
rarlar vermiş bulunmaktadır. Teşki -
l!t Tilrkkuşuna aza olan ve yarınki 
havacılığın ~melini teşkil eden genç
lere Türkkuşu üniforması yaptırmaya 
karar vermi§tir. Bu suretle Türkkuı,ıu. 
na mensup gençler havacılık sevgisi 
için canlı birer propaganda vesilesi 
teşkil tidecek ve bu üniformayı ifti • 
harla giyeceklerdir. 
Türkkuşuna mensup olan ve memle

ketin lıer tarafında bulunan gençlerin 
ilk defa olarak bu üniforma. ile elim. 
huriyetin on beşinci yıldönümünde 

Ankarada yapılacak büyük geçit res -
mine iştirak etmelerine karar veril • 
miştir. 29 ilkteı;ırinden evvel kız ve er. 
kek bütün Türkkuşu mensupları, yur
nun her tarafından istisnasız olarak 
ankaraya götürüJecek ve on binlerce 
~enç yüzlerce tayyare ve planörün 
s:ölgcsi altında geçit resmine i§tirak e. 
decektir. Bu suretle Türkün kısa za. 
manda bu sahada da gösterdiği yarat. 
ma kudreti ve icabında vatan müda. 
faasına iştirak için havacılığa karşı 
gösterdiği aşk geniş mikyasta tebarüz 
r:decektir. 

Üniformaların bu binJerce genç i
r,in hazırlanması uzun bir zaman is. 
tediğinden bütün teşkilata ve mek -
teplere vaziyet bildirilmiş ve gençle. 
rin ölçüleri alınmaya başlamıştır. 

-<>--
Dağılmaz cam 

mesel esi 
Belediyenin otobüs ve otomobillere 

dağılmaz camlar takılması için verdi
ği son mühlet de bitmiştir. Yakında 
başhyacak haziran muayenesiyle bu 
camların da muayenesi yapılacaktır. 
Fakat henüz birçok otobüs ve otomo
biller dağılmaz cam koyamamışlardır. 

Bir Romanya harp 
gemisi daha ııeldl 
Dün bir Rumen topçekeri limanımıza 

gelmiş ve Kabataş önlerinde demirlemiş.. 
tir. Bu Rumen gemisi Halice girerek 
tersanemizde tamir edilecektir. Son iki 
ay içinde üç Rumen harp gemisi Haliçte 
tamir edilmiştir. 

Memlekette yerli tömbeki ve yabancı 
cins tütünlerin yetiştirilmesi yolundaki 
faaliyet alınan yeni tedbirlerle inki§af 
vaziyetindedir. 

Senelerdenberi memleketin tömbeki 
ihtiyacı dış piyasalardan temin ediliyor, 
bunun için harice yüz binlerce lira veri
liyordu.Bir tütün nebatı olan tömbekinin 
memleketimizde de yetiştirilebileceği dü
~ünülerek Konyanm Hadım kazasile A
\anya taraflarında tömbeki ekimine baş. 
lanmıştır. Birkaç scnedenberi devam e
den bu ekimden ı;ok iyi neticeler alın
mıştır. inhisarlar idaresi bu havali ckin
tilerinin yetiştirdikleri 50.60 bin kilo 
tömbekiyi her sene, tömbeki ziraatini teş 
ı·ik etmek iı;in müsait fiyatlarla satın al
maktadır. 

Diğer taraftan, inhisarlar idaresinin 
tıir fen memuru tömbeki ekilen mmtaka. 
da devamlı kontrol vazifesile meşguldür. 
Bu memur, ekicilere en faydalı ekim ve 
l>akım usullerini göstermektedir. Tömbe 
\i ekicinclimin bu ekime gittikçe alışma. 
'an ve bu mesleğin incelik ve hususiyet
J.erini öğrenmeleri neticesi olarak son se
.:ıelerde memleketimizde yeti~ tömbeki 
ter çok nefis olmağa başlamıştır. Şimdi 

t.ömbeki mahsulünün evsafça yükselme. 
~ine çalışılmakla beraber kemiyet itibari • 
le de arttırılmasına gayret edilmektedir. 
~ünkü memleketimizde ~imdiki halde se
xıe\i 100 bin kilo tömbeki sarfedilmektc.. 
'1ir. 

İnhisarlar idaresi, tömbeki sarfiyatım 
1'arşılamak üzere hariçten her sene bir 
mih-tar Isfahan tömbekisi satın almakta. 
-lır. İnhisarlar idaresi bu yabancı töm. 
'>ekileri ekseriya Mısır pi~·asasından ta
'cas suretile almakta, yerine Türk tütü.. 
t:ıü ihraç etmektedir. 
Diğer taraftan dünya piyasalarında 

çok sarf edilen harcıalem bir madde olan 
Virjina tütünlerinin ekim tecrübeleri de 
ınuvaffakiyetli olmaktadır. İnhisarlar 
idaresinin tütün mutahassıslan Virjina 
tütünlerile yapılan ekimin neticelerini ta 
kip ve tetkik ile meşguldürler. Yakında 
Somatra tütünü tohumlarının da ekim 
tecrübeleri yapılacaktır . 

filrk dil kurumunun 
merkez bürosu 

Ankara, 4 (A.A.)' - Türk dil kurumu 
genel sekreterliğinden: 

Türk dil kurumunun merkez büro~u 
ile çalışma kollan Y enise}ıirde K§zımpa. 
şa caddesinde 5 numaralı Güney apartı-

mamna nakledilmiştir.Kuruma yapılacak 
müracaatların bu adrese yapılması rica 
olunur. Telefon numaralan deği~emiş.. 
tir. 

Bir yumrukta 
burnunu kırmış 

Dün Samatya karakoluna müracaat e
den seyyar köfteci Ali Fuat, seyyar sü
pürgeci Elazığ'lı Ali Karabulutla arala. 
'rmda çıkan kavga neticesinde Alinin bri 
yumruk vurarak burnunu kırdığım söy. 
lemiş. 

Suçlu yakalanarak tahkikata başlan. 
mışbr. 



• Maliye vekili Fuat A~rnlı Ankarad:ın 
şehrimize gelmiştir. . 

• Silivride Slnanın escrlerindt'n Piri 
Mehmet Paş:ı cnmiinin bazı bostancıl:ırn 
kiraya verilmiş olduğu nihayet nUıkndar
larca fıırkedllmiştir. Cami tamir ed11ecck, 
'daha foıl:ı h:ırap olm:ısı önlenecektir. 

• Yeni adliye sarayının inşasına ağus
tosta bnşlan:ıcnktır. 

• lzmlr panayırının mlmarl işlerinde ça 
Jıştırlm:ık fizt're Fr:ıns:ıdıın mimar profe
sör Gotye lzmlrc selmiş ve çolışmağa baş
lamıştır. 

• lnlıisnrlar idaresinin yeni terfi ve ik
ramiye listesi Ank::ıradıın gelmiştir. Ya
rın memurlara tebliğ edilecektir. 

• Hellıls isimli Yunan gcmisile bugün 
limnnımmı 150 Yun:ın seyy:ılıının gelmesi 
beklcnh·or. 

• lnsillı büyük clçisi Slr Pcrsl Loren 
dün mezunil'·etle memleketine gitmiştir. 

İki ny sonra dönecektir. 
• Galatodnki kimsesiz çocukları kurtar

ma yurdu talebesi bu sene Hellıeliadada 
kampa çıkacaklardır. 

• Cç nyhk maaşların tevziine dün b:ış
lıınmıştır. 

• Eminönündc Havuzlu handa bir tucca
rtn terekesi h!ikim huzurunda s::ıtılırken 

Dikrtın isimli biri bir miktar jpe~li çalm::ı
ğa teşebbüs etmiş, hiıkiın tarafından gö
rfilmüştnr. Hırsızın muhakemesi dün ya
pılmış, hakim ve kutibi şahit olarak din-

1 ıenmişler, Dikrnn 20 gün hapse mahkfım 
olmuştur. 

DIŞARDA: 

• Ccnevrede enternasyonal iş bürosu 
irlare meclisi istim eden Butlerin yerine 
reis olarak mczkfır Jıüro ı)lrektörü \'innntı 
iki müstenkife karşı 28 reyle intihap et
miştir. 

• Amcriknda Kingston şehrinde polisle 
e\"evciler orasında bir çarpış.na olmuş ve 
grcvcikrden ikisi ölmüş, üçü de yaralan
mıştır. 

• Ev\·clki gün Mısırda Mngağa gölünde 
vukubul:ın bir ''npur kazasında elli kişi· 
den fnzln insan bogulmıışlur. 

• Bulsaristandn pnrlümento, bazı me 
!>usların nutuklarını ve adliye nazırı Ka
jurhıırovun beyanatını dinledikten sonra, 
10 m:ıyıs 103.& den 31 mayıs 1938 t:ırihine 
kod:ır hükiımct tarafından çıknrılnn karar 
nameler ile nizamnamelerin tasvibi bak
lnndnki kanun projesini kobul etmiştir. 

• Bulgarı tanda ordu genel kurmayın· 

d.m alb:ıy Pencv, istifa eden general Dos
J~\skinin yerine yedinci fırka kumandan 
lıRın:ı ve a~kcri coğrafya enstitüsü direk· 
t"rü albay Ganev, tekaüde sevkcdilen sc· 
nernl Nikolovun yerine mccbmi hizmet 
servisi şefliijıne tayin olunmuştur. 

• Fransız sosya11st parlisinin 35 inci 
kongresi dün ncılmıştır. 

• Meksika mchusnn meclisi, petrol S"h· 
şını temin etmek ve ecncbt kumpanyalar· 
dan lstiınlftk edilen petrol ku~ ularını ida· 
re etmek iizerc birer ofis teşkili hakkın
daki kanun lılyihasmı kabul etmiştir. 

HABER - J\lCsam posfaın 

Çekoslovak yada 

S ovaklar 
muh aryet 
istiyorlar 

Prağ 4 (A.A.) - Çekoslovttk ajan
sının bir tebligine göre, Başvekil Hot
za önümüzdeki hafta içinde ekalliyet
ler liderlerile bütün siyasi partilerin 
ricalini kabul ederek ekalliyetler mese
lesi hakkında görüşecektir. 

Ekalliyetler statüsü ancz.k bu gö
rüşmelerden sonra kati mahiyetini ala
caktır. 

Slovakların isteği 
Prağ 4 (A.A.) - Monsenyör HHn

ka tarafından idMe edilen Slovak Po
pulist partisi bir layiha ile Slovakyanın 
muhtariyetini ve bilhassa bir Slovak 
teşrii diyetinin ihdasını istemeğe karar 
vermiştir. Bu kanun layihası pek kısa 
bir zamanda parlamentoya tevdi edile
cektir, 

yeni bir hftdise 
Prağ 4 (A.A.) - Bu sabah neşredi

len bir tebliğde Bürnoda bir Alman ta
lebenin geceleyin sokakta yaralandığı 
ve 'bir hastahaneye kaldırıldığı bildiril
mektedir. 

Meksikada 
• 

A ,manyadaki ısyan • Nafin vekili Ali Çelinkayıı teftiş Jçfn 
i:lün akşam hususi trenle Derinceye sit
'miştir. Elektrik şirketini tesellüm heyeti 
(le bugün Derinceye siderek \•ekilc tescl
lilm işleri hakkında maHimat verecektir. 

Le . . Generali o i ylleşmesl 
e a ıyetier~ üzerine alevlendi 

• Hariciye vckilimizle general Metnksas 
ı-rasında Türk - Yunan munzam mualıedc
sinin tasdiki münnsebetile tclsraflnr tea
ti edllmiştir. 

11 Sıhhat vckMeli 1937 senesi zarfında 
lzmirdcki çok çocuklu G5 aileye ellişer 11 
rad:ın 3250 lira dağıtmıştır. 

• Knrabükte 24 yaşında Hüseyin Giln 
'düz, 'Orlıangazlli Mustafa Alişan t:ırafın-
0.an nnnıusunn tecayüz edildiğini iddin et
miş, şahitler g~stermiştir. Alişnn mllddci
vmumlli~e verilmiştir. 

• Geçen mayıs içinde memleketimizden 
AJmu11:ra, Ççkoslovnkyıı ve ltnlyayn 
108,212 lira değerinde 7810 sandık yumur-
11 ihraç edilmiştir. 

• Mim:ırlar birlilii, memur mimarların 

i:la hariçle vazife zamanl:ırı haricinde iş 
alabilmeleri için teşebbüsleri yapmıştır. 

Bu teşebbüslerin müsbet netice verccelii 
llmlt edilmektedir. 

• Çnnkırıda nnfia binasının tmcli dün 
t'lrenle atılmıştır. 

Ameril<a 
alacaklarını 

istiyor 
15 haziranda vadesi gelen 
Alacağı bir milyar 
900 mi yon dolar 
Ya~ington, 4 (A.A.). - Amerika hü

kfuneti bugün mutat olarak 13 Avrupa 
devletine harp borçlarını 15 haziranda 
gelecek taksitinin tediyesi için müracaat. 
ta bulunmuştur. 

MezkQr tarihte vadesi gelecek olan 
borçların yekQnu bir milyar 900 milyon 
dolar tutmaktadır. 

Estonya daha ~imdiden borcunu vere
cek vaziyette olmadığını Aınerikaya bil
dirrni5tir. 

Yeni Neşriyat: 

Ahmed Refik 
G:ızetemizin kıymetli muharrir nrkn

daşlarından Reşat Ekrem Koçu bü~uk bir 
kadirşinaslık göstererek t:ırihci Ahmet 
Refik'jn hayatını yazmış ve onun seçme 
şiir ,.e yazılarını bir arnya tophyarak l·üz 
kü~ur sayfalık bir kitap \'Ücudn getirmiş
tir. Cidden büyük bir emek maho;ulü olnn 
hu kilahı okuyucul::ırımızn tavsiye ederiz. 

'rUrl< Tütünü 
ve Tütüncü üğü 

Orhan Köse Raif senelerin kcndisfoe 
kazandmlığı ilmi \•e pratik m:ılfımah bir 
nr:ıya toplıyarak ~Türk tiıtünü ve tütün
cülüğü hakkında çok değerli bir kitap vü- j 
cudc getirmiştir. Bu eser, kütüphanemizin 

1

. 
hakikt knzıınçlarınd:ın biridir. Bii~uk hir 
cömertlikle yazıl:ın bu ],itapta Türk genç. 
li~inin tfitündiHik soh:ıo;ındıı yetişmesinde ! 
büyük hizmeti dokun:ıcnRıııd:ın eminiz. 1 
Eksper olmak isli) t'nlere, uznkt:ın ''e ya· 
kından tütünculuğc aliık:ısı bulunanlara J 
tavsiye ederiz. 

Fena muamele 
görüyorlarmış 

Varşova, 4 (A.A.), - Havas ajansın. 
dan - Aylardanberi ilk defadır ki yan 
resmi ve hükfunet gazeteleri Alınan hü. 
kfunetince Polonyalı ekalliyetlere karşı 
yapılan muameleyi protesto etmiye baş
lanuşlardır. 

Gazeta Polska ve hükfimet gazeteleri 
olan Kur Jer Poranyi, Kurjer Çervonni, 
Polonyadaki Alınan ckalli) etlerinin gQ.. 
ya Almanyadaki Polonyalılar derecesin.. 
de iyi muamele görmedil"Jeri hususunda 
Alman makamatmm bir takım temayül. 
lerini ~iddetle protesto ederek diyorlar 
ki: 

''5 teşrinisani 1937 anlaşması Polonya
lıların Almanyadaki vaziyetini iyileştir
mcmi~tir. Bu vaziyet daha ziyade fena.. 
laşmıştır. Eğer biz ses çıkarmıyorsak 
memnun olduğumuzdan değil fakat iyi 
niyet göstermek istediğimizdendir ... 

Bıçak çekrnişl 
Dün Galatada oturan Sururi isminde 

birisi, bir meyhanede adam akıllı içip 
kafayı tütsüledikten sonra, Adnan 
Güler isminde b:r kadına rastgelmiş ve 
bir::z a&rız kavgasından sonra, bıçağına 

sanlıp kadının üzer"ne yürümüştür. Et. 
raftan yetişenler vakanın büyümesine 
mani olmuşlar, ve şarhoş da tevkif edil
miştir. 

Hem yankesici, hem 
esrarcı 

Dün akşam saat 20 raddelerinde Çarşı 
kapıda pazar yerinde şüpheli bir tarzda 
dolastıf,rı görülen sabıkalı yenkesiciler
den Bursalı kambur Kamil, polislerin 
şüphesini oelbctmiş ve kendisi karakola 
götürülerek üstü aranmıştır. Polisler sa. 
bıkalının üzerinde çalınnuş eşya bula. 
mamışlar. Fakat bunun yerine ceketin 
bir yerine saklarumş 30 gram esrar bul
mu5Jardır. 

Kfunil hakkında derhal muamele yapıl 
mış ve kendisi cürmü mc~ut mallkcme
sine verilmiştir. 
Ser.hoşluk yUzUnden 

rezaeıt 
Kadıköyünde Ihzapa~a sokağında otu

ran Ahmet isminde bir adam, dün gece 
bulut gibi sarhoş olmuş ve sokaklarda 
bağırıp çağırıp rezalet çıkarmağa ba~la. 
dı~ından, zabıta memurları tarafından 

yakalanmıştır. 

Kavga e" mlş!er 
Dün gece saat 1 de Ni§antaşı meşruti. 

yet mahallesinde oturan Mustafa ile Kur 
tuluşta oturan şoför Hüseyin, Pangaltı
daki taksi mahallinde biribirlerile kavga 
etmişler, sarhoş oldukları için kavga bir 
az sonra bütün mahalleyi rahatsız eden 
bir rezalet halini almış ve polisler her i. 
kir.ini de yakalıyarak cürmümeyıut mah 
kcmesine sevketmişlerdir. 

Nevyork, 4 (A. A.) - Meksikadan 
buraya gelen haberlere göre, asi gene. 
ral Sedillo, tamamile iyileşmiş oldu
ğundan tekrar faaliyete geçmiş ve is. 
yan hareketi yeni baştan canlanmı~ 
tır. 

Asiler bu sabah Sanlui ile Tempiko 
arasında bir treni dinamitle atmışlat
dır. Bir ölü ve iki yaralı vardır. 

13 tayyar 
düştü 

Bulgaristanın Almanyadan 
aldığı tayyarelerin yarısı 

kazaya uğradı 
Deyli Herald gazetesi, Scfya muha

birinin bildirdiğine göre Almanya ta· 
rafından 18 ay içinde Bulgaristana gön. 

derilen 30 askeri tayyareden 13 il düş
müştür. 

.. - -
CUMHURiYET 

Mekteplerdeki zabıta 
vakaları 
~ Baştarafı 2 incide 

telkin bu tedavinin ruhunu teşkil eder. 
Gene olmazsa ne ycııpmalı? Gene ol

mazsa yapılacak şey çocuğu mektep 
muhitinden uzaklaştırmaktır. Bu da ya 
kaydını silmekle, yahud onu Edimede 
bir nümunesi açılan ıslah evine gön
dermekle olur. 

Kaydını silmeğe hiç birimiz yc:ınaşa. 
mıyoruz. Bu, bize yemiş verecek bir 
Pğacı fidan halinde iken kesmek kabi-, 
linden mcsuliyetli Dir iş görünüyor. 
Halbuki böyle kanlı badiseleı çıkarması 
melhuz, dejenere tiJ?leri vaktiyle teşhis 
edip, ıslahı kabil olmadığı takdirde, 
mektepten çıkarmakla sosyi!ıl bünye ne 
kaybeder? Onun yerini ldolduracak bi· 
re karşı on var. O h a 1 d e fer
de değil sosyeteye bakalım. Mektep 
sosyetesini k:ızanmak için bir veya bir 
kaç ferdi feda etmekten çekinmiyelim. 

"Ilunlan sıkaralım da halkın başına 

bela mı olsunlar?,, diyecekler buluna -
cağını tahmin etmiyorum. Çünkü bunu 
söylemek o belayı halktan ayrı olnuyan 
mektebin başına musallat etmek de -
mcktir. Şliphcsiz bunları terbiye ve ıs
lah etm~k herkesten önce mekteplere 
düşer, fakat sözüm, baııka suretle, ter
biye ve ıslahı kabil olmıyanlara aiddir. 
Gariptir ki mektebe girerken çocuklar. 
dtın türlü tlirlü sıhhat raporları istiyo
ruz: gözünde, kulağında ufak bir arı
zası olanları kabul etmiyoruz da sonra 
bir dejenereyi veya psikopatı bir cürüm 
ve cinayet işlemedikçe mektepten -çıka
ramıyoruz. lşin can d<:ıman bura'dadır.,, 
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L\in Güzel "ttrnatlar Akademisinde bir mimari sergisi açılmı§tır. Sergi, 
Alw. lemi rıı;ı arlık ~ubesi §e/i profesör Tant'ın 1008 den 1038 a kadar vü
cuda getirdiği eserlerden mürekkeptir. 
Serginin açılışı münasebctile Akademi Direktörii Burhan Toprak, hazır bu. 
Zıınan profesör, sanatkar ve talebelere hitaben bir nutuk söylmniş, sanat. 
karın cscrL rinden ve serginiıı ehemm iyctinden bahsctmi§tir. 

