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Bir katil kadın 
Bu sabah Adanada 

idam edildi 
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Başvekil 
Yugoslav kral naibi 

i l e görüştü 
Başvekilimizle Hariciye vekilimiz 
samimi tezahürle karşılandllar 
Belgrad gazeteleri "dostluğumuzun f MU;ıa;· ... bİ;· .. ;·i·;·;·;İ·;ı 

kuvvetine delil gösteriyorlar: 

Atatürk 
!.Kral Alcksandr katledildiği zaman 

Türk ordusunu 
seferbe_r etmiye 
hazır olduğunu 
te~grafiamıştı 
Bc.0 • .ı.u 10 (Hususi) - ı. .. ı ~ekil 

Celfil Bayar bu sabah saraya giderek 
aef teri mahsusu imzalamıııtır. Celal 
Bayar naip prens Pol tarafından öğle 
yemeğine alakonulmuştur. 

Bu akşam müttefik devletin Başve· 
kili Stoyadinoviç tarafından heyeti-
miz §erefine resmi !bir ziyaret verile
cektir. 

Celal Bayar, yarın sabah, mütevef
~ Devamı 4 üncUde 

YUGOSLAV 
harb~ye nazırı 

A.rnlkaıra'1'a .

1
. 

geDDycır 
Yugoslav harbiye ve bahriye nazın 

general Meri~in ayın on yedisinde 
memleketimize geleceği haber veril· 
mektcdir. 

Dost ve müttefik memleket nazırını 
mihmandarlar hudutta karşrlayacaklar. 
drr. General Iatanbulda vali, merkez ve 
deniz komutanlan tarafından karşrlana
cak ve gündüz harp akademisini, deniz 
lisesini gezdikten •onra Ankaraya ha
reket edecektir. 

General Meriç Ankaraldan sonra bazı 
sahil şehirlerimizi ziyaret edecek ve 
:tstanbula bir torpido ile dönecektir. 

Misafirimiz ayın yirmi sekizinde 
mmıleketine avdet edecektir. 

Çin'in Cenevrege notası: 

Japonlar zehirli gaz 
kullanmıya başladılar 
Kumandanı ölen bir Japon 

taburu teslim oldu 

Çindc lıarbin masum kurbanları çocuklar ..• 
_.. Yazısı 8 incide 

Haile Selasiye Cenev
reye hareket elti 

ŞiH'nin Milletler cemiyetinden 
çekilmek istediği bildiriliyor 

Londra, 10 (A.A.) - Haile Setasie mediği takdirde memleketinin milletler 
cemiydnden çekileceğini 'bu içtima dev 
resinde bildirmesi için lhükUmetinden 
talimat afürğıru ta.ısrih etmektedirler, 

Cenevreye gitmek üzere bu sabah bat' 
dan hareket etmiştir. 

Habeşistan elçiliğinden bildirildiğine 

göre, H.-ıbcşistanr konseyin bu içtima 
devresinde daimi delege Taezaz temsil 
edecektir. Norman Angel ile Profesör 
Brierley ile Stanley teknik müşavir ola· 
rak taezaz'a refakat edeceklerdir. 

Şilinin iki şartı 
Londra, 10 (A.A.) - Siyasi mahfel

lcr Şilinin b.iyük bir ihtimalle yakında 
2llilletler cemiyetinden çekilecepni be· 
Yan etmektedirler. Aynı mahfeller Şili-

nin Cenevre mümessili Eugüstino Edvar 
asttn ,apğtdaki iki şart yerine getiril~ 

Bu şartlar şunlar.dır. 
1 - Milletler Cemiyetinin alemşu. 

mut olmasını temin edcc:olt surette mu· 
kavelenamede tadilat yapılması. 

2 - Zecri tedbirlerin kaldırılması. 
Siyasi mahf eller şimdiki ahval içinde 

Şili'nin bu iki şartının kabulüne imkan 
olmadrğrnı kaydetmektedirler. Bunun 
la beraber talepleri iki senelik bir müh· 
let ivçinde terviç edildiği takdirde Şili 
milletle.r cemiyetine avdet edecektir. 

W; Devamı 8 fncfde 

Hatayda tedhiş 
havası yaratılmasına 

göz yuı--ı1arnayız ! 
:c:~ ............. ,....._,..;.1 S IE Ç ü M 

l't1~(1slavya ile 'do!tlulwnuzun kurnltna· 
smJa lstanbulu ziyareti büyük bir 8mil 

olan müteveffa kral Aleksandr 

650 metre yerin 
dibinde 

Bir infilak 
fngllterede bir maden 
kuyusunda kaza oldu 

Londra, 10 (A.A.) - Bu u bah e
kipler değiıtirildiği sırada Derbiıayrdc 

M'arkham • Dükmanton kömür made· 
nindc bir infil§.k vukua gelmiştir. Tah
lisiye ekipleri kaza mahalline koımuı. 
tardır. 

t n.Sllk, 650 metre derinliğinde bir 
galeride ve 200 maden amelesi yukan 
çıkmağa hazırlanliıklan bir arrada VU• 

kua gelmiştir. Şimdiye kadar on iki ya. 
ralr yukan çıkarılnu§tır. Bir çok t ele· 
fat vukua gelmiş olmasından endiıe e
dilmektedir. 