Pstanhul Şehir Tiyatrosu artistlerinden 

ıza tayyare-• 
ı 

radyo dinleyi
erile konuştu 

İstanbul Şehir ı 
tiyatrosu sanat • 
karlarından Be • 
dia Ferdi ve V as
fi Rıza evvelki 
gün saat 15,30 da 
Devlet hava yol -
ları idares i n i n 
•'Dağ" isimli yol. 
cu tayyaresi ile 
Ankara.dan latan 
bula hareket et-

mişler ve şehrimize gelmişlerdir.. 
Sanatkarlarımız uçu3 esnasındaki 

intibalnrınr ı tayyaredeki telsiz tele
f on cihazı Ue4l\itün .radyo dinleyjcile.
rinc anlutrnı§lardır. 

Bu arada Vasfi :lıza .Anl{ara ürerin 
de tayyare ile tur yaparken Belvü o
telindeki arkadaşı Behzada hitap ede
rek §unları söylemiştir: 

- Behzat! Şimdi sizin oturduğu
nuz otelin üstiinden geçiyoruz. Bedia 
da yanımda .. Ayrıca iki yol arkadaşı· 
mız da var. Tayyare yolculuğu fevka-

lade güzel. Aklın varsa sen de tayya· 
re ile gcf. Aman ne latif, öyle rahat 
gidiyoruz ki Belvü otelindeki odada 

nasıl oturuyorsam öyle rnhnt oturu-
yorum. 

Behzat ! Sana bir şarkı okuyayım, 

bu ~rkı Hazımla birlikte sana oku· 
duğumuz şarkıdır: 

Şnı kıdnn sonra da Muhsin Er -
tuğrula bizzat veda edemediğinden se 
lfun göndcrmi§tir. 

Sonra gene her iki sanatkar bir
likte müteaddit operet parç ... Ia.rı ve 
şarkıları E~: ·l"'llişlerdir. 

Vasfi Rıza, t -:.yyarc ile Eskişehiri 

geçip lstanbul i~in neşriyata başlamn 
dan evvel şunları söylemiştir: 

- Şimdi Ankara meydanındaki tel 
siz telefonla görüştüm. Çok güzel ko
nuşuyoruz. Na .a. vekaletinin yaptığı 

Va şova 
Müsabakalarında 

en iyi ve en büyük işlerden biri de 
budur. 

Vasfi Riza İstanbul dinle • 
yicilerine intibalarını anlatmaya d&
vam etmie ve tayyare seynho.tinin gü
zelliği, letafet ve konforu hakkmda 
bu kadar sitayişkfır şözler söylemesi
ne rağmen kendisinin meccanen de
ğil, her yolcu gibi 22 lira. ücret mu· 
kabilinde bu seyahati yapabildiğini i· 
Iave etmiştir • 

...................... .-................ . 
Haf aydaki 
komisyon! 

CJ9""' Baştarafı 2 inddo 

Komisyon, kontrol vazifesini dü· 
rüst yaptığı ve bitaraf davrandığı için, 
Yunan aza Bay Buclirisin yerini değiş
tirmiştir. Keza dürüst hareketlerin'den 
şüphe olunan aza, faaliyet dışı yerlere 
konulmuşlardır. Yedi göbek Türk olan 
Hataylıları tescil etmemek için akla 
gelmez müşkülat çıkaran komisycn, Er
meni milisleri hiç bir vesika sormadan 
tescil etmiş ve itiraz edenlere §U cevabı 

vermiştir: "Asker yalan söy1emezl.,, 
Komisyonun başhca vazifesi seçim 

işlerinin bitaraflık, hak ve sükun için· 
de cereyan etmesini temin etmekti. K~ 
misyon asayi§ bozulduğu zaman manda· 
ter devlet otoritesini hemen ikaz ede
cekti. Nizamnamenin talc b . ettiği ibı! 

vazifenin yapılmasına mani olan bil
hassa kimdir, bilir misiniz? Komisyorı 

umumi katibi Anker 1 Bu adam, Hata)'• 
da Türk kanı dökülmesinden, suikast 
kurşunları kadar mesuldür. 

Fesad ve tahrik unsurlanna daJı• 
fazla vakit kazandırmak, Türk balJcıııJ 
yılgınlığa cğratmak için, komisyon, şe
çim işini mütemadiyen geri bıra1anaJ~ 
uğrcı~tı ve bu busustn Milletler Cetııl" 
yeti nezdin!de bir çok teşebbüslerde bıt' 
lundu. Nizamname hükümleri, seÇid' 
biiroları:ıda bir Türk cemaati müıııef' 
sili bulundurmağı emrederken, bİf 
çek bürolarda Türk delege bulunına1' • 
sızın kayıd muamelesi yapılmıştır. 

11 
Dün "Ulus,, muharriri ile konıı,S 

Eti Türkleri heyeti azası, bütün ıııUrS' 
k cıarı 

taatlanna, mahalli otoriteler a cıı· 
Varşova, 4 (A.A.) - Beynelmilel komisyon tarafından lda kulak tıkat1 ,. 

w k • lUııl J1 

Süvarilerimiz üçün
lüğü kazandılar 

btnicllik mlisabnltalarındn Polonya \ gım, ve omısyon azasının, z;u bit 
blrinriltğl, Almanya lkinclllğl, TUr· reketlerini tamamiyle tasvip eden. 
kiye üçUncülüğü ~o Belçika dördilcil- vaziyet takındıklarını söylemişlerdı~,ıı 
!Uğü almıştır. Heyet azasına göre, Hatayda ıri, 

Polonyalı Teğmen SukuHc ferdi dökülmesine başlıca sebeplerden. :o,,. 
belki hirinc!si, Milletler Cemiretı 1 •• 1t 

mtikiifn.tı kazanmıştır. . ··ıt \V' 
misyonunun hiçbir zaman dUrU ylfl 

Vnrşova, 4 ( A.A.) - Yabancı ordu ve ada1etle vazife görmek isteıııe 
subaylarına mahsus "Hariciye Nnzı- olmuştur. ,ıı· 

rı Mtlkn.fatı" mllsnbakasında Alman Hatayda seçim serbestliği~e ~~,1et 
Brlnkman birinci, Fr:ınsız Şövnlycr taşmalar hükümlerine tam bır • ti!Sll' 
ikinci, IlC'lçikalı Gonze Uçtincil, Türk beklediğimiz şu ıgünlerde, bu ırı 9,fı 
Polatkan dördUıırü Ye Polonyalı No lkomi•yonunun ümitlerimizi azçolc e~,,4e 
Yak lıeşincl gelmiştir. Harlclyo Nnzı- düşürdüğünü itiraf etmemek Y 
rı B. Delt ınUkafntlnrı bizzat vermiş- olmaz. .. '1. 
tir. F. R. A'f,.. ' 
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> 

.:lJoqru değilmi? 
li Qdı ~ {Qı ır lYı ~o ® ırn ®ifil 

~c§ ;§JoU:O©ıır 
Bizim esnafın kötü bir huyu var. 

dır. Size sattığı malı bir kağıda sara
caksa dikkat edin! Mutlak, duvarda 
bir çivide nsılı duran kağıdı, parmak. 
larmı tükrükler ve öyle koparır. 

Yiyecek ve içecek maddelerinden 
başka şeyler için, bu hareketin iğrenç 
olmaktan gayri mahzuru yoktur ama, 
ayni iş yiyec.ek içecek, bilhassa ek . 
mek, çörek, simit gibi yıkanmadan 

yenecek maddelerde tatbik edilince, 
Va?.iyet yalnız iğrcnilmekle kalmıyor, 
ayni zamanda umumi sıhhat üzerinde 
de kötü tesirler yapacak bir hal n.lıyor. 

Cemiyetin sıhhat işleriyle uğraşan 
mü<'s~eseleri ve belediyeler bu (tük. 
rilkli.> ... rek kağıt kop:ırmak) huyunu 
ortadan kaldırmak için sıkı bir mü _ 
cadeleye girişseler, acaba yerinde bir 
iş yapmış olmazlar mı?!. 

B 1 -,g rıs an.a 
•• 

m za< e:er 
Demiryofu n1ünase 0 

betinin tanzim:ne 
~alışılacak 

A\TUpa hattı itibarile şimendifer mü. 
nasebatmuzm en ziyade alakadar bulun. 
duğu Bulgari.:ıtanla bu mtinasebatı tan. 
zim için bir anl::ı:.ma akdetmek üzere ya
rın Sofynda mı..izakerelero ba~lanacaktır. 
Bunun ıçin Bükreşte toplanan Balkanlar 
arası şimendifer munakalat nizarrınamesı 
ni hazırlamağa m~mur komisyonda Dev. 
Jet dcmır; ollarım temsil eden murahhas.. 
lanmız bugün Sofyada bulunacaklardır. 
Bulgarı tanla olan şımendifer münase. 

hatımıza ötedenbcri bir intizam verile
merni~ ti. Bu yiızden sık sık tarife ve üc. 
ret ihtilaflan zuhur ettiği de olmu~tur. 
8ofya toplantılarında bütün bunlan iza. 
le edecek ve iki memleket şimcndiferci. 
liği ka::Iar halkı \'e ticnret erbabını çok 
memnun edecek bir neticeye varılacağı 
'1IJ1U a · adır. 

·onuşmalarmm mevzuunu bil
h? a hudutta tarife ve ücret değişmeleri. 
nı ve fiyat zamlarını ortadan kaldıracak 
fonnüllerin bulunması ve mü~terek harC'
ket e a ı teşkil edecel .. tir. Bu suretle Bul
gari tan da Balkan antantı devletlerinin 
şimendıfcr münakalatı sahasındaki an
i~ ;malarına bir taraflı da olsa kısmen iş. 
tı k <'tmiş olacaktır. 

I 

ııe~lldradaki D<'rbi at yarışları 155 
~at-ı,1enberi fa ılasız devam eder. Bu 
lııltna.~ Yalnız cins atları dünyaya ta. 
ları i 

1 
la kalmaz, senenin yeni moda

bı.ıtu: ~·en iyi te~hir yeri olur. Çünkü 
btscıe ... · ıbar İngiliz kadınlan en şık el. 
ı>·· .ını g· k ~oruıe ıycre gelirler. Yarı§larda 
haiınt~ ".e be~enilen modalar bütün 
lıaı·rand alemıne yayılır. Bu sene bir 
lt:ı.oda~ a Yapılan yanşlar yeni bir 
~Cldınlıır nıe.~·druıa çıkarmıştır. Birçok 
e~lc ' :Yuzlerine renkli çiçek ve ke 

le restrn1 · 
.~dlr. au erı ~a.pıştırarak gelmiş -

l'U
1 

ttee .ı ..• havadısı okuyup, resmi gö. 
e... '4U.-,una··ı 
~ • ltıe ga u t: at yarı~larına geldik 
atııRttı-ıp re ç heler:ne birer at resmi 

l'tlaı ııııycıı şeı -.lerdi do.ha doJru ol • 

................ ·-··--··· ..... , 
t.~.~~-~~~l 

Çocuk bahçe eri .... 
ur1ıurnı h r 

derdi halletmek lstanbul Belediyesi bu iki mühim 
için, lzmir Belediyesinden Örne/, alabilir 

rr;:~_.,....,.,.~~~-~~-"'J'< ....... "P'-o:;::::'~ .....,,__,....#_ 
Geçen yıl ve • ı ~ 

evvelki yıl İ:"mir
de çok hoşuma gi
den iki mühim e. 
ser görmüştüm: 

2 - Sultanah • 
metteki. 

1 - Çocuk bah. 
çclerf. 

2 - Umumi ha ~d~~~~~~~~~ 
lalar. 

3 - Taksimde
ki. 

4 - Evkafın 

yaptırdığı Yeni. 
cami haliilnrı. 

İstanbul şehri -
nin mevcut diğer 
halalarından ço
ğunun ortadan 
kaldırılması ıa.. 

zım: 

1 - Beyazıttan 
Laleliye giden yol 
üstündeki hala. 

Büyük bir Kül. 
tür park yapmak
la meşgul bulu • 
nan ve garbi A • 
nadoluya yıldan 

yıla ehemmiyeti 
artan bir arsıulu. 
sal Fuar kazan. 
dırmış olan İzmir 
belediyesinin di
ğer bir çok teşeb

lstanbııl şe7ıri11hı mı göze b!lta>ı yerlerinde uıılıman Kurımıwııstai unımn"i 
lu.ılalarclan biri t'e umumi halasızlık yil::Uııden, §elırimi:::de S1k sık tescu:lı1f 

2 - Nuruosma. 
niye camii av • 
!usundaki ha • 
ıa. cdile1Z çirkin bir manzara ... 

büsleri ve muvaffakıyetleri (1) var • 
ken neden bu yeni eser üzerimde bü. 
yük bir tesir bırakmış bulunuyor? 

redebilir? 3 - Hocapaşa camii yakmmdaki 
Bahçe eğlence yeridir. Ana bilir ki, ham. 

Çünkü bunların ikisi de, şehrin gün. 
ltlk hayatında iki mühim ihtiyacı kar
§ılamış bulunuyor. 

Her aile, çocuklarının mektep dı

şındaki hayatını kontrol etmek imkfi. 
nına malik değildir. Her evde çocuğa 
devamlı surette bakacak dadı bulunur 

cocuk mutlaka eğlencenin ve oyunun 
cazibesine tutulmuetur ve oradan ay. 
rılmıyor. Bah~e temizdir. Ne pis bir 
teneke vardrr, ne de bir paslı çivi. BL 
naenaleyh tetanoz tehlikesi de yoktur. 

Ve bunlara benziyenlerin hepsi. 
Modern hallllanmızdan Taksimde. 

kinin tarihine de artık nihayet ver -
mek zamanı gelmirıtir sanırız. Bunu 
da be.~ yıllık plana bırakmasak ve bir 
an evvel kııdırıp şehrin Beyoğlu sem
tindeki en §Crefli yere bir parça nefes 
aldırsak. 

ilah. 

mu? Dadıdan vazgeçtik; ev işleri ana. 
ya ve bUyük anaya nefes aldırmıya • 
cak kadar çoktur. Oyuncak da yoksa 
çocuk ne yapar? Soluğu sokakta ahr 
tabii. 

Umumi halalann manası ise hepi -
mizin mıı!Umudur, lzAlıa hacet yok. 
En şeytanctkAr dimağ, hala anyan bir 
vatandaşın bu halfıyı bulamamasından 
doğan işkence kadar müthiş bir bela 

Çocuk bahçelerini şimdilik bir ke. 
nara bırakıyoruz. Belediyemizden sa. 
dece bu hala meselesini halletmesini 
istiyoruz. Bu musibet yerlerin iğrenç 
tarafları sadece pislikleri olsa neyse 
ne ... O ibrik Ucrctleri, o mültezim fe. 
Iaketlcri de ilstUne tuz biber ekiyor. 
Hala kapılarında iğri omuzlu, külhan
bey kırması bazı adamlar, mUlevves 
bir tabağın i!}ine - ezkaza • bir kuru§ 
atmağı unutan mü§terilcri? ! ile kav. 
ga ediyorlar, yakalarına sanlıp baka. 
ret ediyorlar. 

icad edememiştir. 

Pis sokakların, gübreli arsaların te
nekeleriyle, çivileriyle yaralanıp teta· 
noz"n tutulmnyı ve ekseriya pisipisine 
ölmeyi bir tarafa bırakalım, çocuk ter. 
b~ye bakımından mutlaka daima top. 
lu bir halde bulundurulması laı.ımge • 
len bir vatand:ı§tır. Zemini yumuşak 
\'e temiz kumla dolu, oyuncağı bol bir 
bahçe kadar bu vatand~ları bir arada 
bull!nmaya, eğlenmeye, biribirini sev
meye, biribiriyle kavga etmemeye ve 
bütUn bir mahallenin çocuklarını her 
an ailenin kontrolu altında bulundur
maya kim, ne ve nasıl teş\'ik veya ceb. 

İzmirli bahtiyardır. Zira küçük İz
mirliye bol bol bahçeler kuran şehir, 
büyük İzmirlinin bu mühim ihtiyacı. 
nı da knrşılamış bulunmaktadır. 

Acaba bizim fiChrin umumi haltı ba. 
kımından ''ıı.ziyeti nedir? 

Ne midir? 
Faciadır. 

Hepimiz işkence içindeyiz. Koskoca 
şehirde umumi halaların yekunu altı. 
yı geçmez. Bunların içinde de şehre ya 
raşacak ve medeni bir şehirliye umu
mi haladrr diye gösterilecek olanlnrı 
dördü geçmiyor: 

Umumi halanın da vakfiyelisi, me§
rutası, mültezimi olur mu? 

GönUI, bu berbat hale bir nihayet 
verilmesini istiyor. Bilemeyiz hata mı 
ediyor? Ensari BOLENT 

1 - Eminönüdeki. (1) Durmadan bataklık J..-urııtuyar. 

~aıırns S(Q)lkakDaııroırnou=n 
~aımnu-n nçnırn ~11 mnuycn 

B lR §eyin tamiri, yapılmasından daha masraflı olur 
derlt'\ ol, meğer pek doğruymuş. Paris belediyesi 

Paris sokaklannm tamiri için bir senede 61 milyon frank 
sarfctmiş. Hu?buki Paris sokaklarının yeniden yapılması 
18.zmıgelirse 200 milyon frank kMi gelirmiş. Eğer bir Pa. 
rls gazctesinJe okuduğumuz bu rakamlar doğruysa yolla. 
n tamir cdecE'k yerde dört senede bir defa yeniden yap
mak daha doğru olmaz mı? 

* IEO<ek1':ırDk çaırıpoyoır 

F RANSIZ köylerinden birinde bir aile feci bir kaza 
neticesinde birkaç dakika içinde yok oluvermi§. 

tir. 
Otuz yaşında bir adam olan çiftlik sahibi Hanri Ser

monda 24 mayıs gecesi yatmadan evvel çiftliğini bir defa 
dohşmak istemiştir. Ahıra yaklaşıp pencereden içeriye 
bakttğı \'akit ahırda birçok kIVIlcnnlarm dolaşmakta ol. 
duğunu görmUştür. Çiftlik sahibi: 

- Elektrik tevzi tablosunda bir bozukluk olacnk ! 
Diye düşünmüş, ve tevzi tablosuna yakla.~mt§tır. Fa

kat elini levhaya yaklaştırır yaklaştırmaz mavi bir alev 
fışkırmış ve zavallı adam yıldırımla vurnlmua gibi yere 
dUşmüştlir. 

Adamın yere dUşmcsinden çıkan ses avluda işlerini bi
tirmek Uzere olan karısının kulağına gelmiş, kocasını yer. 
de yatar görünce onu kaldırmak için üzerine iğilmiş, fakat 
cesede dokunur dokunmaz o da ölmüş ve kocasının ilreri. 
ne düşmUştür. 

13 yaeında olan yeğenleri matmazel Andre halasına 

yardım etmek Uzere koşmuş, fakat halasına dokunur do
kunmaz o dn. yanmJRtır. Çok şiddetli ağrılara rağmen kız. 
cağız ahırdan dışarı çıkmış, onun f eryadınıı koşan amele
ler zavallı çocuğu hastaneye kaldırmışlar, fakat iki saat 
!çersınrıe kızcağız da can vermiştir. 

Yapılan tııhkıkatla, hadisenin. yüksek tevettürlil bir 
hav:ıi telin kopması neticesi elektrik tesisatında husule 
•elen .kısa devreli cereyanlardan doğduğu anlaşılmır;ıtır .• 

~o~okOalıro {Çoır©ı$) etm®ll< 
'17al$alik{ Uaa 

M ACARISTANDA Dcrbresen ~ehrinde giimrük me
murlıırı bıyıklarını tra§ etmemek mecburiyetine 

dair bir emir aimışlardır. 

Bu emir l890 tarihli bir kanuna istinat etmektedir. Bu 
kanuna göre gUmrük memurları isterlerse sakallarını traş 
edebilirler. Falrnt bıyıklarını trnş etmek memnudur. 

Büyük harb sıralarında bu kanunun tatbikı ihmal edil. 
mişti. Fakat Macaristan hükfimeti, gümrük memurların.. 
dan, henüz iua mevkiinde bulunan bu kanunun harfiyyen 
tatbik edilmesini istemektedir. 

:Memurlar maliye vekaletine müracaat ederek bu 
memnı.;iyetin ycnibir kanunla kn.ldmlması için tavassut 
istemişlerdir. .. 
DlYılMlyaırDuını en c~ırD sol}(o~o 

kDta~U©.ııroırıı o t@~D©ı~aırD 
G<@U~ k@fi~@li1l<ClYI 

K OLLEKSlYON merakı insanı neler toplamaya 
sevketmiyor! Bermingamda. Tomas Gosley ismin. 

de bir İngiliz de en can sıkıcı kitapları toplamak mcrakL 
na tutulmuştur. 

Bu kolleksiyon az zaman içersinde çok büyümüştür. 
Bugün can sıkıcı kitapları toplıyan lngilizin kolleksiyo
nunda on bin clldden fazla. kitab var. 

Gosley, bu neticeden çok memnundur. Fakat yer yU. 
zUnde dikensiz gül olmadığı gibi belasız eğlence de olmu· 
yor. Koli eksi yon merakı, adamcağızın başına iş açmıştır: 

On bir viltlik bütün küIJiyatı bu kolleksiyon içersine 

girdiğini öğrenen 1skoçya muharrirelrinden biri bu hare· 
I keti kendisine hakaret saymış, ve ~ahitlcrini kolleksiyon
f cuya göndererek onu dilclloya davet etmiştir. 

:Bom&ıc~ 
-u emo(E goynınımek 

ve· 
temDz yaşamak. 

Yazan; KARA DAVUD 
üstüne ba§ına dikkat etmiyen, traş 

olmıyan, dişlerini temizlemiyen 
hemşerilerin İstanbul §ehrine kıydık
larmdan, İstanbul gibi birinci sınıf bir 
§ehirde yaşıyan insanlardan hiç biri. 
nin pis olmaya, sa.rmsak kokmayu., 
yağlı saçlarla dolaşmaya hakkı ola • 
mıyacağından bahseden yazuna bir i· 
ki okuyucu, mektupla dostane muka. 
bclede bulundular. Bunlardan biri, 
Beyoğlunda, Acara sokakda Adapalas 
apart.ımanında oturan mühendis Meh
met Naci Göçmen. 

Diyor ki; 
"Temas ettiğiniz mevzu ho§uma 

gitmedi değil. Davanızda haklı değil
siniz diyemem. Fakat bahsettiğiniz 
insanlar, terbiyeleri kıt, görgilsüz ve 
belki de imkansız hemşerilerdir. Fa • 
kat dostum, gazetecilere ne diyelim? 
Bunlar tahsil, terbiye görmü~ adam. 
lardn-. Acaba kaç tanesi "his" ve zevk 
adamıdır? Kaç tanesi muntazaman 
traş oluyor, elbiselerini temiz ve ütü· 
Hl giyiyor? Bir zamanlar bir dostum 
söylemişti. Gazetelerden birine bir ber 
her gelmiş, muharrir ve memurların 
her zaman traşh ve tuvaletli dola§a· 
bilmelerini pek ucuz bir parayla, 
- galiba adam başına ayda elli kuru§ 
mukabilinde • temin edeceğini söyle. 
nıie, dinliycn bile olmamış. Sizin mes
lek erbabından şöyle bir parça temiz.. 
ce giyinenlerin, muntazaman traş o
lanların, diş temizliyenlerin pek bol 
olduğunu iddia edemezsiniz. Gazetele. 
rinizin patronları arasında bile kıya. 
fetlerine lakayt olanlar az mıdır? Her 
ne hal ise beyim, şehrin bu mühim ek
siğini gidermek liiz:rmgeldiğini ben de 
kabul ediyorum. Fakat yazmakla, çiz.. 
meklc, tenkid etmekle bu işin önüne 
geçilebileceğini pek sanmam. Eğer iyi 
giyinmek, sıhht yaşamak gibi mühim 
esaslar, mekteplerde talebelere ve kış
lalarda. taşradan askerliklerini yap • 
~~k için gelen gençlere ders gibi ve. 
rılırse, gelecek nesil, başka tUrIU olur 
sanırım. Fakat nerede böyle hocalar?,, 

Nerede mi böyle hocalar? 
1zah edeyim: 
Orduda subaylar kıt'alanna verilen 

erleri köylülükten çıkarıp milkeınmel 
birer şehir delikanlısı haline sokmak
tadırlar. Mehmetler köylerinden gel • 
dikleri zaman okuma bilmezler, yazma 
bilmezler, fakat köylerine giderlerken 
çoğu devamh gazete karii haline dahi 
yükselmi3 bulunuyorlar. 

Köyünde Mehmet, yirmi yaşma ka· 
dar ancak bayramdan bayrama dişle. 
rini misvak ile temizlerler, fakat ta. 
hurda üniformasını giydiği gün dişle
ri pırıl prrıldır. Neden? Zira subayı, 
onun dişlerini dişçiye göstermiş, çil· 
rüklerini tedavi ettirmiş, doldurtmu§, 
fırça. ve diş ilacı vermiş, bunların ni· 
çin ve nasıl kullanılncağıru da öğret.. 
miştir. 

İkinci ay sonunda Mehmet, ütilsilz 
pantalon glymeğe tahamınUI edemez 
ve saçları sıfır numarayla kesilmiş ol. 
sa bile tarağı ile aynasını cebinde bu
lundurmadan sokağa çıkmaz ve çok 
§ey~eri de kimse kendisine öğretmez, 
§ehırde dolaşırken görür, sezer, iyiyl 
anlnr ve derhal şahsına tatbik eder. 

Memlekette ordudan geçmiyen va • 
tandaş bulunmadığı için, ferdi kıya • 
f et ve temizlik dersini kıt'a subayları 
kafi derecede vermektedirler dersek 
hata etmi§ olmayız. 

Bunun tedris edilmesini istemekle, 
bu meselenin en mühim medeniyet 
meselelerinden biri olduğunu tebarUı 
ettirmek istediğinizi sanıyorum. lşto 
iş buradadır. Hcm§cri çocuğunu okut. 
mamn, vergisini vermenin, askerliği. 
ni yapmanın, f aydalr ve dürüst vatan· 
daş olmanın iyi manalarına nasıl ina· 
ruyor ve bütün bunları basarmağa nn
sıl dikkat ediyorsa, temiz giyinmenin, 
temiz yerde oturmanın ve temiz vii • 
cutlu olmanın da tıpkı onun gibi iyj 
bir manası olduğuna inandırılmalıdır. 
Bunu onlara bir vazife gibi telkin eL 
meliyiz. 

Hoş, yalnız bugünkü medeniyeti -
mizin değıl, oldum olasıya Türk mede
niyetinin vatanda§a tahmil ettiği en 
mühim vazifelerden biri de, temiz gi· 
yinmek ve temiz yaşamaktır ya ... 

Medenyetimizin bu en gUzcl iptila. 
sına yeni yeni tutulacak değiliz. 
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Yazan: Gerald Kelton - 2 - Çeviren: F. K. 

"BelJnelmilel casus birliği,, satış 
muamelelerinde !f alJet dürüsttür 

- lzah etmeye çalışayım. Almanya
mn şimdiki hava kuvvetleri hakkında 
kat'i malümat elde etmek istiyoruz. 
Harb çıkarsa bir ay sonra Almanya -
mn hava kuvvetleri ne dereceyi bula. 
caktır? Bunu öğrenmek emelimiz ... 
Müstakbel ha.·bin bilhassa havada ce.. 
reyan edeceğini söylemek lilzumsuz. .. 
Eğer tayyare filoları Londra, Paris, 
Berlin, yahut Romayı bütün askeri 
fabrikalariyle mahvedebilirse &ırhlı, 

tank ve saire ile uğraşmak manasız 
olmaz mı? 

- Tabii... Bu mesele çoktan tetkik 
edildi. Ve ona göre tedbirler alınma
ya çalışıldı. Benim anlamadı~ ııokta 
bu değil, biraz evvel konuştuğunuz a. 
caib bahis ... 

- Maliımat elde etmek için bu ma
lftmatı satınalmak li.zım. Kendi ca -
suslarımızla bu malümatı elde etmek 
kabilse de Almanya mevzubahs olun • 
ca iş değişiyor. Şimdiki Almanyada 
polisin gözü önünde olmıyan tek bir 
adam yok. Ecnebiler şiddeti& kontrol 
ediliyor. Yahudi aleyhtarlığı dolayı _ 
siyle yahudiler azaldığı için para ile 
malUmat satacak casuslar da azaldı. 

- Bizim Entellicens Servis ne ya
pıyor? 

- Kadrosu çok geniş olmadığı için 
ber tarafa fazla miktarda ve belki de 
kifi derecede yayılamıyor ama, kemL 
yet noksanını keyfiyet itibariyle tela
fi ediyor. Sonra para bol; bu zaman
da parayla her şeyi satınalmak müm. 
kUn olabiliyor. 

- Verdiği malümatın mevsuk ol- devletin simsarına sattı. Halbuki for-
duğu nereden maliim? mülll birliğe satan adam kurnaz dav. 

- Mevsuk malfunat vermek kendi ranarak iki taraftan kar etmeyi dü
menfaati iktızası. Aksi takdirde müş. ıünmüş, ayrıca uzak §al'k devletlerin. 
teriyi bir defa aldatabilir ve piyasayı den birine de ayni formülü satmıştı. 
kaybeder. Bu sebeble verdiği malti - Birkaç gün sonra bu adam ölü bulun
matın mevsuk olmasına azami dere • du. Odasında, iki kürek kemiği ara • 
cede bir titizlikle dikkat ediyor. sından hançerlenmişti. Şayanı dikkat 

- Bu işi nasıl yapabiliyor? olan bir nokta; birlik, bormülll sattı-
- Çok gü7.el teşkilatlanmış olduğu ğı devlete, ondan aldığı paramn ta • 

için ve muazzam sermayesi sayesinde. mamını ödedi ve özür diledi. 
Şikagoda veya Nevyorkta bir adamın Sir Riçard sordu: 
öldürülmesini bazı çetelerle alelade - Bizim simsar kim? 
bir ticaret muamelesi gibi yapmak Karden cevab verdi: 
nasıl kabil olabiliyorsa on binlerce li- - Biz ona ''A§iZ" diyoruz. Umarım 
ra mukabilinde casusluk işlerinde teh. ki benden bu adama dair daha fazla 
Hkeyi göze alan adamlar da bulunu • malftmat istemeMiniz. Kendisi çok 
yor. mahir ve itimada llyık biridir. Dört 

- Bunlar Amerikalı mı? senedir bir hatasım görmedik. 
- Hayır, yalnız şefleri Amerikalı, - Bu sırada bilhassa öğrenmek is-

fakat diğer azalan her millete men _ tediğiniz malUınat nedir? 
sup. tngilterede İngiliz, Lehistanda Lord Vitley izah etti: 
Leh, Fransada Fransız ajan kullanı- - Hava silahları hakkında maltı • 
yorlar. Herkes elde ettiği malftmatı mat istiyoruz. Almanyamn hava kuv
merke7.e gönderiyor. Müşteriler de vetlere, bombardıman ve avcı tay. 
merkeze müracaat ediyorlar. yarelerinin miktarına, pilotlarına, tay-

- İngiltere hükfuneti azaları için yarelerinin silahlarına dair mevcut 
böyle kimselerle temasa girişmek ne malumatımız pek nakıstır. Memleketi. 
acı! mizin emniyetini temin için bu nok-

- Ben sizin gibi düşünmüyorum. talar U7.erinde sarih malUınat sahibi 
Hükiımetin bu işle alakası yok ki... olmamız lizım. Bence bunları elde e. 
Ben bu işi §ahsan, yaptırıyorum, debilecek kıratta adam binbaşı Kar -
resmi sıfatımla değil. Netekim siz de denden başka biri değildir. lşte bu 
ayni şekilde hareket edeceksiniz, ma. sebeble s17.e onu tamttım. Bu sırrı ka. 
demki vatana hizmet mevzubahs... bine azasından ancak size açtım. Her 

Mükaleme daha samimi bir mahiyet hangi bir sebeble ölürsem başladığım 
aldı. Vitleyle Denis Karden, Sir Ri • işe devam edecek biri olduğunu dü
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Yazan: M . s. 
Hapishanede herkesin "kasap,, 

diye çağırdığı adam 
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Beni İstanbul ağır ceza mahkemesine 
yolladılar .. Muhakemem uzun aürdil, 
ykıımı sordular. Daha on sekizi tamam
l:ur.amııtım. Bunun için bana on sene 
ccn verdiler. 

Soıdum: 

- Ahmet, ananı öldürdüğün için yü
reğinde piımanlık !duyuyor musun?. 

Gözleri doldu. Derin derin bir ah 
çekti. Sonra ağlar gibi, inler bir ıesle 
cevap verdi: 

- Bir<?.:ı: var gibi ama .. O da iyi bir 
kadın değildi ki! .• 

KATIL KASAPI 

Uzun bcylu, elmacık kemikleri çr. 

kık, kırmızı yüzlü, san burma bıyıklı bir 

adamdı. Gözlerinin bebekleri küçüktü. 

Bunlann çevresi her zaman kanh, ince 

bir çemberle çevriliydi. Yap kırkı aı· 

mamıı, fakat merdiven dayamııtı. 
Adı neydi?. 

Unuttum desem yı.lan söylemiı olu
rum. Onu hapisanede hiç bir gün adiyle 
çağırmadıkları için ismini bilmiycrum. 

Sorup öğrenmekte istemedim. Bildi. 
ğim şu : İdare adamlan~an bütün mah-

puslcıcra v:ınncıya kadar herkeı onu: 
- Kasap! 

Diye çağırırdı .• 
Kasap, kasap! •• 

Niçin böyle hitap ediyorlardı ona? .• 
Kurban bayramlannda bapisanede 

yor, bir h"1:ip gibi çene kavaflığına baı 
lryordu. 

Bu esnada öğrendim: O, Anadclu· 
nun yamaçtan yeıil, sulan berrak, zey· 
tinlikleriyle meıJıur bir viliyete bağlı 
küçük bir kasabada kasapını1.. Ayrıca 

geniı topraklı zeytinlikleri varmıı. 
Memlekı:tinin güzelliğini, havasının 

suyunun saflığını, ıairane köıelerini 

methede ede bitiremiyen kasap, bu ara• 
da hayatından, ticaretinden bahsettiği 

halde, bapisaneye niçin prdiğini cıolat· 
ınıyor, ben bu bahsi kurcalamak iste. 
dikçe, o kapatıyor, il.zerinde durmuyor, 
mütemadiyen mevzuu deiittiriyordu. 

Bir gün kofuıta, ucsuz, bucaksıs 
güneıli ufuklara bakan pencerelerden 
birinin demir parmakhklaırına - alnını 
dayamıı kara kara düşünilyorldu. 

Yanına yakla1tım, sordum: 
- Ne düıünüyorsun?. Bir derelin mi 

var kasap!. 
Hırsla batını çevirdi, gördUğU tatlı 

rüyadan uyandınlmıı bir adam hırçraı
bğiyle sert sert aordu: 

- Kimsin be? Ne isteldin benden?.r.ı 
Karıısında beni görünce, yumuıadı.ı 

Acı bir gülüt dudaklannda tomurcuk-
landı: 

- Sen misin ahbap! dedi. Şöyle dal• 
dmı. Eski cUnleri anıyorum içimden.. . 

Gayet 7.ekt adamlardan mürekkep 
bir grup • istel':leniz siz bunlara hay
dud deyiniz • bu 'ftZlyeti gdrerek is-

çarda daha mufassal izahat verdiler. şünerek müteselli oluyorum. 

"Simsar" dedikleri adamın ne şekilde Bugün konU§tuklarmuzır ~~~~~.W-;MiMı;ijliiilmPliiti~iijlııil~ijiptnii't'1r'i~~Mr 
-lnftnt ettt~, ~lml ...,...'llfttr-t·· ıımyteftlWHlllit!i !'1'1!t Ge~"::I g 

tifadeye teşebbüs etti. Bu grup şöyle 
dli§ündil: . 

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, 
Sovyet Rusya, Lehistan, Japonya, 
Çin gibi devletler arasındaki münase
betler gayet muğli.k bir şekle girmiş
tir. Dünya tulhü bilhassa A vrupada 
bir kuvvetler muva7.enesine bağlıdır. 
Fakat bu kuvvetler muvuenesinde ka 
ğıt Ur.erindeki ve muahedelerdeki kuv
vetlerin büyUk bir rolü yoktur. Esas 
kuvvet hakiki sili.h kuvvetidir. Bir 
millet diğer bir millete harb vukuun. 
da yardım vaadedebilir; fakat bunu 
o 7.aman yapacağını veya yapabilece
ğini kat'! surette iddia etmek mUm • 
kün müdür? 
Şu halde her millet rakib veya GUş

man telakki ettiği milletin hakiki si. 
li.h miktarım öğrenerek ona göre ha
zırlıklı bulunmak mecburiyetindedir. 
Bu vaziyette devletlere diğerlerinin 
ailih kuvveti hakkında malllınat ver. 
mek suretiyle muazzam servetler ka
zanmak imkan dahiline girmiştir. 

Grup fevkalade bir teşkiiata sahip. 
tir. Her memlekette şubeleri, ajanları 
bulunuyor. Her istenilen malfunatı, Uc 
reti mukabilinde, temin ediyor. 

dan verildiğinin anlaşılmaması için rüm. Binbaşı Karden, şimdiye kadar 
Amsterdamlı bir inci tüccarı vasıtasi- olduğu gibi bundan sonra da, herke
le bir lsviçı e bankasına, oradan Pa • sin nazarında harbde yararlıkları gö. 
ris bankalarına nasıl devredildiğini rülmüş ve tekaüd nezaretinde kolay 
anlattılar. Bir müddet evvel, en son ve rahat bir işe kavuşmuş eski bir m
model iki İngiliz gemisinin pl8.nlarını, bit kalmalıdır. 
başka bir devlete satılmaması için, - Hayhay. Sır saklamasım bilirim. 
büyük bir ücret mukabilinde satına!- lcab ederse başladığınız işe ben devam 
maya mecbur kalındığını hikaye etti. edeceğim. Şimdiki halde bu meseleyi 
ler. unutmll§ olalım. 

Sir Riçard sordu: Bahsi değiştitdiler. Lord Vitley sL 
- Peki ama, bu adamlar ayni şeyi gar ikram etti ve Kardene dönüp bir 

birkaç müşteriye birden satamazlar az evvelki resmi tavrıyla tezad teşkil 
mı? Buna kim mani olabilir? eden bir samimiyetle: 

- Biz de evvela bundan çekindik. - Denis, dedi, unutmayın bu gece 
Fakat böyle bir hadise kat'iyyen vu- bizdesiniz. Karım sizinle bizi çok Uz.en 
kuh:lmuyor. Çünkü derhal duyulur ve hususi bir meseleyi konuşmak istiyor. 
tebekenin işine mani olur. Bu iş on. - Saat sekizde rahatsız ederim. 
lara senede en aşağı iki milyon ingi- Mevzubahs mesele pek mi can sıkıcı 
liz lirası getiriyor. Bazan malftmatın bir şey? 
oradan buradan sızdığı vaki olabilir. - Oldukça... Gene bizim delikanlı-
Aına, bunlara karşı tedbir almayı ih. nm yüzünden .•• 
mal etmiyorlar. Sir Riçard 8Ö7.e karıştı: 

Meseli geçen sene bir Rus mühen- - Oğlunuz hakkında pek insafsız 
dis top namluları yivlerinin aşınma • olmayınız. Unutmayın ki biz de genç. 
sına mw olacak veya bu aşınmayı a- tik. Bunlar hep ~er. 
zaltacak bir formill keşfetmişti. Bey. Denis gülüınsiyerek sordu: 1 
nelmilel casus birliği bµ fortnlllU elde - Gene nasıl bir iş yaptı? Son de-
etmeye muvaffak oldu ve bir ecnebt fasında ... ,,," (Devamı oor) - HABERiN. :EıDifl lı ıROM·ANI -· Birkaç gündenberi kaderimizi düşünüp korkmaya; birçok 

kadınların, bir baloda sahte sevinçlerin verdiği allık altında 
yüzlerinin niçin kederli olduğunu anlamağa başladım. Kadın
lar, tıpkı senin yaptığın gi!>i, gelişigü7.el kocaya varıyor. Ruhu-

ler, hep onun bıçağının altınaa can ve
ri.rlerdi. Hayvancağızlan o boğazlar, 

derilerini o yüzer, karınları o deıer, ci· 
ğerlerini o koparırdı. 

İşte onun: 

- Kasap! .. 
Diye çtığırılmasının sebebi ı.~ 
İşte ona adiyle hitap edilmemesinnı 

hikmeti! •• 

Kasap esrar içmez, az konuşur, ha

pisane entrikalarına burnunu ıokmaz, 

mahpuslarla dataımaz etliye sütlüye 
ktınşmaz, kendi halinde yapyan uslu 
lıir adamdı. 

Onunla şöyle ahbap oldu.'D: 
Kurban bayramı gelmiıti.. Kaç yıl

dır kurban kestirmemittim. Ne olursa 
clsun bu yıl kestirmek istedim. Bir ko
yun aldım. 

Aldık amma, kim kesecek? Ben, ken
dim 1 Buna imkan yok, ömrümde tavuk 
1'i.le kesmedim. 

Sordum: 
- Nereden geldi hatmne eski gilıl

leri anmak 1 
- Nasıl gelmesin arkadq 1 Tamaıll 

beş yıldır ıu damda yatıyorum. Bet yıl 1 
Dile kolay bu! .. Çilem bununla da ldol-' 
madı. Daha on senem var .. Sağ çı~ 
nasip olacak mı acaba buradan?. 

- Neden clmasm?. Daha gençıiıı-A 
On yıl çabuk geçer, bunun affı var, fil" 
ıu var, busu var, ümit kesilir mi biç?. 

- Haydi Umidimi kesmeyeyim.. S-
ki ıUnlere kZNUtmak kabil mi? Gen~ 
ğin en sıcak, en tath, en ıil.zel ıUn1 

ıeçti .• Şimdi ettiğim iıe o kadar pifdl"! 
nım ki ... İçim yanmıyor desem ~ 
söylemiı olurum .. Hırs gözümU burl 
müıtil, bir cahilliktir ettik .. 

- Nasıl oldu bu it? • Ne 
yaptın?. 

ZEYTiN HIRSIZLARI 
Arkadaşlar k'ısabı tavsiye ettiler. 'j 

Ondan sonra sıksık, konuıtuk, ahbaph· _ Memlekette, benim zeytinliklA• 
[ ını kimse ile ilerletmek istemeyen la- yanında, baıka zeytinlikler de vardi 
sap, benimle dost oldu. Az konuıan ka- (Devamı ,,ar) 
S'\?, yanımda bulundukça çenesi açıh- _____..... 

'1--IM1f·l l·ih eJ :Ce);jW•l•M:t.ill·iM~ 
ki ba}\tiyarsınız, söyleyin bana aşk nedir?,, demek için lçitJJ ~ 
rcdi. Fakat bu çılgınca düşünceleri kalbime gömüp tekr~ 
bama biniyor, ölünceye kadar kız kalacağıma yemin ediYelh...,., 

Aşk, hiç şüphesiz ki ilihi bir kudretin tecessüm etnı , 
Tanrınıu insan şekline girmesi gıbi bir mucı7.edir; bl>Y1' ,._ mu birtakım düşünce fırtmaları kavradı. Her gün hem ayni, 

hem de büsbütün başka denecek bir surette sevilmek; on yıl 
saadetten sonra yine ilk gUn olduğu gibi sevilmek! böyle bir 
sevgi yıllara muhtaçtır; bunun için insan kendini uzun zaman 
arzu ettirmiş, birçok meraklar uyandırıp onları tatmin etmiş, 
gönülde türlü hisler uyandırıp onlara mukabele etmiş olmalı. 
Tabiatüı gözle görülen ibdaları birtakım kanunlara tlbi oldu. 

Çeviren: Nurullah 
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ATAÇ 

muci7.enin husulü için kimbilir ne gibi şartların bir ara~ ~ 
mesi lizımdır. Biz kendi kendimizle bir fikirde, bir ııı: ft 
duğumuzdan bile dalına emin değiliz; ya iki kişi olun~ 
pacağız? bu meseleyi ancak Allah halledebilir. öyle -M rl', 
yorum ki tekrar manastıra döneceğim. ÇünkU bu il~~ 
lm~am, gördüğümü kabul etmeme imkan olmadığı içiJJ.~ 
Jalık denilecek şeyler yapacağım. Her şey benim in~-ı 1' 
mi, ruhumun itıyadlarım, yahut en samimi düşüncel~ 

ğu gibi acaba kalbin ibdaları için de kanunlar mı var? Aşk, 
gözyaşları ile 7.evklerini ne nispette mezcetmelidir? bunları dU. 
§Ündükçe manastırdaki o dümdüz, yeknasak, ölümü andıran ha
yatın soğuk nizamına tahammülü kabil buldum da meşru, iki 
tarafında gönlünü kavramış, hiç değişmez bir aşkın 7.enginlik. 

leri, ihti~amlan, gözyaşları, lezzetleri, bayramları, sevinçleri, 
7.evklcri bana bu dünyada imkansız gibi göründü. Bu şehirde 
aşkın tadlılıklarına, ağaçtı yollardaki o mukaddes gezintileri

ne, aılan parlatan ve gönülleri ricalara mukavemet ettiren 
mehtaba bir yer gciremiyoruın. 

Zenginim, g"ncim, gilzelim, sevmek için hiçbir eksiğim yok: 
aşk bentm hayatım, yegine meıgalem olabilir; fakat üç aydan-

beri sabırsızca bir m~rakla oradan oraya dolaşıyorum, bütün o 
parlak, aç ve uyanık gözler arasında hiçbir şey bulamadım. Hiç 
bir ses bana heyecan veremedi, hiçbir bakış bana dünyayı ay. 
dınlatamadı. Ruhumu ancak musiki doldurabildi, ancak onda, 
araımzdakl muhabbetin tadım bulabildim. Bazı geceler pence. 
remde bir saat durup bahçeye baktım, hldiseleri davet ettim, 
onlan Çlktıkları o bilinmez pınardan istedim. Bazan arabama 
binip gezmeğe çıktım, Şanzeli7.e'de indim ve uyuşuk ruhumu 
uyandıracak adamın gelip arkam:ı. düşeceğini, bana bakacağını 
hayal ettiır: fakat o günler birtakım canbazl 'r, satıcılar, hok-

k&baz!ar, acele acele işlerine giden adamlar gördüm; veyahut 
her bakıştan kaçan sevdalılar gördüm; bunları durdurup: "Siz 

Iıyor. . _,wt/. 
Annem dünyamn en bahtiyar kadını, o koca ıcao:;, 'W1 

onu çıldırasıya seviyor. Annemle o delikanlı aras~da ~ 
tenleri öğrenmek için içimde tuhaf tuhaf, çirkin çirnlk 1"71.:: 
lar uyanıyor. Söylediğine gör:e Griffit de bir zaınaıııat' .,. 
şeyler dtl§ilıı.-nüş, bahtiyar gördüğü kadınların. ~~ 
mak istemiş, onları yermiş, kötülemiş. Onun Jddia8JD8- ~~ 
zılct bütün bu vahf:i hisleri, kalbimizin ti. dibine gö.: (J1P" 
miş. Kalbin ti. dibi de neyıniş? bizde kötU her ne v 

gizlediğimiz yer olacak. '.(D•"""'' .-.:; 
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Tarih bir tekerrürdür ' • __ ..................................................... .. 
Dost olan 
düşmanlar 

~Dır aı~uır ®~~eo ~vırl\dJ~aı~a 
~ ~ ;91 ıilı '1ll ~ lYı ifil ~ ©1 rı s ~ o <e r n lii1 
aylill o ~eırevceılill e'l!:m n ş'ltD 

A vrupada bUyük 
bir harb olacak 
mı? 

Bu gün herkes bu 
suali soruyor ve 
bir çok kişi "ola. 
cak,, cevabını ve. 
riyor. 
Kiminle olacak? 

Bu suale de verilen ~vab, hic; şilp- ' 
hesiz, Almanyadır. J 

Burada, bundan yüz sene evvclsini 
hatırlatmak fena olmaz. O zaman da, 
yine bu günkü gibi, umumi bir harb. 
den yirmi sene sonra, yakında tekrar 
bliyük bir harb olacağı düşünülüyor
du. Yalnız, o zamanki muhtemel düş
nıan Fransaydı. 

1830 • 1840 senelerinde, evlerinde, 
salonlarda, genif.! koltuklara kurul • 
muş olarak dünya vaziyetini gözden 
geçiren lngilizler yakında muhakkak 
Fransayla büyük bir muharebe olaca
ğını düşünüyorlardı. Harbin tarihini 
de tayin ediyorlar, JS50 de, nihayet 
18SO da bir harb olacağım söylüyor • 
lardı. 

Halbuki öyle bir harb olmadı. 
On dokuzuncu asrın ortasındaki bu 

olması kuvvetle muhtemel görülmüş 
harbin hikayesi hakikaten dikkate şa. 
Yandır. 

Vaterlu harbinden sonraki ilk on i
ki sene, tıpkı umumi harbden sonraki 
?0 .iki sene gibi, çok güzel geçmişti ve 
ı~tıkbal hakkında büyük bir ümid ve. 
rıyordu. Eski düı:;manlar artık tama 
trı' ~ -

1 
1Ylc barışmıştı. Bundan sonra ara -

ıarJnda sulh sah::ısmda, iş birli<Yi bek. 
ene bilirdi. 

0 

Fransa, harbden sonra bitkin bir 
Vaz· 
1 ıyettc bulunuyordu. Ordusu z::ıyıf-
~nuştı. Bıından başka, Fransız hüku
"''eti l> • senelerce lngiltereye karşı çar. 
s I§nıasına funil olmuş olan fikir hu. 
b ııs1unaa artık lngiltereyle birleşmiş 

u Uııuyordu. 
,_ F'b~sa bir krallık Avrupasmı Ja
"'0 ın · u'" unparatorluğu altına almak için 
:y:raşmıştı. Bir asır sonra da Alman. 
rat deO:okrat dünyayı bir ?\içe impa-
;rıugu altına almak istiyor. 

:Yeni~ansa o. si~asetinde İngilterenin 
Şıs mek bılmıyen mukavemeti kar
ca~n~a nıağlub olmuştu . O eski baba. 
le .. t .. al horozu artık pek tatlı bir ses. 
~ uyordu. 

bir a~adıhştan neşeli ve geniş kalbli 
'"az·rnıııct olan İngilizler Fransanm bu 
nıu:Yeti karşısında kendi~erini mem -
ı::uıh ve rahat hh:sediyorlardı. Fransa 
ruıh .arzusu be"'ledik~e lno'ilizler de 

ıç· d • o 

1920Jn e Yamyacaklardı. 
besıc tcnelerindc Alm::ınyaya kar!jı 
karşıne~ sevgi o sefer de Fransaya 
rnoa goı::teriliyordu. Fransız malları 
~a a~ olclu . İngiliz ~eyynlıları Fransa. 
'lız rn;~~a ba~'adılar. l\larkiler Fran· 
s<ldan r 1

;
1
eriylc evleniyorlardı. Fran-

ge.en askeri erkan tngilterede 

~~ L . Fil" t ·ı· h • . ""' w ıp, ngı az arıcıye 

nazırı lord Palmcrston, 
Vellington 

lıüyük merasimle karşılanıyordu. 
Yine umumi harbden sonra olduğu 

gıbi, o zaman da İngiliz hükumeti as. 
keri kuvvetini ihmal etmişti. Donan. 
ma havuzlarda yatıyordu. Vellington 
clükasınm söylediği gibi ordu bir ma
reşalin cenaze alayına bile kafi gele. 
miyecek derecede kalmıştı. 

Fakat :F'ransa yine eski satvetini al
maya başlayınca İngilterede de bir -
dcnbire bir hareket görüldü. 

Yalnız, karşılıklı kuvvetlenen bu 
iki memleket biribirine karşı harb aç. 
madı. 1827 de Fransayla İngiltere, 
Yunanlılara yardım ederek, Türkiyeye 
karşı barba giriştiler. 

Fakat Fransada 1830 Paris ihtilalin 
den sonra, Fransada ifrat vatanper • 
vcrlik hisleri tekrar galeyana gelme
ye başladı. Bu hal gerek bütün Avru. 
pada, gerek !ngilterede, endişe ile 
kar§ılandı. Acaba Fransa yine komşu. 

!arı ile bir harbe mi girişecekti? Yine 
Napolyonun Elbe adasından gelmesi i
le neticelenen harbe benzer bir harb 
kopacağı muhakkak görülüyordu. 

I<,ransanın bu tehditkar vaziyetine 
karşı, Avusturya, Prusya ve Rusya 
cephe aldılar. Bu üç devlet de, harb. 
den sonra İngilterenin kendilerine ka
bul ettirdiği muahedelerle, Fransada 
bir ihtilat olduğu takdirde müdahale
ye hazır bulunuyorlardı. !Ik hareket 
olarak, kral Lui Filipi tammadıklarmı 
kat'iyetle bildirdiler ve harbden bah. 
sctmeyc ba.5ladılar. 

Ayni şekilde, Ren'in işgali üzerine 
de Fransa harbden bahsetmeye başla_ 
mıştır. 

Avrupayı Fransa ile o zamanki 1 
harb tehlikesinden kurtaran İngiliz 1 

başvekili olmuı:tur. Vaterlu harbinh~ 

muzafferi olan bu İngiliz diplomatı 
Fransayı, milletin tab'ına uygun ol -
mıyan bir idare şekline mahkum et. 
menin manasızlığını ileri sürmüş ve 
bütün A vrupaya Fransız inkılabını 

kabul ettirmişti. 

Bununla beraber, Avrupada bir 
harb tehlikesi tekrar kendini göster -
me!<lc gecikmedi. 1830 ihtilalinden az 
sonra, Brükseldeki fransızca konuşan 
ve bugün Belçikayı teşkil etmiş olan 
halk, Hollandadan ayrılmak istiyor -
lardr. Halbuki, galib devletler, küçük 
memleketlerin arazi bütünlüklerini ga. 
ranti altına almış bulunuyorlardı. 

Dundan dolayı müdahale etmeleri lfl. 
zımgeliyorcJu. 

Bu da, tıpkı, Avusturyanın ilhakı 

....-Devamı 8 incide 

HABER - J\kşllm f>ô9fftn 

Atletizm müsabakaları 
Gelecek haf ta ki kupa karşı
laşmalarında iyi neticeler 
alınması muhtemeldir 

Yiiksek atlayıcı Pu1at lstanbul atletizm bayramınaa 

İstanbul atletizm bayramı, altın çivili 
ve ilk Bahar müsabakaları gibi her yıl 
tekrar edilecek olan Gül Kupası rnüsaba. 
kalan bu sene 19 Haziranda Taksim S. 
tadında yapılacaktır. 

Bu müsabakalara 'I'ürkiyenin muhtelif 
bucaklanndan toplanacak atletler ve Yu-

nanistandan davet edilen bazı yıldızlar 

başka bir kiymet vereceklerdir. 

100 metrede İstanbullu İrfanı ve Semi. 
hi, Nazmiyi, Haluku, Seyvanı yan yana 
200 de beynelmilel şöhrete haiz ve şüphe 
siz 13alkanların en eyi 200 metrecisi olan 

Köni~i Muzaffer Raif ve lrfan gibi bu 
mesafenin yıldızları karşısunda ve 400 
de Melihi, Königi, Cemalı, lbrahimi, Fü. 
ruzanı Galibi bir arada galibiyet için 

çeki~irken görmek bu sporun amatörle
rine büyük zevk verecektir. 

800 vel500 metrede yunanistanın en 
eyi adamını Recep ve Galibin yanında 
görebilmek ve pek eyi formda olan bizim. 

kilerden yeni bir Türkiye rekoru bek. 
lernek bu spor amatörlerinin hakkı ola. 
caktır. 

5000 metrede !stanbul ve Ankaramn 

birincilik için çekişeceği muhakkaktır. 

Son günlerde formunu tekrar bulmaya 

baJliyan Hüseyin birinciliğe en büyük 
namzet olan Artanı ve Ankaralı :\1ustafa 

yi geride brakacak kuvvettedir. 

Faike rakip yetişen iki yeni İstanbullu 
atlet Yavru ve Vasfiyi 110 maniada mü. ı 

cadcle esnasında seyir etmek 16 saniye.. 
den kısa bir zaman içine esaslı heyecan 
yaratacaktır. 

4 X 400 bayrak yarışında yeni bir Tür ki 
ye rckonı beklemek hakkımızdır. Anka
rajan müsabakalara iştirak edecek kuv. 

,·etli bir takım 1stanbulun bir takımına 
bu neticeyi kazandırabilmelidir • 

Güllede 13 ü rahat geçmiş ve hatta 14 
e yaklaşmış Veysi, lrfan ve Ateşin ya. 
nında yeni yetişen ve birinci y1lları oldu. 
ğu halde 12 metreyi kolayca tutan YaL 
çın ve Sokrat gibi kuvvetli adamlar, ve 
ciritte 50 den yukarı atabilen dört atlet 
mevcuttur. 

Diskte Veysinin bu sene tutmuş oldu. 
~ru 41 küsuru, Savanın 38 den yukarı 
atı~ı ve Ym.TUnun üç şehir birinciliğinde 

elde etmiş olduğu derecenin yanında 

Sehahattin, Salahattin ve Corciyadis gibi 

her biri 36 dan yukarı derece tutmaya 
muvaffak olmuş atletler görmek ilk sefer 
olarak 1938 yılına nasip olacaktır. 

Yüksek atlamada Balkan Şampiyonu 
Yunanlı ile Milli atletimiz Pulatı karşı 

karşıya bulmak ve hatta jerfi ile Süreyya 
gibi Ankara ve İzmirli iki yıldmn yapa. 
cağı tazyikin neticesi bir rekor beklemek 
pek tabii olur . 

Tek adımda 6 metreden yukarı pek 
çok atletlerimiz vardır. Bunların arasın. 

da birinciliği elde edebilecek adamı kes. 
tirmek hayli güç olur. 

Uç adım çok eri bir müsabaka olacak. 
tır. Seviyesi 13.50 den yukarı beş atletin 
çarpışması güzel bir netice doğurabilir .. 

Sırık atlama en zaif noktamız olmak
la beraber yeni yetişmekte olan atletleri. 
miz yarın için bu konkurda bize ümit 
vermektedir. 

Üçüncü ve dördüncü kategorilerde bir 
çok İstanbul rekorları beklemek tstan. 

buldaki atletizm i~lerinin gidişatına uy. 
gun olabilir, Tek adımda 6 metre kadar 

tutan bir Fenerbahçeli ve bir High 

Schoollu 14 yaşında iki atlet vardır. 

Cirit 40 tan yukarı yüksek atlama 1.60 
kadar yüz metre 12 den eksik olacaktır. 

Gül kupası müsabakalarını seyretmek 
için Taksim stadını oldukça kalabalık 
bir seyirci kütlesinin dolduracağını şim. 
diden umuyoruz. 

Naili Moran 

- - . 

Oç 7.ıymitli atlet: ŞC1·if, Vasfi ve Suai 

/staııbul afleti::nı monitörö 
Naili Moran 

T 

Türk iyede 
İlk defa olarak 

Maraton koşusu 
yapılacak 

Atletizm federasyonu, bu ayın 26 
smda !stanbulda büyük bir Maraton 
koşusu yapmaya karar vermiştir. 

Böyle bir koşu Türkiyede ilk defa 
yapılacaktır. 

Boks aleminde 

Yeni bir dünya 
• 

şampıyonu 

Birkaç gün evvel Amerikada ~ne
nin en mühim boks maçlarından biri 
yapılmış ve me~hur Medison Square 
spor salonları müesseessinin malı olan 
Long tsland salonunda 60.000 seyirci 
önünde zenci boksör Hanri Armstrong 
Amerikalı boksör Ramey Ross ile, 
dünya orta sıklet şampiyonluğu unva. 
nr için çarpışmıştır. 

Tamamen zencinin hakimiyeti al • 
tında devam eden bu on beş ravndluk'. 
maç sonunda Armstrong müsabakayı 
haklı olarak sayı mesabile kazanmış
trr. 

Şimdi dünyanın yeni orta sıklet 
şampiyonu yukarda resmini gördüğü. 
nüz zenci Hanri Armstrongdur. 

- Kuliibünıiizün en iyi esTrnmci.si. 
tlir ama 1ıiddctelndi mi zaptctmck im-
7.'linsı::laşır! 
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Tarih bir tekerrürdür ! 
......................................... 

Dos olan 
d •• nıanlar 
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t,7" Bnştıırah 7 incide 
meselesinde Fransayla İngılterenin 
müdahale meselesinin mevzubalis ol -
ınasına benziyor. Fakat o zamanki 
mesele de yine bugünkü gibi halledil. 
mi§tir. O gün de, son Avusturya me
selesinde o:duğu gibi, Bclçikanın is -
tiklali işinde de İngiltere en yakından 
alakadar bulunuyordu. Çünkü İngil • 
terenin siyaseti Avnıpada başka bir 
devletin kuvvetlenmesine müsade ede. 
mezdi. İngiltere Fransayla da ilk de
fa. harbe, Fransanm küçük devletler 
Uzerinde hakimiyet tesis etmesine ma. 
ni olmak için girmişti. 

O hadisede de Fransa müdahaleye 
kalkışacak olursa muhakkak hır harb 
kopacaktı. 

Fakat, bu ihtilafı halleden yine İn
giliz başvekili Vellington olmuştur. 

Yine bugünkü gibi, İngiltere diğer 
Avrupa devletlerine müdahale etme -
mek siyasetini tavsiye etti. Bu suret. 
le Belçika meselesi hadisesiz kapandı. 
Vellingtondan sonra gelen diğer 1ngi. 
liz başvekilleri de, mazideki düşman -
larını kızdıracak bir harekette bulun. 
maktan daima çekindiler. 

Osmanlı devletinin Mısır umumi 
:valisi Mehmet Ali pa,cıa istiklalini jJan 
ettiği sırada da (1841) Fransanın 

Mehmet Ali paşryo. karşı tarafgirlik 
göstermesi yine !ngiltereyle arasında 
bir ba.rb çıkması ihtimalini doğurciu. 
Fransa bu siyasetinde devam etseydi 
belki lı!giltereyle harbe tutuşmaya 
mecbur olacaktı. Fakat Lui Filip hü
kumeti, her şeyde olduğu gibi, bunda 
da kat'i bir siyaset tutamadı, bu da i
ki devlet arasındaki münasebatın bo. 
zulmaınasınıı. yaradı. 

On dokuzuncu asrın 30, 40 ve 50 in. 
ci senelerinde lngiltereyle Fransa, a
ralarında daima dostluk muhafaza 
etmek için çalıı;mışlar<lır. Bilhassa 
Disraeli, lngiliz siyasetinde büyük bir 
yer tutan bütün meslek hayatı müdde. 
tince Fransa ile iyi bir komşu olarak 
geçinmeye gayret etmiştir. 

Lord Holland da İngiltcrenin Fran
sayla iyi geçinmesini istiyen bir siya
sı idi. 1840 _ 41 deki buhranlı devrede 
hariciye nazırı Polmerston'un söyledi. 
ği fiU sözler meşhurdur: 

"Fransayla harbetmcye hevesliyse
niz parlamentoyu toplayın, milletten 
para isteyin, asker isteyin ve harbe -
din. Yok, eğer böyle bir arzunuz yok
sa Fransayla iyi geçinmeye bakın, ikı 
memleket arasında. kan dökülmemesi
ne dikkat edin ... ,, 

İngiltere bir taraftan, Fransayla 
siyasi dostluk teminine çalı§ırken di. 
ğer taraftan da silahına karşı silah 
hazırlıyordu. 1810 senelerinde, Fran.. 
sanm denizlere hakim olmak arzusu 
hissedilmiş, tn~iltere de derhal donan
masnu kuvvetlendirmeye baıılcmıştı. 

Vellington dükü memlekc_tin deniz mü. 
dafaasının çok zayıf o!duğunu, bunu 
düşünerek geceleri uylmswıu kaçtığı
m söylüyordu. 

1860 da, o zaman dünyanın en seri 
ve en kuvvetli harb gemisi olan "Vor
yör" (muharib) tamir edilmişti. Bu 
suretle İngiliz donanması çok kuv. 
vetlenmiş bulunuyordu ... 

Bu müddet zarfında, bu günkü Na. 
zi darbesi gibi, bir hii.disc olmuştu: 
1848 deki ~.,ransız ihtilt'.li Lu! Filip'in 
hUkfımetini devirmiş ve cumhuriyet 
kurmuştu. Bu hfı.dise o zaman, bugün
kü tarihte nazilcrin Alma11ya.da ikti. 
dar mevkiine gelmeleri gibi karşılan
mıştı. Bütün Avrupa yakında büyük 
bir harb çıkacağını, yine kanlar aka
cağını muhakkak göri\yordu. 

askeri bir hükümet darbesi yapmış 
ve kendisini Fransa imparatoru nan 
ctmi:;itir. 

Karı Marksın istihza ile dediği gi
bi, Fransız cumhuriyetinin "hürriyet, 
müsavat, kardeşlik,, rümuzu ''piyade, 
süvari, topçu" olmuştu ..• 

Fransaya karşı bilmukabele, harb
ci bir hıs taşrmıya başlıyan lngilizler 
birdenbire siyasetlerini değiştirmek 
mecburiyetinde kaldılar. Çünkil, ikisi 
de Rusyaya karşı beraber harbetmek 
zaruretini görüyordu. 

Bu harbtle Lui Napolyon, İngiltere. 
yi Rusya ile çarpıştırmak ve kendisi 
seyirci kalmak istemişti. Fakat Kı • 
rım muharebesinde, İngiliz donanması 
bir Fransız filosunu kuşatınca, Fran
sa lngiltcrcyle beraber Rusyaya karşı 
çarpışmaya başladı. Bu suretle, iki 
devlet, müşterek bir düşmana karşı 
birleşmiş bulunuyordu. 

Harbden sonra memleketlerine dö. 
nen Fransızlar ve lngilizler, biribirle
rinc karşı eski düşmanlıklarını arası
ra hatırlamakla beraber, dostlukları
nı yava.9 yavaş kuvvetlendirdiler ve 
yirminci asır başlarken bu dostluk te. 
essüs etmiş bulunuyordu. 
Eğer tarihten istikbal f çin bir tah

min çıkarılabilirse • bundan evvelki 
hadıselerde görUlcn iki .asır arasında
ki benzerlikler gözönlinde tutularak -
şu netice;,e varılabilir: 

Bu gün Avrupayı kor'kutan Alman. 
ya, istikbalde, lngilterenin dostu ola. 
c:ı.k ve nasıl yüz sene evvel Fransayla 
İngiltere muhakkak harbedecek de • 
nildi de bu tahmin doğru çıkmadıysa, 
A~1l1-~BY~" ile bir !)arp ~lnıı:>'?-~Jiktır. ' 

Büyük zırhll 
inşası için yarış 

Lonclra, 5 (A.A.) - Sunday Times'in 
deniz muhabiri yazıyor: 

"Yeni Amerikan ve İngiliz zırhlıları 
16 pusluk toplarla techiz edileceklerdir. 
Amerikalılar bu çaptaki topları taşıyabil
mek için 45.000 tonluk gemiler inşa e
dilme ini ist~ekte iseler de İngilizler 
42.000 tonluk gemiler inşa etmekle ikti. 
fa etmektedirler. 

Fransa Vaşington muahedenamesile 
tahdit edilen miktardan yukarı yani 
35.000 tondan büyük gemi inşa etmemek 
tedir. 

Kruvazörlere gelince, Japonyamn Su
per kruvazörler inşa etmediğinden emin 
olmak için İngiliz amirallik makamının 
büyük hacimde cüzütamların inşasını 

tehir etmesi muhtemeldir ... 

• 
iki Türk gencı 

Motörsiiz tayyare ile 
12 soat, 22 dakika 

havada lialdılor 
Ankara, 4 - İnt>nil kampında bu

lunan öğretmen namzedi Cemal ve 
Rasim, iki kişilik bir plfmörle 12 saat 
22 da':ika ha\•ad:ı kalmak suretiyle 
bir rekor yapmışl:ır ve dünya ikinci. 
li3 ini kazannuelardır. Dünya birinci. 
liği AJmanyadadır. Bir Alman p!anör
<'Üsü, 13 saat 59 dakika havada kal
maja muvaffak olmuştu. 

Başvekil 
._,. BnştnraCı 1 incide 

zelzeleden sonra Çanlurı ve cl\'arın · 

da bu sabah da gene zelzele bisso
lunınuştur. 

Zelzele sabaha karşı olmuş ve 11·1 
kere hissedilmiştir. Bunların ikisi 
ele hafif olmuş ve hiç bir hasara se-

HARER - Alt!ftm pnı.tfttn 

"Hamidi~e,, 
Akdenize çıktı 
Halayın lskeoderuo 

limanına da 
uğrıyacak 

Karadeniz turnesinden dönen Ha
midiye mektep gemimiz, dün akşam 
Akdeniz turnesine başlamak üzere ha. 
reket etmiştir. . 

Hamidiye ilkönce Hanyaya uğrıya
cak, orada üç gün kaldıl•tan sonra a. 
yın 11 inde İskenderıyeye varacaktır. 

Mektep f"eDlİmiz, dönlişte Kıbrısa 

gidece'ı;, Hat.ayın İskenderun limanını 
ziyaret edecektir. Gene; bahriyelileri. 
miz bundan sonra, Akdeniz sahillerin
deki bazı limanlanmza da uğramak 
suretiyle f stanbula döneceklerdir. 

Sivil ahalinin 
bombardımanı 

_... Baştarafı ı incide 
terde münakalat durmuştur. 
Ölenler 
Kanton, 4 (A.A.) - Bir Çin mem

bamdan bildirildiğine göre, şimdiye 
kadar yapılan hava alcınları netice· 
sinde 750 kişi ölmüş ve 1350 kişi ya. 
ralanmıştır. 

Londra, 4 (A. A.) - Muhalefet ga
zeteleri, sivil ah~linin bombardıman 

• 
edilmesi hakkında tahkikatta 1-·'un -
mak Uz.ere bitaraf bir komiE ,eşki. 

11 projesini iyi bir §ekilde k .... ~ılamak
tadırlar. 

Niyuz Kronik! gazetesi bu hususta 
§Öyle yazıyor: 

''Hükumet enteresan bir teklüte bu. 
lunmuştur. Bu teklif mucibince vaka
lar tahkik edildikten sonra mütecaviz 

dUnya efkarı umumiyesi karşısında 
takbih edilecektir. Masum sivil ahali
nin katliL dilşmanlıkları arttırmak ve 
ihtilftfların hallini tehir etmekten baş
ka bir işe yararnıyacaktır.,, 

ln~ı lterenin protestosu 
Tokyo, 4 (A.A.) - Dkmel Ajansı 

bildiriyor: 
lngi).tere bUyUk elçisi bug.JYı ötle

dcn sonra harlclye nezare~lne gele· 

rek hilkümetinin Kanton bombardı
manlarını protesto eden bir notasını 
vermlştlr. 

lsp ·ınyada bombardıman1ar 
Alikanta 4 (A.A.) - Asi tayyarele

ri geceleyin limanı ve civarını bombar
dıman etmi§lerdir. İngiliz Mari vapu-

runa bombalcır isabet etmiştir. Geminin 
İngiliz olan başmakinisti ölmüş e di
ğer birçok İngiliz mürettebat da yara
lanmıştır. 

Ö dür düklerinin çoğu kadın 
Valensiya 4 (A.A.) - Alikanta li

manını bombardıman eden asi tc:ıyyare
ler dört tane idi ve Majcrktan geliyor-

lardı. İngiliz Marin vapuruna iki bom· 
ba isabet etmiştir. 

Asi tayyareler ayni zamanda Valen-

siyayı da bombardıman etmişler ve on 
altı kişiyi öldürmüşlerdir. 32 de yaralı 
vardır. Bunların ekserisi kadındır. 

ispanya Cümhurıyelinin mü. 
THC8 ılı 
Londra 4 (A.A.) - İspanya hüku· 

meti Barselonı:tdaki İngiliz ve Fransız 
elçiliklerine birer nota vererek askeri 
ve hava ataşelerini sivil ahalinin geçen
de bombardımana nıaruz kaldıkları ma-

halleri gezmeğe davet etmiştir. Bundtın 
maksat bu maha1\crde askeri hedefle· 
rin mevcudiyeti mevzuubahs olmaya
cağını isbat ve bu hususta bir rapor 

neşredilmesini temin etmektedir. 

Mütecav.z 
ta~ebe 

C:.- Boş•ıırafı 1 incide 
Sabahaddinle Ahmet mektepteki bıçak 
ve tabancalarmı (!!) bende evden eni~
temin tabancasını aldık, gezmeğe çıktık. 
Arkadaşım Alımeditı tabancası daima 
mektebin yatakhanesinde dururdu!,, 

Mütecaviz talebeler pek yakında mah
kemeye verileceklerdir. 

5 HAZİRAN - 1938 

Serbest güreş 
birincilikleri 

Dün Ankarada başladı 
Ankara, 4 (A.A.) - 1938 senesi 

Türkiye serbest güreş birincilikleri 
bugün 19 May.s stadyomunda binler
ce seyirci önünde ba§ladı. 

Başvekil, Dahiliye Adliye ve güm· 
rük vekilleri, mebuslar ve daha bir 
çok zevat güreşleri takip edenler ara
sında idiler. 

Güreşlerden evvel 11 grupun şam-

piyonları bir geçit resmi yapWar. Fe
derasyon reisi ,istiklal marşından son 
ra bir nutuk söyledi. Güreşlere baş

landı • 
Bugün güre~lerin iki turu ikmal e

dildi. 
Neticeler yarın sabah saat sekizden 

itibaren başlıyacak müsabakalar so
nunda alınacaktır. 

inğiltere ile yaptığınıız 
anlaşnıa 

Fransızca "Jurnal'' gazetesi İn· 
gllterc ilo yaııtığınuz son mali \'C lk
tliiatli anlaşmadan bahsederek şöyle 
<llyoı·: 

İngiliz DaşvekUl B. Çem berlayn, 
A.vnm Kamarasında, İngiliz - TUrk 
ticaret anlaşmasının neticelend iğini 

haber vererek, sınai madelere mu 
kabil açılan bir bucuk milyon frank· 
ilk krediden başka, harp gemisi 1ap
mağa tahsis edilecek 900 milyon 
franklık bir kredi daha acıldığını da 
bildirdi. 
Anlaşmanın esasları geçen sene, 

TUrk amiral gemisi YAVUZun Malta 
seyahati esnasında kararlaştırılmış
tır. Yavuz, 1914 de, BRESLAV kril
vazöril ile beraber Akdenizde yaptı
ğı fevkalMe hareketleri henUı ha· 
tırlarda olan eski Alman harp kril
YazörU GÖBENdlr. YAVUZUN, lngU
teronln hoşuna giden bu ziyareti se
meresini vermiştir: Tilrklye filosu
nu kuvvetlendiriyor, DUyük Drltan· 
ya sipariş ahyor. 

krilvazörleri, 1907 ve 1908 de Fran
sada yapılmış olan 300 tonluk Uç 

torpito, 1907 de Alınanyada yapılmış 
olan 840 tonluk diğer iki topito var
dır. BütUn bu gemiler had yaşı dol
durmuştur. 

Yeni gemi olarak Türklyenln 1200 
tonluk dört torpltosu vardır. KO

CATEPE, ADATEPE, TINAZTEPE 
ve ZAFER ismindeki bu torpitolnr 
1931 de denize indirilmiştir. İkisi 
605 er tonluk ve 1927 de yapılmış, 
biri 610, diğer ikisi 980 tonluk ve 
1931 de yapılmış olmak \lzere beş 

de denizaltı gemisi vardır, Bunların 
Hepsi Alman veya İtalyan tezga.hla
rında yapılmıştır. 

lnslliz bahriyesi tarafından ka· 
rarlaştırılan ve tatbikine başlanan 

yeni Tilrk deniz programında başlı
ca torpito, torpilgcmisi ve denizaltı 
vardır ki, bunlnrın inşası lngiltere 
için, kendi gemilerinin yapılmasına 
manl olmnksızm, kolay olacr..lttır .. 

Bugünkü hnlrlo, Tilrk filosunda, Bu suretle, BUyUk Brltanya kny-
1911 de Hamburgda inşa edilmiş o· betmiş olduğıı Tilrk hUkfımetlni tek
lan 23.100 tonluk YAVUZdan mnn- rar kendisine mU teri olarak bulmuş 
da, 1903 do Nlyuknsl"dn yaptırılmış bulunuyor ve muhafaza etmesini bi
olan 3350 tonluk MECiDiYE hafif. lecekttr. - Ha)·mond Lcstoımat. 

Lavrensi 

Hankov, 4 (A.A.) - Suşovda hücum 
etmek üzere cenup istikametinde ilerle. 
melde olan Çin kuvvetleri mühim terak. 
kiler elde etmi~tir. Her taraftan hücu
ma uğrıyan ve bitkin bir hale gelen Ja. 
pon kuvvetleri demir yoluna doğru çc. 
kilmekteclir. 

Lien • Yuen - Ttangaihra çekilen düş.. 
man kuvvetleri Ilaişovu müdafaa eden 
Çin kuvvetleri tarafından hezimEte uğ. 
rahlmı5tır. 

Kumandanları general Doihranın 
(Japon Llivrensi diye meşhur olan a. 
dam) dahil olmak üzere Lanf ende mah
sur bulunan Japon kuvvetleri kendileri
ni ihata eden Çin çenberini yarmak için 
ümitsiz taarruzlarda bulunuyorlar, Ho. 
peiden ve Linglingden gönderilen Japon 
takviye kuvvetleri yolda yakalanarak im 
ha edilmişlerdir. Düşmanın muhac;ara 
hattını yarıp çıkması ihtimali artık he. 
men hemen hiç kalmamıştır. Yiyecekleri 
ni tayayreler temin ediyor. 

fokyodaki Ç·n mı. slahatglizarı 
Tokyo, 4 (A.A.) - Domel Ajansı

nın ö~rendlğlne göre, Tokyodaki Çir 

maslahatgUzarı Yuyang, maiyetin· 
deld kfltiplcrlc birlikte gelecek cu
martesi gUnU Çine gidecek ve o ı;Un 
den itibı.ren Çin scraretl kapalı lta· 
lacal;tır. 

Fransa 
2600 tayyare 

yaptırıyor 
Paris - Hava nazırı Gi Laşanbr, 

meclis hava encümeninde bulunduğu 
beyanatta hükumetin yeni hava pro -
gramı hakkında hr.zı malumat vermiş. 
tir. 

Tarsusta 

Tunç dev· 
ait evler 
bulundu 

Mersin, (Hususi) - Tarsusun Göz
lü Kulesindeki hafriyatın dördüncü dev-

re çalışmasına iki ay<lanberi devam e
dilmektedir. 

Hafriyat Komiseri Adan<) Müze Di. 
rektörü B. Yalman Yalgın hafriyatın 
seyri ve elde edilen neticeler hakkında 
şunları söylemiştir. 

"-Tarsus kazası bu yıl geçen yıllar 
nazaran .daha çok verimli tarihi malzem: 

ler vadetmcktedir. Geçen 937 kazısında 
bulunan bir tablet kardeş ve bende bir 
rn<>.ddeyi işaret ederken Tarsus krali 

çesi olan Pudu Helor, yi de bize takdim 
etmiş ve bu mühiir 'İ~pu - Tamsudan, 
sonra bir Eti büyüğünü daha tanıtmış· 
tır. 

Bu yıl kazı.da çıkan mühürler yin.: 

Eti imparatorluğc devrine ait kıyır.c : i 
vesikalar olduğunda şüphe yoktur. 

Kazının 'A' gölgesi milattl.ln n .. ; Uıı 
yıl öncc!c: tı•nÇ; :1rvr: ıçın.ic ve güzel 

kerpiç binalar arasında entresan evh r 
göze açıkça çarpmaktn.dır. Bu kazı · 
rasında c.lde edilen tunç ve altun avıırı1 

·r· Eti imparatorluğundan daha eski devı 
terin Tarsusta yaşayı~ etnografyos1rı1 

da aydınlatacak mahiyettedir. 

'B' bölgesi yarmasında sondemir ô~ 
ri hakıyeleriyle karşı karşıya kaıctı t'S 

Muntazam bina planları, ev eşyala 1' 

arasırıda kıymetli kiramik yeı.pıl:ın, ocB 
• • aJc:t" 

lar ve ocakların etrafındakı de~ tııJ 
ter Tarsus gözlü kule hüyüğünUn ı·• 

· d • d"k" d d" t""" da' devır e ~ım ı ın en ye ı me "" te"' 
alçak ve küçük bir hüyük olduğnU 
yit etmektedir. d t• 

..... lli ~ıJ 
Bu yıl ümit olunuyor ki uoz 1'ili" 

1848 kanunuevve1inde, Napolyonun 
yeğeni Lui Napolyon Fransız Cum. 
hurreisi mem!ekette, Hitlcrin yaptığı 
gibl, sıkı bir idare kurmu~tu. Mcm. 
lelrette bUtUn muhalif partiler si!uh -
11!1.rmı bırakmaya ve sükuta mahkum 
edildi. 

bebiyet vcrmemiştlr. Fakat, zelzele
nin devam etmesi halkı dalnıt bir 
huzursuzluk içinde bulundurmakta
dır. 

Almanyada bir idam 

Bu malumata göre, Fransa 2600 bi
rinci sınıf tayyare yaptıracaktır ve 
bunların 900 ü bombardıman tayya -
resi olacaktır. 

Hava nazırı, Amerikaya yapılan si. 
parişten bahsederken de önümüzdeki 
tegrinisanide ilk siparişlerin alınaca
ğını, son kısmın da gelecek sene nt -
sana kadar tamamlanacağını söyle -
miştir. 

kazısı Türk tarihine ve bilhassa i' 
ya bölgesine daha derin ve daha gc:rı 
bir tarih bilgisi hazırlayacaktır. ure 

Üç sene sonra Lui Napolyon Pariste 

DUnkb ... eızelede felfikcte uğra

yanlara yardım devam etmektedir. J 

Veimar, (Almanyada) 5 (A.A.) - Bir 
n5bcf.çiyi öldürerek Thuringendeki tah. 
~it kampından kaçmağa teşebbüs eden 
Emil Bargatzki, başı balta ile kesilmek 
swretile idam edilmiştir. 

Hafriyat Temmuz sonuna kaidar 
11 ııı 

. deva 
cek ve gelecek sene yine mesaıye 

edilecektir. 
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Onun için, şöyle dendiğini duymuş
tum: 

Kendisinin bütün gücü, bütün zevki, 
erkeklerin bile ~layamadıklan kitap. 
lar ok.uma'k, günün bütün gazetelerini 
karıştırmak, her çıkan romanı takip 
etmektir. Bir çeşit ihmalkarlığın onda 
deha mertebesine getirdiği bir zarafet
le, çorapsız bacaklaırnı oturduğu yor. 
den lrerşısındakl iskemleye uzatmak -
Yere sarkan eteklerinden diz kapakla
rının yukan kısmının bile görünmesi
ne rağmen • onca ayıp değildir. 

Komşu delikanlıların bütün mah -
remiyetini bilmiş olmalarrn:ia hiç bir 
rnahzu:- yoktur. Çocuk lastik topla, ke
di yavrusiyle, ve rüzgar yapraklarla 
nasıl oynarsa, o da kocasiyle öyle oy
nar. 

Sokaklar, bir kuyu gibi, semtin bil. 
tün bekarlarrnı kova kova onun evine 
boşaltır ve o, onlarla, kocası evde olsun 
olmasın, iskambil falı açar, tavla oynar, 
siir okur, din, pclitika, aşk, izdivaç mü
naka aları yapar. 

Bu evde, bazı aylar, on bir kilo kah
ve harcandığı doğru bir rivayettir. t. 
nanrnalıdır ki, hem, bu gece davetlileri 
içinde ona ilanı aşk e~en; hatta namus
suzlanşmasını, kocasının gözleri önün
de zina yapmasını teklif edenler de var
dır. 

Nihayet onu ben de gördüm. Haki. 
katen çok güzel bir kadındı. Sümbül 
~~dar ince, yeşermiş dal gibi iç açıcı 
1~ı. Parlak siynh gözleri kara üzüm gi
bı d:pdiri, kapkara idi. Sobada mercan 
llıercan yanan sümikok dahi onun göz
leri kadar ısıtıcı değildir. Otuz yaşını 
~eçrniş olmasına rağmen ~O yaşındaki 
. ızJarıa aşık atabilecek kadar terütaze 
idi, ' 

s· ~e giyinse, kendine yaraştmyoNlu. 
1 
ızın anlayacağınız, bir harikulade ba. 

a1;tır ki her elden kayıyor, her ışığın 
eqtında parlıyordu. Günün birinde, ko-
1_.181nın bütün servetinin suyunun çe-
-ı;ı d"~· 
ı. • tgıni, kadının ayrılmak istediğini, 
-ı;:>-a 

11 " sının bu boşanmaya razı olmadığı-
' "e 'h 1\i nı ayet onu vurduğunu duyidum. 

al! sana <liye başına tokmak olup iner. 
miş .. Nihayet ayrılmışlar .. Ana, dul kı
zını, a~tık o da kendisi gibi kadın oldu
ğu için, koluna takıp tekrnr iş hayatına 
atılmış .. 

Bir fabrikaya girmişler .. Bu fabrika
nın gellifelli bir hissedarı varmış ... Her 
patron, genç işçi kadınlara karşı biraz 
küstah olur. Bizim hissedar daı ona bal-
ta olmak için gecikmemiştir. Kendisi. 
ni düpedüz bir metres yapmak ister. 
Kadın namuslu filan olduğu için değil, 
asla bu heriften hazzetmediği, onu her 
görüşünde iğrentiden ürperdiği için, 
ona peki demez .. Hatta hakaret eder .. 
Artık, anne kız için fabrikayı terket -
mekten başka iş kalmamıştır. Fakat ah, 
bilmez misiniz ki, mide, laf !dinlemeyen, 
sustan anlamıyıın arsız bir yumurcak. 
tır. Şimdi açlık onlan bunaltmağa, kı

ıın sert ayazları çıplak vücutlarını ür -
pertmeğc b~lamışur. 

Altı ay sonra, bir bahar günü, kapı. 
ları !r<ılınmış, kadın, bir erkek eliyle se

t ilmck istı:diğ'. yahut, 09u dehşetle 
böğürten cinsi perhizlerin daha fazlası-

na tahammül edcmiyeceği için değil, 

~dece siy<:ı!ı kömürün, beyaz ekmeğin 
n lacivert mantonun hasertinden, 

rnelun yokluğundan kurtulabilmenin 
arzusiyle evlenmeğe kıyasıya karar ver
niş b~lunmakta:iır. 

Kapısını çalan, bir mevsim önce on
hrı, anne kız sok~ğa atan yaşlı fabri. 

1ra hissedarıdır. Onunla bir yastığa ba§ 
koyamazsa çıldıracağı için, onu nikahla 
al~ağa k<•rar vermiştir. Genç dul, ona 

hrşı duyduğu antipatinin hudutsuz
lıığunu hesaba katmaksızın peki, der 
ve evlenirler. 

Artık siz de anladınız .. Zımni muka-
vele çok basittir. Kadın geceleri yata
ğın<> girecek, erkek kaldrna gündüzleri 
siyah kömür, beyaz ekmek ve lacivert 
manto temin edecektir. 

Hem esasen baıkaca aralarında ne 
gibi bir münaseebt tesisi mümkün -

HABER ~ ~Qa.m ı:>osta.t 

Niçin vurdu? 

dür. iyi amma, erkeklerin bile anlaya. 
mt.:lığı kitapları okuyan, günün bü
tün gazetelerini karıştıran ve her yeni 
çıkan romana behemehal göz atan genç 
bir kadının haytJtı kendisi gibi duyan. 
anlayan insanlarla hislerini paylaşmak, 
din, pclitika, aşk izdivaç münakaşala.
n yapmak ihtiyacı yok mudur? Etekle
rinin altından beyaz bacakları görünme
sine, bütün mahalle tlelik~lılannın gc. 
celerini onun evinde geçirmiş olmasına 
rağmen, inanınız bana, o, bir zambak 
kadar lekesiz, sömikok gibi faydalı bir 
mahllıktu. 

Vakta ki, kocasının işleri kötü git
meğe, ona siyah kömür, beyaz ekmek 
ve lacivert manto getirmemcğe baıla. 

dı; kadın, ancak o zaman işte, on:dr:ın 

aynlmağa kalktı .. Artık yıllardır, san
dıkların dibinde duran dedikodu boh
çaları çözülmüştü. Neler· söylenmiyor, 
ne kirli ipler eğrilmiyordu. Ya§lı mü
mütekaitlerle dişsiz koca karılar, ne 
olacak diycrlardı, heriflerin karşısında 
bacak bacak üstüne atartı~ baldırlarını 
gösterir, çene çalar, göz zinası, hatta 
yastık muhabetleri yapmaz mıydı? Şim
di de bütün yoğunu varını tükettikten 
sonra, bayıla bayıla vardığı, fabrikası. 
na kadar giderek beni almazsan kendimi 
öbdüreceğim dediği adamcağızdan ayrıl

mağa kalk ı .. 
Ah, şu dedikodular ne asılsız, astar

sız şeylerdir. 

Halbuki, zımni mukaveleyi ilk bozan 
erkek değil miydi? O, ona siyah kömür, 
bcyuz ekmek ve lacivert manto temin 
etmedikten sonra, kadıncağız niçin o. 
nun yatağına girsin, neden yastığına 

baş kcysun? .. 
Peki, erkek niçin onu vurdu? ijiye -

ceksiniz. Bu da basit.. Bütün yaşlılı
ğına rağmen hala delicesine 5evdiği bu 
kadına karşı vurmaktan başka kullana-
1:a!< hiç bir silahı kalmadığı, yani her 
katil gibi son ve bütün kuvveti sadece 
bundan ibaret olduğu için ... 

Yazan: llhami BEKiR 

ten ahallenin bütün kadınları erkek. 

tıı •delikanlıları kadından yana olmuş- •••••ı••••••••••••• 
~kA..rna hiç kimse onun niçin ayrıl-

~ JJJI ...... , .. • . • - ·.·- • . 

"llrd~~tediğin.i, ~ocasının neden. on_u 
iı- • gtınu bılmıyordu. Her şeyın bır 
:r >'liz" :a u vardır, derler. 

den~?__ de bu içyüzü hadiselerin dilin -
G ogrenmek istedim. 

Itaı~nç kadın, daha 11 yaşında babasız 
~~§tı. Annesi bctbaht bir kadındı .. 
takar 

1 
tarnarn sekiz yıl !dişini tırnağına 

latınaak .~w~~tmuş, bütün dünya ıstırap. 
ta k ~ gogus germişti. Gün olmuş, has
Sora opg~şlarında lazımlık taşımıştı. Yün 
ı. orrn" qat~ uş, bekar çamaşırı yıkamış, 
takara?akıar~na çizme, kıçına pantalon 

v 'tanzıfat arabacıhgvı etmişti. 
•\lzı · . 

Okunıağ Şıddetle öğrenmeğe, tnımağa, 
tiirııuk a meraklı clduğu için, o, kızının 
l\ı bile .ı&azetesini, haftalık mecmuası-
~ih ıhına1 etmemişti. 

k ayet h 
ııc;- b ' er kız anasının yapacağı 
12\J u ... On b" • 

!ti. Eh u ırıne vermiş, kaşgöz et-
latın h ' bahta ne denir?. Bazı insan. 
lil Cp köt .. 

lta.rş 1 u tesadüfler, ştınssızlrklar-
tıa ı aşın;ık . . d vd • 

1\ filoz~·· ıçın og uklanna ına-
lltı ... r vardır. 

~ Yenik .... 
e gelin oc.:ı kotu çıkmıştı işte ... Ta-
}>Ur·· ' Yan baksa b .. •· 1.ır . o unun ustune 

• eğrj t 0 ursa, tokathlr, of dese, 

Yalova Kaplıcaları 
Açıldı 

Mevsinı Başladı 
Asırlardanbcri mücerrep ve mc~hur radyo akth·itell, mU~ekkin 

lpcrtcrmal sular, 
Uumatlznın, nikrib, ::.lyatlk, ne\' ralji, sancılı hazmıyolları ra-

hn.tsızltkları için müessir tedavi, 
150 yaUıkh, her türlü konforlu Otel Termal ,.e en yeni Termal 

tcslsnt, 
Yüzme hn\'uzu, l\lncar orkestrası, sıhhl ve mükemmel yemek· 

ıcr, (ICarpiç lokantası), pek ynk.ıııd" mıınıt san'atkArımız l\IUnJr 

Xurettinlıı konserleri; meşhur arthtlerimlz Hllzmı ve Naşit temsil· 
Jerl, gala mUsnnıereleri tlllh ... Mevsim Eyltll sonuna kadar devam 

eder. 

Fazla T alsilat ve fiyatlar için Danizbank lstanbul 
şubesinde Yalova Müdürlüğüne ve Denizyolları Kara· 
köy acenteliğinde Yalova gişesine müracaat edilmesi. 
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4,30 19,38 
Pantekon yortusu 

9 

t'a.lıff ~bllb l\tı. llUadl Akıar tala ı-a 
2,31 12,12 16,12 19,38 21,35 2,13 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
lstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, Kadıköy tçtn: 60020, OıkOdar 

için: 60625. 
Yeşılköy, Btıkırköy, Debek, Torabya, BOyQkderc,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 

köy, Kartal, BüJükado, Heybeli, llurgoz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yansın demek karidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Ueniı ,. " S!i .• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 400011. 
Sıhhi lmdad: 44998. Müddelumuıntlik: 22290. Emniyet mn<tllrJO~: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801. lstnnbul: 24378, 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clbali: 20222. Nuruosma .. 

niye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Havagazl: lstnnbul: 24378. Kadıköy; 60790. Bcyoı11u: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstonbul acentellı11: 22740. Knraköy: 42362. 

Denlzbnnk Denlzyolları İşletmesi vapurlarının tsıanbuldan hareketini 
gösteren listede bazı tertip hataları oldu~u görlilmüşHir. nu selıeble bir haftalık 
listeyi bugün birden neşrediyoruz.: 

Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bnndınna 
Salı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karnbiga, 20 Bandırma, Ga· 

lnt:ıdnn 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 ;\tersin. 
Çnrşnmba Tophaneden Hl,30 Mudnnya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva.. 

lık, 18 Bartın. 
Perşembe Tophnneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudaııy:ı, :?O Bandırma, G:ılntadan 

12, Karadeniz, 
Cuma Toph:ınedcn 16,30 ~ludanyn, 19 Karahlg:ı, Sirkeciden 10, .Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mud:ıny:ı, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ay,·alık, 

18, n rtın 
Pazar Tophaneden 9, İmroz, 90,30 İzmit, Gnlaladan 8,30 Mudanya, 10,30 İz

mir Sür, 12, Kararlcniz, 22,20 Mudanya, 
Akdeniz postası: Yarın sefer yapılmı:rncaktır. 
Kanıdeniz yostnsı: Yarın sefer yapılmıyadaktır. 

JV'"zeler 
Ayasofyn, Roma - Blzamı, Yunan eserleri ve Çinili K<5şli, As1'ert Mllze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Snnnyl Ptlilzesl, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün sn::ıt 10 dnn 16 l'a kadar açıktır.) 
Türk ve hlam eserlçrl müzesi: Pazartesiden başka bergün saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günlerı 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vnpurl::ırı: Cumnrlesi günleri 13 de Köslenceye; Salı gilnlerl 18 de 

Pire, Dcyrut, lskenderiye. 
İtalyan vapurları: Cuma gilnleri saat 10 da Pire, Bren dizi, Venedik, Trlyesle. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MüdürlüAQ Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

sanı 7,25 le Sirkeciye muvasalnt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergiln saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadc!u Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,SO da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapa1arL 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankaru muhtcllti Pnzarlcsl, Çarşamba 

ve Cuma günleri Hııleb Ye Musula kadar serer etmektedir. 
MONAKASA 1LANLARI: • 

Muhammen bedeli 8775 Hm olan 7,00-20 cb'adındn 90 adet kamyon ve oto
büs dış lıisliğilc bu lastikler için 75 kamyon ve otobüs ic lllstiği 6-6-938 p:ızar
tcsi günü saat 15 te Hayd:ırp:ışndn gar binası dahilindeki Komisyon tarafından 
kopalı zarfla satın nlıncktır. 

İnhlsrlıır id:ırcsi 20X25-27 eb'adında yirmi bin mantar pazarlıkla salın 
alınacaktır. Pazarlık l'arınki pazartesi günü saat 14 de idarenin K:ıbataştııki le
''azım ve mübayaot şubesinde ypılacaktır. 
GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 

• Hamidiye mektep gemisi bugün Pirede merasimle karşılandı. 
• Atoliirk tstanbula şeref \•erdi. 

Şehzadcb:ışı 

1 URAN TİYATROSU 
!laik san'atkllrı Naşit 

ve arkadaşları 
(Yeni varyete numa
rol:ırı) Bugün silndüz 
~:ıat 15 de (ÇAPKIN 
KJZ) komedi 3 perde 

Gece sn:ıt 20,30 da SEVDA POLiTiKASI 
komedi 3 perde. Dans, solo, dilet, varyete. 

HALK OPERETİ 

10 hazirandan itibaren 

YAZ TEMSlr.LERlNE 

başlıyor 

ııntnıııııııınnıınınmııınıııuıınnıaııııııtıtınıııııııııınnn..t~llflllHıllllllllllııın ııııınıııııııııııınırllirıntııııııınııınııııı 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

1111nımtııııw1uııuııııı1uıuıııııımııı111uıııuıuıntıııııuııuıııllllllııııuıJ11 1 1 . l ... • 1: !1•,11tıı 1,16· ••ılıı • 
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l 17bin r11han Dr CAFER TA YY AH 
• 

eıne Fransa hü bir yllda 

Birinci sınıf Operatör ~ 

Umwnt cerrahi ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKOLTESt S. 

4 mü nv a n ırırc§ln lk ASISTANI 
Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 

estetik "yilz., meme, karın burupık

luğu ve genı;lik ameliyatı,, 

t~rtnalfil ~<dlÜV©lr (Nis:1iye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan u e c, 1 De B 
8 den lO a kadar m il 

Fransız gizli polis teşkilatı 

nasıl çalışır ? 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 
B~voğlu Parmak~apı, Rumeli han. 1. ----· 

Kral Aleksandrın katli adlGesınden ders alan Paris emniyet 
teşkilatı, ogiıiz ~ral ve Kraliçeslnio ziyareti münasebetile 

lstnnbul Beşinci icra AlemurluDuna. 
\'orgi oğlu Dlmilrinin Mehmet Ali ojlu 

Mehmet Cevdetten borç aldığı paraya mu-
1,:ıbi I ipotek ime elliği Ayvansarayda Atik 
Mu ıafopaşa mahallesinde eski Sinato ye
ni Gn\Til en yeni Emin Hacı Hasan sokıt
Aındn eski 54, l'eni 4/2 No. lu hanenin 
4 / t 2 hissesi ncık nrtırmn ile satılacatın
dan C\"Sllfı aşağıy:ı dercedllmiştir. Şöyle 

ki: 

çok sıkı eoın yet tedbirleri a ldı • içinde on milyon d-OStJa bulunan 
Fransız Milli emııiyat teşkilatı 

biııası 
Fransa, İngiliz Kral ve Kı·aliçesiru 

iJ>ekliyor. Altıncı Corc ile kraliçe E
lizabet 2S Haziranda Pariste olacak· 
Jar. Şehirde bir taraftan, görünen ha
zırlıklar yapılırken, diğer taraftan, 
görlinmiycn tertibat ta almıyor. 

Bu, Fransız sivil polis teşkilatının 
faaliyetidir. lngilterenin Skotland 
Xard'ma mukabil olarak Fransndaki 
Sürete Nasyonnl (Milli emniy"t) kuv
:vetli bir teşkilattır. Bununla beraber. 
lngiliz Kralının memleketi ziyareti 
mtinasebetile alınacak tedbirler için, 
lngilterenin gizli polis teşkilf..tmdnn 
öa yardım istemiştir. 

BugUn, Fransadn. polisin aldığı ted
bi.rlere Skotland Ynrd da istirak edi· 
yor ve İngiltere:ıin 1 numaralı polis 
hafiyelerinden on ikısi Fransız polisi 
jle beraber çalışıyor. 

Fransada son zamanlarda görtilen 
bir çok hadiseler üzerine polis mem
lekette bilhassa ecnebilere k~ı sıkı 
tedbirler almıet;ır. Memlekete girip çı
kanlar sıkı bir kontrole tabi olduğu 
gibi, Fransa için tehlikeli ve şüpheli 
·görülen bir çok ecnebiler hudut hari
ci edilmiştir. 

Kral Aleksnndrm knt1inde 
kebahnt Jdmtn ? 
Başka bir zamanda olsaydı İngiliz 

Kral ve Kraliçesinin Fransayı ziyare-
1tinde belki bu kadar sıkı tertibat alın 
mazdı. Fakat bugün buna, Avrupanm 
;bulunduğu buhranlı ve karısık vazi
~·et lüzum gösteriyor. 

Buna belki, Yugoslav Xralı Alek
sandr'ın bundan dört beş sene evvel 
•J.farsilyad:ı katli hadisesi de lüzum 
göstermektedir. Çünkü, o hadise Fran 
ya, memlekete gelecek htikümdarların 
emniyeti için sıkı tertibat alması lü
zumunu kabul ettirmiştir. 

Kral Alcksandr'm ziyareti csnasm
öa alman tedbirler hakikaten kafi de· 
ğildi ve bunu bugün Fransa da teslım 
etmiş bulunuyor: 

Sürete teşkilatının Paristen Marsil
yaya. kadar yol üzerindeki şehirlere 

ıgönderdiği polisler her tarafı tutmuş
~lardr. Marsilyada drı bir :alay sivil po
tis vazife almı~tı. Bunlar, maharetle
rine o kadar güveniyorlardı ki, mahal 
n polis ve idare erkanının, emniyet 
~rtibatı hususundaki tavsiyelerini 
Qüzumsuz görüyorlar ve onlann ısrar
~arına. gülUyorla.rdı. 
1 Paristen gelen emniyet teşkilatı a
öamlan, yolun askerler tarafından 
kordona alınmasını, hatta en sonola
rak teklif edilen bir tedbiri, Kralın a
rabasının iki 1arnfmda motörlü onar 

1polis bulundurulmasını rcddetmişler
'dir. 

Eğer bu son tedbir alınmış ol-
saydı, katil otomobile yaklaşamıya· 

eak ve ates edemiyecekti. Böyle bir 
l.eşebbilste bulunduğu zaman derhal 
on polis kendisini durdurabilirler ve 
hareketine mani olabilirlerdi. 

Bugün, 1ngiliz Kral ve Kraliçesinin 
ziyareti csnnsmdrı nlman tedbirler a
rasında bu motörlU polis kuvvetleri 
ihmal edilmemiştir. 

Çnr 1000 kişi muhafız 
getirmişti ! 
Fransada bir hükümdarın ziyareti 

milnascbctile en fazla tedbir son Rus 
Çarı geldiği zaman almmıstır. Fakat 
Çar, kendisini :ı.Ta.nsız polisinin aldı· 
ğı tedbirlere de emniyet edememir-ı, 
beraberinde Fransayı:ı. binden fazla si 
vil polis getirmistir ... Çarı mu haf aza
ya memur ofan bu teşkilat Fransanın 
her tıı.ra.fmo. dn{;'llmış ve kendi mem· 
leketlerinde imislcr gibi, faaliyete gi-

ri~mişlerdir. F:ıkat, ne Fransız poli· 
si onları, ne onlar Fransız polislerini 
tanımadıkları için, bir çok defa biri
birlerini rapor ettikleri olmuştur. 

Çünklı sivil polislerin faaliyetleri di· 
ğerlerinin pek haklı olarak ştiphesini 
davet etnıjştir. 

Bugün, Alnıanyada ve ltalyada dev 
let reislerinin emniyetini temine me
mur pohs teşkilatı çok kuvvetlidir. 

Mu"olininin ikametgahı ve çalıştı· 
ğı Vcnedik sarayı 300 kişi tarafından 
muhafaza olwımaktadır. Venedik sa
rayının önUne son günlerde nöbetçi o· 
larak, ltalyanın küçük izci teşkilatı 
mensupları olan Balilla'lardıı.n iki ço
cuk konulmuBtur. "Kaz ayağı,, deni· 
len iri iri adımlarla, silahları omuzla
rında, ka"Şılıklı gidip gelen bu iki ço· 
cuk nöbetçi her halde Musolininin em 
niyetini temine kufi değildir. Onun 
için saray civarında ve kapının ya
nında bir çok diğer muhaf azn memur
ları vardır ki bunln.r, saraya birisi 
yakl~tığı znman meydana çıkarlar 

V"' kendisini sorguya çekerler. 
Bitlerin mubaf aza tcşkilfitı ise 900 

ki~idcn milrekkcptir. Bunlar, devl t 
reisine l:nrşı ::ı.nd içmiş ve nasyonnl 
sosyalist parti ine içten bağlı olduk
larım i~pat Ptmia en kuvvetli Naziler· 
dir. Hitlerin bu mahafaza teşkilatı 

Ditrih isminde bir şefin idaresi altın
dadır. 

Ayrıca ~stapo (gizli polis) teşki
lntı d:ı Himler'in idaresi atında çalı
şır. 

Frammdn meydann çıkanlan 
son hfi<lise1cr 
Fransız gizli polis faaliyetini bilhas

sa son aylar zarfında. çok iyi bir şe
kilde göstermiştir. Fransada sık sık 
olan bir çok esrarengiz cinayet ve ha
diselerin yarı siyasi mahiyeti derhal 
meydana. ~ıkanlmış Ve en son olarak 
C S A R (gizli ihtila.I faaliyeti komi· 
tcsi) tcşkilfıtı keşfolunarak, hazırlan
mış bir hükümet darbesinin öntine 
gcçilmi~tir 

Bu gizli faşist teşkilatının kukule· 
teliler diye tanınan mensuplnn mem
leketin bircok yerine kol salarak kuv· 
vetli bir şebeke halinde faaliyette idi 
ve hazırladıkları gizli silah depolan
nm ateş alması pek yakındı. 

Fransqda lfiğvcdilcn eski ihtilalci 
sağ cenah partilerinin ve krallık ta
raftarlarının yardımı .ile kurulan bu 
teşkilatın bir yabancı memleketten 
de para aldığı ve elinde bir milyon İn
giliz lirası kadar bir sermaye bulun· 
durduğu meydana çıkmu;tır. 

Giz.li komite, ihtilfı.l hareketini o 
kadar kuV\'etli hazırlamıştı ki, dahili 
harp cıktığı zaman yapılacak hare.. 
ketleraskeri pl • nlarla tesbit olunmuş, 
hatta gizli istihbarat teşkilatı bile ku 
rulmuRtu. 

Bir dahili harp hazırlığı yapmış ve 
ilk at<>ı:;i etıneğe hazır bulunana kuv
vetli bir teşkilatı meydana. çıkararak, 
Francız milli emniyet idaresi, faali
yet tarihinde en büytik muvaff akı ye
ti kaydetmiştir. 

Btından başka. son senelerde bir es
rarengiz cinayetler memleketi halini 
alan Franr;ada milli emniyet teşkilatı 
bu vakaların fnillerini crgeç meydana 
çıkarmıştır. Bunlar arasında, İlnlynn 
Roselli kardc .!erin cımıyeti hatırla· 

na bilir. 
ltalyadaki fa~ist idarenin düşmanı 

olan bu iki kardeş Fransada bazı neş
riyat yaparak aleyhtarlıklqrını devam 
ettirmekte iken, bir gün esrarengiz 
bir surette öldürtilüyorlar. Cinayet o 

kadar büytik bir muamma şeklinde 

görünmektedir ki, failleri aylarca 
sonra meydana çıkarıldığı halde bile 
Sürete için büytik bir muvaffakıyet 

sayılıyor. 

Fransızlar tarafından "lnsan kasa· 
bı,, ismi verilen Vaydman da gene 
Fransız gizli polis teşkilatı tarafın

dan meydana çıkarılmıştır. Hemen 
hemen i§ı gücü insan öldürmek olan 
Vaydman ismindeki bu P.Jman, birbi· 
ri arkasına işlediği cinayetlerle etra
fa o kadar vahşet vermişti ki, Fran· 
sada hemen herkesin huzuru kaçmış. 
tr. 
Vakıa, Vaydınan meydana çıkarıl· 

madan evvel, bu cinayetleri onun işle
diği bilinmiyordu; fakat, esrarengiz 
ve dehşet verici cinayetlerin birbirini 
takip etmesi bunların bir kişi veya. 
bir şebeke tarafından yapıldığında 

ştiphe bırakmıyordu. 

''ÖldUrücii,, yü meydana çıkaran 
$ürete memurlarından iki kişidir, bun 
lar altın madalya ile taltif olunmuş
tur. 

On milyon k i şinin dosyıısı 
var ! 
1:4,ransız milli emniyet teşkilatının 

blnaısı, Puriı5t , Dalılllye nezare ı bi-

nasının yanındadır. Sose caddesinde
ki bu bina, 1934 de yeniden inşa edil
miş ve için o.srl bir şekilde tanzim o
lunmustur. 

Bu, bUyUk bir binadır, çünkü için
de tam on milyon dosya bulunmak
dır ... Fransa nUf usunu 40 milyon ka
bul edersek dQmek oluyor ki nüfusun 
dörte biri - yıı.ni her dört kişide bir 
kişi - bu dosyalara. geçmiş bulunmak· 
tadır. Bu itibarla, her Fransızm: 
"- Acaba Sürete dosyalarında ben 

de var mıyım? Varsam niçin varım?,, 
diye kendi kendine sormasını pek tr.· 
bii bulabiliriz. 

10 milyon kişi hakkındaki bu dos
yalar her giin biraz daha kabanr, ni· 
hayct lüzumu kalmıyanlar yokedilir, 
fa.kat yerine başka birisi hakkındo, 
yeni bir dosya açılır ... 

Dahiliye nezareti bu dosyaların 

hepsini istediği zaman tetkik edebilir 
ve istediği hakkında ''ortadan kaldır 
ma,, kararı verebilir ..• 

Frnnsızlann "kaplan,, ismini ver
dikleri büytik hükumet adamları J{le
mansonun, dahiliye nazın sandalya· 
sına geçtiği zaman ilk işi kendisi hak 
kındaki dosyayı getirtip karıştırmak 
olmuştur ... Nazır, bu dosyayı o kadar 
sişkin bulmuf}tur ki o gün akşama ka 
dar dosyayı karıştırmakla vaktini ge
çirmiştir ... 

Kıtdın polis hafiyeleri 
Süretc Nasyonal'ın iki asra yakın 

bir mazisi vardır. ' 
Sivil bır polis ve istihbarat tcşkila· 

tı kurmayı ilk defa on beşinci Lui dü
§Ünmüştür. Fakat bu teşkilat ancak 
1750 senesinde tesis edilmistir. Na
polyon zamanında, imparatorun mu
hafaza teşkilatı reisi Fuşenin idaresi 
altında bulunan Sürete, 1815 den iti-
baren dahiliye nezaretine geçmiştir. 

/ . 
sım ise cinayet, hırsızlık gibi şubele
re ayrılır. 

Btmdan başka, milli emniyet teşki
latımn bir de kadın polis hafiyelerin· 
den müteşekkil bir kolu vnrdır ki, bu, 
bilhassa, beyaz esir ticaretini takiple 
meşguldür. On beş kadından mtiteşck
kil olan bu aube madam Pike isminde 
bir şefin ıdaresi altındadır. Madam 
Pike harp esnasında. casusluk teşkilfı
tında çalışmıştır. 

Kadın polislerin hepsi yirmi ile o
tuz yaş arasmdndır. Hepsi güzel ve 
sık birer madmazeldir. :F'ransada hü· 
küme+e her sene 4 milyon frank vergi 
temin eden 17.000 umwnhane bulun· 
duğu gözönünde tutulursa, bu sahada 
yapılan kadm ticnretini takip edecek 
kadın polisl tin işinin güçlüğü takdir 
olunabihr. Beyaz esir ticareti ile uğ
raşan gizli müesseselerin bir çoğu bu 
kadın polisler tarnf ından meydana çı· 
karılmıştır. Mndmazel Şarlok Holmes· 
lcr bilhass:ı b yaz esir ticaretinin 
merkezi olan Pariste faaliyettedirler. 

Milli emniyet teşkilatında son tat· 
bik edilen bir usul vardır. Bu, şiipheli 
v -bı'k ı ıom eı i"lii rmak ldnt 

aldıktan ba ka, vücudunun muhtelif 
kısımlarının da ölçüsünü almaktadır. 
Parmak izinde 64 milyonda bir :yanıl
ma olabileceği söylendiği gibi, boy ve 
beden ölçüsünd~ de şimdiye kadar a
lman 800.000 ölçüde Uti kişinin ayni 
olduğu görtilmemiştir. 

Fransız sivil polis teşkilatı memur· 
larının adedi halen iki bin beş ytizdür 
ve bunlar bizim paramızla 45 ile 90 
lira arasında aylık alırlar. Gösterdik· 
leri muvaffakıyet üzerine kendilerine 

I 
avrıcn mükfifat verilir ve kkaütlük· 
lerinde nisbetcn fazla bir maaş bağla. 
nır. 

Krah seyretmek icın izin Hlzım 
Fransız polisinin aldığı tedbirlere 

göre Kral Corcla Kraliçe Elizabetin 
Paristc kalacakları dört gün zarfında 
onların geçeceği C?.dde üzerinde otu
ranların müsaade almaları lazımdır. 

Kralla Kraliçenin geçecekleri cad
delerdeki bütün evlerde, dükkan ve 
mağazalarda bulunanlar, 1 Haziran· 
dan 15 Hazirana kadar, polise müra
caat ederek müsaade almağa mecbur· 
dur. Haklarında tahkikat yapılıp şüp-
heli görtilenlerin oturmasına müsaade 

Hane kapısından içeriye girildikte bir 
nntre ve karbism:ın döşemeli pabuçluk ve 
camlı dolap. Bir odn mermer musluk bir 
hcl:ı. 

Zemin kat: Zemini kirik çimento, bir 
mulb:ıh ve ç:ımaşır tekn si Te bir merdi· 
ven altı ve kömürlüktür. 

Illrinci ı.ot: Bir merdiven başı Qzerlnde 
iki oda ,.c dolap. 

İkinci kat: Bir merdiven başı Qzerlnde 
yük dolap. Dir oda zemini çinko döıeme
li bir tarns mevcuttur. Evin içinde elek• 
trik tesi<>:ıtı vnrdır. 

Snlı:ısı: 36 metre murabbaıdır. 
Hududu: Sağ tnrafı Benson hanesi, sol 

tararı Kosl Yorgi ,·ercseleri hanesi, arka
sı M<'hrncl efendi meyhanesinin bahçesi, 
onü mektep caddesi ile mahduttur. 

4/12 hısscsi artırmaya çıkarılmış olan 
işbu S:ll ri menkulün tamamına ehlivukuf 
tnrafından (bin sekiz yüz yetmiş Ud Ural, 
kıymet l'lkdir edilmlşlir. 
Artırma peşindir. Artırmaya f~tfrak ede· 

cek milşterilerin kı;) meli muharumenlnln 
% 7,5 nishetinde pey nkçesi veya milll bir 
bnnkcının teminat mektubunu hamil olma• 
ları icap eder. i'.\Iülcrnkiın vergi, tanzifat, 
tem·iriye, Ye Yokıf borçları borçluya alt 
tir. Arlırınn şorlnnmesl 1 - 6 - 938 tarlbf .. 
ne ınüsadif corşomba günil dairede mahıJ· 
ıı m tt u maa ta ıc: dllccektlr. Birin 
artırın:ı ı 6 - 7 - 938 tarihine müsadif car• 
şaınba günü ılııiren izde saat H den 16 ya 
kadar Jcrn edilecek birinci artırmada be
del kıymeti muhammenenin % 75 ini bQI .. 
duı;•u takdirde üstte bırakılır. Aksi tak· 

dlrdc son artırmanın teahhüdtı baki b1md 
üzere artırma on beş gün daha temdit e
dilerek 21 - 7 - 938 tnrihine milsadif pe ... 

şembe sıınfi snat 14 den 16 ya kadar dal• 
rede yapılııcak ikinci artırma neticesind• 
en çok artırmanın üstünde bırakılacakUt4 

200~ No. lu icra ifliıs kanununun 126 nCI 
moddc'iinc tevfikan hakl:ın tapu sicillr 
rivle s:ıbit olmıyon ipotekli alacaklarl• 
diııer ol~koclaranın YC irlirak hakkı sahil"" 
]erinin bu haklarını ve hususiyle falı .e 
mnsnrlCe dair olan iddialarını ilin tari
hinden itibaren (20) gün zarfında e~ 
mfı-;biteleriylc birlikte dairemize bildir' 
meleri IAzımdır. Aksi takdirde haklan ti' 
pu sicilleriyle snbil olınıynnlar satış bed,. 
linin p:ıylaşmnsındnn harfe kalırlar. Mlltr 
rakim, vergi, tenviriye ve tanzifiyeden I' 
baret olan belediye rüsumu Te vakıf tel' 
resi bedeli müzayededen tenzil olU0-
(20) senelik ta\"İZ bedeli müşteriye al~ 
Dahıı fazla mali\mnt almak isteyenle~ 
037 /2790 nunınralı dosyada mevcut e~ 
ve m:ıll:ıllcn h:ıciz \'C takdiri kıymet r91' 
runu görilp nnlayacakları ilAn olunur·_..• 

(251"" 

edilmiyecektir. Alay günü evler tef· c: # 
tiş olunacak, vesikası bulunmıyanlar 1 Göz Hekimi 
cezalandırılacaklardır. ~ ~hl ..... 

Ayni şekilde, bir evin penceresin- ~ıra uwu lYllra'\t RBı• .. 
den Kralla Kraliçeyi görrıek için ba· A y<dl D n 
kncak olanların da ya müsaade almış . . • - •. _.,. 
olmaları lazımdır, yahut ta ev sahibi Muayenchanesını Taksım-Talllll-
mesuliyctı· kendı' uzerın·· • aldı- b.l Tnrlabaşı Cad. URFA Apt. nıa-

e gını ı - kl tm• . T 1 rıı:•.1 
diricektir. na e ıştir. c : 41.,.,., 
Alayın geçeceği saatten bir saat Pazardan ma~d.a hergün: öfled'° 

evv~lind"n itibaren o caddeler üzerin- \ı! sonra san~kıdcn altıya kad~ 
dckı mağ::ı.za. ve dükkılnlara müşteri- ~ 
lerin de girmeleri yasaktır. 

[Q)(Q) IKTOFI 
Bugün M. Mondanel'in idaresi al· OJ Doktoru Necaettin Atasaı11" 

Her gün sabahlan ıackP bU~ 
akşamlan 17 den 20 ye kadar ,,.Jlf 
U •ayyare apartmnnlıın ikbıd , 

17 numarada bastalanru kabul ~ 

tında bulunan teskilatın siyasi ve ad- R eca tı• PA Kşz· 
li olmak üzere iki büytik kısmı var- l 1 

dır. Bunlar da ayrı ayrı şubelere ay- Hnıtalannı hergün sabah ınat 
rılır. 10 dıın ak~m 19 a kadar kabul eder. 

Siyasi kısım casusluk hadiseleri ile 
~ Sıılı ve cuma günleri &acıt 14 ten 

ugraşır. Memlekette, harp ilan edildi· ı 
18 c kadar parasızdır. 

ği anda tevkif olunacak tethişçi ve ı 
ihtilalcilerin ismini havi "B karens·.. Adres: Karaköy Tünel mcydıını, 

de bu kısmın hazırladığı bir lisedir. l iımıı:ıTmerı1n•n•n11csc::.n .. d19d111cs•imb•aıııi§İıılın•d,.a-N•o•.•l•/•2-.; 
Resmi polise yardım eden diğer kı-

1 
l e 

ı : 
1 

Cumartesi günleri 14 deD ZO ,. il' 
dar hastalanru parası, gQJUOt~, 

ber okuyuculanru dakupOll ·~~· 
h lin~(' mııııv('ne .-der T•lt>f' 

7;~ 
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Büyükdere BEY AZ PARK'fa bugiln 

Radyo ve film okuyuculanndLın bayan SAFlYE TOKA Y'm iştira

k i'c SAZ ve CAZ • 
TüRK TiCARET BANKASI A. Ş 

Kahve 18, bira §İşesi 60, rakı şiııe 75 kunııtur. 

DiKKAT: 11 Hazirandan itibaren her gün SAZ ve haftada dört 
gün CAZ dahi bulunacaktır. 

- ...................... .. 
l\adı"öy )hinci Sullı Hukuk HAklmliğinden 

. . . . ~ 

MERKEZi: ANKARA 
Ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulan Gazi Osman paşa kansı Fat. 

llıa Zatigülün Göztcpedc Tütüncü Mehm et Efendi S. 38 No. lu köşk dahilindeki 
lnyınetli eşyası 6·6.938 Pazartesi günU, ~c;aat 14 den itibaren açık arttırma SU· 

tntiyle mahallinde satılacaktır. Eşyanın r,okluğu dolayısiyle satışa müteakip 
giinlerde ayni saatlerde devam olunacak lrr. Satılacak eşya içersinde kuyruklu 
.A. nıerikan snlon piyanosu ve kıymetli o da takımları, halı, kıymetli levhalar, 
Sofra takımları ve sair nadide eşya vardır. lsteklilerin hazır bulunmaları ve ö. 
liiye ait mezkur köşk de satılacağından görmek istiyenlerin de yazılı günlerde 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen : 
köşkü gezmeleri ilan olunur. (3152) 

Denizhank Akay işletmesi MUdilrlüğiloden 

lstanbul - Yalova 
Kuponla Vadeli Mevduat 

Arasmda araba vapuru se:erlerJ 
11 Haziran 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadar Yalnız Cumartesi 

Ve Pnzar günleri. 
Cumartesi günleri Pazartesi günleri 

s. D. s. D. 
Osküdardan K 12 00 6 30 
lrabataştan \ 

12 30 
" ~alovaya V. 15 30 

'l' alo\•adan 
ANKARA: 7 00 

10 00 
Adapazarı 
Bandırma 
Barın 
Bolu 

BozöyUk 
Bursa 
Dlizce 
Esklş.hlr 

Gem ilk 
lzmir 
Safranbolu 
Tekirdağ 

iSTANBUL 
K. 16 00 11 00 

ltabataştan 
" 

19 30 14 30 1'elelon: 2316 Telefon : 22971 
UskUdara v. 20 00 15 00 

Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunursa o 
\lapur gidiş ve gcliı.ıtc BüyUkadayn da uğrıyacaktır. (3235) Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. 
-----~------------------~--~-·------------------------------

~--··········· .. ··-...... , ................ 1 Kol0 ylık enı• :: ............................. ~ .... ··············::!:::::::::: •• ., ......... . :: ~ ) f ': ı: :: ........ ii u 'r. lr an n.ayra d~i Umum emlı\k ve arazi alım, İ:'.; 
U Röntken Mütehassısı ii,ii satım, kiralama "·o idaresi u •• ... ı=: ıi Hergün öğleden sonra AAat 3 ten 1~i i! Cezbi Çelintaş i: 
il Ye kadar B7Iedıye, Hınhırdırck Nurı· jll ~·! Sabık Kadastro ve Kartal Tapu ii 
6 conker sokakta As!ancr aparuman !, ı memuru. Kartal HUkilmet cad. İi 
B No. S.10 u No. 3/1 i! 
~ " ~ ._•.:::: ::::::::::::::::::::::;:::~::r.:::::::::::: :::::r.'!z.:u;c:::::::::::::ı=:::::::=n:ns::::m::ını 

Umunı 
Müdürlük 

MART\f7, DÖ POMPA DUR --- ---------------------------------------------------------------7.aoıtıerimden birisi... Onu tanıyorum .. 
Benzeyiş hakikaten harikulade... Sizi 
tekrar tebrik ederim, kontes ... Siz tam 
l"llanasiyle bir s~atkarsmız. 

Jülyet, tatlı bir isyan tavriyle: 
- Siz ba~ka birisinin yaptığı bir tab· 

l~yu böyle methetmekle benim izzeti 
nefsimi kırıyorsunuz, Lui. .. Bu hiç te 
iyi bir hareket değil .. Benim saadetimi 
haleldar ediyorsunuz ... Size yanıldığı • 
znı söylemiştim: Bu karton bana ait 
cleğıl .. 

Krıı! hayretle: 

- Nasıl? .. dedi, bu karton size ait 
değil mi?. Ya kimindir, şu halde?. 

Ve kral bu sözleri söylerken, gözle
tini ayamadığı portreyi hep elinde tu
tuyordu ve kontesin, mahcubiyetile ba· 
~tnı önüne c~ip cevap vermediğini ve 
:r>_ortr yi elinden almağa salrştrğınr gö
tunce, s hırsız, otoriter ve son derece 
Soğuk bir tavırla tekrur sordu: 

- Bu kartonun ve .. bu portrenin ki. 
~e aıt olduğunu s~rmuştum, madam ... 

Uyrn:ıdınız mı?. 

le Genç kadın, teşrifat kaidelerinin bir 
h~al onünde alınmasını icap ettirdiği 

d~trnetkar vaziyeti takınarak cevap ver-
i• 

1 - Mademki majesteleri emrediyor -
d~~ soyliyeyim: Bu karton, madam 

tyo!a aittir. 
, l<ontes bu sözleri1 rakibesinden bah· 
d trnckten mütevellit azabı ve kıskan • 
~~ını ona <r:ıaJtacak bir tavn:la söyle· 
·•ı\ ti. 

ru \'fıi bunun farkına varmamış gibi gö· 
nerek tekrar sordu: 
-Bunda · · · · .. n emın mısınızt'. -M:. 

~ile . aJest~leri imzaya bakarlarsa ken-
' • tı de cır.in olurlar. 
4-.U' b 

tıortl unun farkına varmanuş gibi gö. 
tedek· · 

~Ont ı ımza ile mukayese etti ve 
lt\e, :~in Yanılmadığına, yalan söyle 

't>tne . i 
bağıt ıy ce kanaat getirince adeta 

arak: 

- .Evet 1 dedi, doğru .. 
Ve genç kadın, kr"1ın fazla bir şey 

söylemediğini ve derin bir dUşünceye 

daldığını görünce: 
- Teşıifat kaidelerine hürmetkar ol· 

duğum için, majesteleri bana konuşmak 
müsaadesini verinciye kadar susaca -
ğım. 

Demek ister gibi bir vaziyet aldı. 
Hu sessiz sahne, genç kadın için sa 

atler kadar uzun, kral içinse saniyeler 
kıtdar kısa bir kaç dakika devam etti. 

Nihayet kral, büyük bir gayret ~r 
federek kendisini toplc:odı. Portreyi ye. 
rine koyarak kartonu eakin bir 
vaziyette kapadı ve ayni derecede sa
kin bir sesle şöyle dedi: 

-Doğrusu, kontes, sizıden af dileme
ğe mecburum .. Sizin resimleriniz bu .• 
bu, küçük d'Etyolun resimlerinden çok 
daha üstündür. 

Ve on beşinci Lui, onun hiç cevap 
vermeden, bir teşrifat nezaketiyle eğil. 
d:ğini görünce, kendisini affettirmek is
tiyormu~ gibi, y<ınağınr okşıyarak ho§ 
bir laubalilikle ilave etti: 

- Haydi, yavrum, dudaklarınızı bü
küp böyle dargın !durmayın, yoksa •.. 
Fransatla sevinç uyandıracak ve güzel 
bir kadını memnun edecek bir haberi 
&ize söylemem ha!. 

Genç kadın, hala yan dargın bir va. 
ziycttc, hafifçe güliimsiyerek sordu: 

- Ne haberi?. Haydi .. Söyleyin .. 

Kral kurnaz bir tebessümle: 

- Çok iyi tanıdığım güzel bir kadın, 
bu hafta sonunlda, resmen kralına tak
dim edilecektir .. Çünkü kral bu sabah, 
bu hususta k~'i emirler verdi.. Bu 
genç ve güzel kadının ismi.. Kontes dü 

Barridir. 

K.-:.ntes, sevinçle ellerini çırparak ba
ğırdı: 

- Doğru mu söylüyorsunuz?. Bu 
d ığru mu?. Oh 1 I.fıi, sizi öpeyim!. Sizl 
..,e kadar sevh•orum !. • 

TELGRAF AORESi: 

: TüRKBANKşubeıer: Ticarel 

MARK1Z DÖ POMP ADUR S4f 

---- ---------------------------------------------------------------Ve mösyö Jak, ihtiras ve heyecanla. 
rın şiddeti altında bunalr.ı."l bu bctbaht 
kafadan geçen şeyleri okumuş gibi, he
men o anda, otoriter ve ayni zamanda 
tatlı sesiyle şöyle diyordu: 

- Bu kadar iyi gizlediğinizi zan • 
nettiğiniz bir şeyden habertd~r olmam, 
ıs:~i hayrete düşürüyor, değil mi? .. Fa· 
kat yavrum, şunu iyi bil ki, ben her şe. 
yi bilir, her şeyi görür, her şeyi duya
rım. 

Böyle bir anda söylenen bu sözler 
genç kadına &?n darbeyi indirdi ve Jül. 
yet, en küçük bir mukavemet göstere -
miyecek bir halde, mağlllp oldu, bütün 
mukavemeti ve enerjisi kırıldı; ve mös. 
yö Jak bunu lda şüphesiz c:ınlamı§ ola
caktı ki, sesinne daha tatlı bir ahenk 
vererek devam etti : 

- Sizin bana itimat etmemeniz, ha. 
kın sizi nereye, ne acı bir hezimete, ne 
hakaretleer sürükledi 1 Eğer bana iti
mı:ıt gösterseydiniz, bir babaya veya bir 
sırdaşa olduğu gibi, bana her şeyi itiraf 
etseydiniz, sizi her şeyden haberdar e. 
deı, size nasihatlerde bulunurdum. Şö
valyeden hiç bir ümit beklemiyeceğini. 
zi size söylerdim, size isbat ederdim ki, 
d'Assas sizi karşıladığı şekılde başka 
bir şekilde karşıl~yamazdı. Ve siz de 
bana inanacaktınız. Çünkü size söyliye
ceğim her şeyi size isbat edecektim .. 
Ve o zaman siz de, sizi şimdi göroüğüm 
bu müthiş ümitsizlik içinde bulunmıya. 
caktınrz. 

Genç kadın, bu tatlı ve okşayıcı se
sin altında okşamyormuş gibi dinliyor 
ve bu sesteki derin ve 6<mimi merha. 
met ifadesi içine nüfuz ediyordu. 

Ve ona öyel geliyordu ki, bu adamın 

hakkı vardı, bu adam kendisi için bir 
babaydı ve kendisini her şeye karşı ko
ruyabilirdi. 

Bunun için de, her şeyi anlatmak, 
içini dökmek, ağlamak ve ümitsizliğile 
dertlerini açıkça haykırmak ihtiyacını 

hissediyordu. 

Ve mösyö Jak ona: 
- Haydi, ywrum, cesaret .• Bana her 

şeyi anlatın .• Felaket belki de zannet
tiğiniz kadar büyük ve gayri kabili ta
mir değildir. 

Dediği zaman, genç kadın bir çocuk 
gibi hıçkırarak kendisini bir koltuğa 

attı ve her §eyi anlattı. 
Jülyet sözünü bitirdiği zaman, bu 

defa da mösyö Jak söze baıladı ve ta
yanı hayret bir zeki ve kumazhkla, 
emsalsiz bir ustalıkla • onu teselli edip 
ona merhamet eder gibi görünmekle 
beraber - onun kalbinin kanayan ya
rasını büsbütün açtı, onun kıskançlığı
nı hiddet ve kinin en lccrkunç zirveai
ne ulaştırdı, aşkla atba§ı yilrüyen iht i. 
rasını alevlendirdi, merhamet ve af ö-

' nünde tereddüt gösteren kinini büabli
tün feveran ettirdi. 

Sözünü bitirdiği zaman, Jülyet ar
tık, biraz evvelki kadın değildi. 

Gözlerinde garip kıvılcımlar parlıyor, 

bütün hareketlerinde kati ve vabti bir 
azim görünüyordu; tereddüt ve göz 
yaşlanndan eser kalmamıJtı. 

Bu korkunç adam ona neler eöyle
mişti ?. Hangi ıgizli deliller göstermit. 
hangi şayanı hayret ve mes'ut istikbal 
vaad etmişti?. 

Burada bunlan uzun uzadıya anlat. 
mağa lüzum yok .• 

Muhakkak olan bir şey var idi ki o 
da, mösyö Jakın bddefine eriştiği key
fiyeti idi; ve §imdi karşısındaki kadın, 
onun irade ve arzulanna göre yoğrul
muştu ve gösterdiği hedefe doğru bil
meden, vahşi bir hiddetle yürümeğe 

hazırdı. 

önünde bu kadar uzun müddet te
reddüt ettiği d' Ass<'.l!iın portresini, azim. 
kar ve kat,i bir hareketle aldı ve ayni 
kat'i hareketle, altına Jarun mükemme
len taklid ettiği imzasını attı • 

Krala bir sürpriz yapmak için hazır
lamı:ı~da olduğu kralın, portresini de 
- henüz bitmediği halde - sehpası üze • 



Kaşeleri nin tesir ini görenl~r Romatizma 
ve adale ağrıların ı unuturlar 

Nezle, kırıkh x, 
romatizma 

gr ip 

• 

NEOKALMiN A 
GRiP NEZLE NEVRALJi 
BAŞ v e DiŞ 

AGRILARI ARTRiT ZM 

MUVAFFAKIYET •• • 

Her akşam "'1119--· 
TAKSiM 

Belediye Bahçesinde 
IBağ<dlad ıraks kraDDçesı 

Nazhatül Bağdadi' 
Sahra yıldızı BEDRiYE AHMED 

Memlekelln en yUksak sanatklrl11rından 

Müteşekkil bir saz heyeti 
Ve emsali hastalıklara karşı 
bilhassa müessirdir 

Terkibi ve tesirindeki sürat itibarile emsalsiz olan NEVROZlN'in 
10 tanelik ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 

ağnlara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 
kabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Erkekler, tabii güzelliği 
t ercih ederler. işte bu gü
zelliği de, COTY pudra
sının incelifi, fazla yapış
kanlığı ve cazip gençlik 
renkleri temin eder. 

Telefon: 43703 

. .,. Her akşam 

Harbiyede IF~ e D v lYı i smine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
baska marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Satılık 

ev 
Kadıköyünde Bahariyede Süleyman pa

şa sokağında 20 numaralı ev satılıktır. 

lçl yağlı hoy:ılı, bahçeli n nezareti fev
Jcalildeyi havidir. lçiıulcl,ilrıe miirncn:ıl. 

Kirahk köşk 
Bostancıda Adalara karşı geniş 7 oda, 

telefonu, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtelif meyvası olan sırasında 2 bö
lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 

Taliplerin tel. 44688 de Bay Rifata, 
veya Bostancıda Kas~lar No. 27 ye 
müracaat farı. 
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COTY PUDRAS 

Gençliğin pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Bahçesi alaturka kısmı 

Büyük G ALA ile açılıyor 

Bayan HAMiYET 
Memleketin çok sevilen sanatkarlarının iştirakile ... ......... ,~ ..................... .. 

MARKiZ DÖ PAMPADUR. 

------------------------------------------------------------------rinde, salonun ortasına koydu; resim -
leri ihtiva eden kartcn da, sureti mah
susada buraya konduğu şüphesini tev. 
lit etmiyecek, fakat kralın naz2'rlna 
çarpacak bir şekilde bir masanın üzeri
ne yerleştirdi. 

Ve, büyük bir ustalıkla kurulan bu 
sahne bittiği zaman, genç kadının ar
tık sözünden dönmiyeceğine emin olan 
mösyö Jz•k ayağa kalktı ve ldudakların
da memnuniyet ifade eden bir tebes
sümle dışarıya çıktı. 

Evine döndüğü zaman etraf karar. 
mağa başladı. 

Bir masanın karşısına oturdu, bir 
kağıdın ilzerine bir kac s<:otır yazarak 
altına esrarengiz bir rr: • ür bastı, bu 
kağıdı, ayni mührü taşıyan bir zarfın 
içine koydu. Sonra bütün bunları, bem
beyaz diğer bir zarfın içine yerleşti~di. 

Bu işi bitirince zile bastı ve içeriye 
giren hademeye şöyle dedi: 

- Size söylediğim yere gittiniz mi, 
baron?. 

Kendisine baron ünvaniyle hitap e
dilen hademe de cevap verdi: 

- Evet,monsenyör, ve mösyö dö 
Krebiyon öyle ikna ediMi ki, Versayı 
terkediyor. Yarın sabah Parise döne -
cektir. 

- Şair, sizin geçen günkü ihtiyar 
doktor olduğunuzdan §Üphclenmedi 
ya?. 

Hademe gülümsiyerek: 
- Geçen gün öyle mükemmel tebdili 

kıyafet etmiştim ki, dedi, bugün ise, 
onun kulaklarını tı:ılıriş eden berbat bir 
Fransızcayla konuştum .. Hülasa, neti
ce itibariyle yarın sabah hareket eıdi. 

yor .. 
Mösyö Jak: 
- Kendi selameti namma bundan 

memnun oldum! .. 
Diye düıündü ve yüksek sesle devam 

etti: 
- Bu cihetten, nezaretinize nihayet 

vere bilirsiniz. • 

- Ben de öyle tc.ıhmin etmiştim.. Ve 
buna göre emirler verdim . 

Mösyö Jak tasdik mahiyetinde başı-

nı salladı, sonra sordu: 
- Kont burada mı?. 
- Henüz .gelınedi, monsenyör, 
- Lfıtfen onu bana gönderin .. 
Biraz sonra, kont dü Barri, korkunç 

dendisinin odasına giriyordu. 
Mösyö Jak k"pamış olduğu mektubu 

ona uzatarak: 
- Azizim kont, bu mektubu hemen 

şimdi, baron dö Marseye göndertin. 
Dedi ve dü Barrinin, şövalye mevzuu 

bahsolunca göstctdiği tereddüdü t ekrar 
gösterdiğini görünce ilave etti : 

- Merak etmeyin .• 'Dostunuz,, usa
dece barcna emanet ediyor ve onu her 
zamnkinden dı:..'ıa sıkı bir nezaret al
tında bulundurmasını yazıyorum. Şö. 

valyenin artık hürriyetine kavuşmaması 
lazımdır ve onun artık kaçamıyacağını 
size temin edebilirim. 

Kont, dudaklarında vahti bir mem -
nuniyet tebessümiyle mektubu aJldı ve 
no:ızarında çok mühim olan bu talimatı 
bir an evvel oraya götürmek için, alel
acele şatonun yolunu tuttu. 

Oraya geldiği zaman, karanlık etrafı 
iyice sarmıştı. 

Dü Barrinin, mektubu bizzat barona 
götürmemesinde, şüphesiz bazı hususi 
sebepleri vzırdı. Bunun içindir ki, ahır
ların bulunduğu tarafa doğru yürüdü, 
orada gördüğü seyislerden birisini ça. 
ğırdı, ona bir altın verdi ve seyis mek
tubu ıılıp hapisane istikametine doğru 
yürü:iü. 

Fakat bir tes<:t:iüf eseri olarak yolda 
iki arkadaşına rastladı ve açık gözlülü
ğünü göstermek için onlara, kazandığı 
bir altını gösterdi ve kendisine verilen 
vazifeyi anlattı • 

iki arkooaşı, mukavemet edilmez bir 
ç.ok ldelillerle ona, vazifenin, bir kaç 
bardak şaraptan sonra daha büyük bir 

liyakatle yapılabileceğini isbata ç<.olıştı
lar. 

Bu deliller seyise makul görünmüş 
olacaktı ki, o da, netice itibariyle bir 
iki bardak şarabın çabucak içilebilece • 
ğini düşünerek, aırkadaşlarının makul 
delillerini kabul etti. Bunun üzerine, üç 
kafadar altını, mayi haline ifrağ etmek 
maharetini göstermek için malfım "la
boratuar,, a gittiler. 

Oyle ki, seyis, altını tamamiyle eri
tip, peşinen tediye edilen vazifesini 
yapmayı aklına getirdiği zaman, akşam 
bir hayli ilerlemişti. 

Fakat bu defa da, beklenilme-., ye
ni bir tesadüf daha vuku buldu. 

Seyis kapıyı vurduğu zaman, muha. 
fız kumandanı çoktan uyuşmuştu ve 
mektubu alan asker, bu mektup için za
biti uyandırmak cesaretini göstereme
diği için, gidip çavuşu uyandırdı ve 
mektubu ona verdi. 

Çavuş ta, zarfı tetkik etti ve üzerin
de hiç bir resmi mühür görmeyince, bu 
mektubun vazifeyle alakası olmadığını 

ve şüphesiz zabitin arkadaşlarından bi. 
r isi tarafından geldiğini, binaenaleyh, 
bu ehemmiyetsiz iş için amirini uyku
l."Unıdan uyandırmayıp, mektubu kendi
t::İne ertesi sabah teslim ctmeğe karttr 
verdi. 

Ve işleri böylece yoluna koyduktan 
sonra çavuşla askerler, vicdan istiraha
t i içinde tekrar yattılar. 

Okuyucunun bilahare göreceği veç. 
hile, basit bir seyisin s<ırhoşluğiyle iki 
;.skerin gayri şuuri ihmali, böylece 
mösyö Jakın uzun zamandanberi büyük 
bir enerji, azim ve sabırla kurup hazır
l:tdığı planları altüst etmişti. 

Ayni günün akşamı, geç vrı'.cit, kon
t es, salonda yanan bütün şamdanların 

hol ışığı altında, kralın malfım tablosu 
et "rinde çalışıyordu ve Lfü onu bu va
.,iyette buldu 

Bittabi krru, bu güzel sürprizden do. 

layı ona teşekkürlerde ve kompliman -
larda bulundu, tablonun mükemmel 
benzeyişi ve genç kadının kabiliyet ve 
istidadını methcıderek, bu kabiliyetini 
kendisinden uzun müddet gizlediği için 
'lazikane serzenişlerde bulundu. 

Kontes bu teşekkürleri güzel oynan
mış, sahte bir tevazu ile karşıladı ve bir 
kc:.; saat evvel, sırf bu maksatla, usta
lıklı bir şekilde yerleştirdiği resim kar. 
tonunu işaret ederek şöyle dedi : 

- Mademki, benim mütevazi sanat 
t:aslaklarımın güzel olduğunu söylemek 
lfıtfunda bulunuyorsunuz, bu resimlere 
de bakın, majeste, hoşunuza gidecek bir 
şey bulabilecek misiniz?. 

Lıli kartonlardan' birini açtı ve için
deki resimleri göDden geçirmeğe bat
ladı. 

Genç kadın onun üzerine doğru eğil· 
miş ve elini hafifçe onun omuzuna da. 
vamış clduğu halde, onunla beraber re• 
simleri tetkik ediyoı:idu. Birdenbire, bıJ 
resimlerin çok çirkin olduğu söyliyerek 
kartonu kapadı ve diğer bir kartonu.
çarak: 

- Göreceksiniz, Lfıi, dedi, bu kar• 
t onda hakikaten fena olmıyan, resirn • 
ler var ... mesela .. a! .. Fakat, bu ne? •• 
Ne budalaymışım ben Ycmıldmı .• 

Genç kadın bu sözleri, gülerek, eı:ı 
tabii bir tavırla söyledi ve böylece gU· 
lüp söylerken, hakikaten yanıldığın• 
;yice kanaat getirmek istiyormuş gibi. 
resimleri süratle gö1Jden geçirmeğe ba~" 
ladı ve sıra böylece d' Assasın portrell'" 
ne geldi. 

O z<~an, genç kadın, kralın, bu re,.. 
· · · .. · k't bı ktı ve glS• mı ıyıce gormesıne va ı ra 

ucuyla, onun dikkatle bu resme bakt''" 
- ·· ·· k t k mak üZer• gını gorunce, ar onu apa 
bir hareket yaptı. yl 

Fakat Lui onu durdurdu ve portre 1' 
daha yakından görmek için, eline al~~e 
sakin bir hal vermeğe çalıştığı sesı)' 

~~~~= ~ 
- Fakat bu portre cidden gilı 