Arjantinde nazi 
faaliyeti 

Httkll.met tedbir 
almıya lüzum gUrdtt 

Büenos Ayres 10 (A.A.) - Reisi
cumhur Ortiz, bir kararname imzala
mıştır. Bu kararname, Arjantinde bu· 
lunan ecnebi mekteplerin faaliyet ve 
kontrolünü bir takım ruza.mata raptet· 
mektcdir. 

Bu karar, Nazi mekteplerinin faali
yeti hakkında. vermiş olan bir rapor 
üzerinde ittihaz edilmiştir. Bu mektep 
lerde memleketin müessesatma. muha
lif tedrisatta bulunulmaktadır. 

Gazeteler, Nazi teşkilatını infisah 
etmeğe ve her türlü siyasi faaliyeti 
terketmeğe davet etmiştir • 

Alman sefiri, Arjantin Hariciye na· 
zm ile görüşmüştür. 

Madritte 
vaziyet 

Şehirde bir ay yete
cek miktarda 
buğday var 

_..Yazısı 8 incide 

Bu şartlar alflnda 
v <§\ iP o o@) liifil @)~ 
Mesut salAhlyet sahipleri entrikacıların 
faaliyetlerine derhal nihayet vermeltdlr 

Aksi takdirde hareket tarzımızı 
yeni şartlara uydurmamız 

icab edecektir 
(Ycı...""ı.tt 8 ~)' 

Hitlerle Musolini Roma sokaklamfr/a gezerlerken ... 

MusoJini, harp 
çıkarmamasını Bitlerden 

bilhassa rica etmiş 
Musolinl cumartesi gUntt bir nutuk 

sUyllyerek Italyanın harici 
siyasetini anlatacak 

Roma 10 - Hitler ve Musolini dün 
burada beraberce tarihi eserleri gez· 
mişlerdir. Hitler belediye tiyatrosun· 
da şerefine verilen temsilden sonra 
trenı 1talyadan hareket etmiştir. Hit
ler bu akşam Berline dönecektir. 

Roma. 9 (A.A.) - Röytcr bildiri
yor: 

Hitler • Musolini mülakatının haki· 
ki şümulü ve manası Musolininin 14 
mayısta. Cenovada söyliyeceği nutuk
ta belli ola.ca.ktır. Musolininin bu nut
kunda. İtalyan siyasetini etrafile çiz
mesi bekleniyor. 

Burada. zannedildiğine göre, Muso· 

!ini, Çekoslovakyadaki "Südet Alman 
ları statüsünü tadilinde Al.manyaya· 
diplomatik müzaherette bulunmağı 

vaadetmekle beraber herhangi bir 
harbe mı:ıydan vermem~ini Hitlerden 
bilhassa rica etmiştir. 

HiUerin Alman müstemleke talep
lerini de mevzuubahis ettiği tahmin 
olunabilir. Fakat bu hususta. resmen 
hiçbir şey söyleıııpemi§ olması ltalya.. 
nın İngiltere ile iyi geçinmek ve İngi
liz cfkarıumum.iycsini gücendirmemeıı: 
istediğine atf olunmaktadır. 

Roma. 10 (A.A.) - Dün akp.m Flo" 
_..Devamı 8 incide 

'Niçin -ve nası(~ Öldürürler= :;-ı 
Niçin ve nasll çalarlar a 

B u çok meraklı tefrlkamızı bir kaç gQna 
kaı<dlaır m erakDa okuyacaksıınuz 
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Romanı yazan genç muharrir, eserindeki 
kahramanın aklbetıne uğradı: Sevgııısı 

tarafından OldQırQldQ 

bonseyın 101 inci 
içtimaı 

Milletler Cemiyeti konseyi, bugUn 
Cenevrede yUz birinci içtima devresi
ne başlıyor. Büyük enternasyonal me
selelerin Milletler Cemiyeti kadrolu 
dışında müzakere ve halledildiğı bir 
zamanda. Cenevre içtimaı büyUk ala
ka. uyandıramaz. Bununla beraber, iki 
senedenberi Avrupa sulhu i~in tehlike 
teşkil eden Habeş meselesi nihayet bu 
devrede gömWeceğinden içtima bu ba· 
kımdan enteresan olacaktır. 

Ruznameyi teşkil eden yirmi kadar 
iş arasına en ehemmiyetli meseleler 
§Öyle lıulha edilebilir: 

l - Önce Habeş mesele& vardır. 
Malumdur ki Habe.sista.n istilaya uğ
radıfl sırada İngiltere Milletler Cemi
yetini İtalya ııleyhine techiz etmişti. 
Habqlstam istllfidan kurtarmak için 
ftalyaya karıJı sanksiyonlar tatbik edil 
df. Fakat bu tedbırlerden mUsbet bir 
neice çıkmayınca, Habeşistanm ilha
kını tanımamak için Milletler Cemiye
ti azaları taahhilt altına girdiler. Hal
buki bu karara rağmen, yirmi kadar 
ceınlyet azası ilhakı tanmılŞtır. lngil
terede geçenlerde Romad& imzaladığı 
mukavele ile zımnen tanımq olmakla 
beraber, Çemberlayn hUldlllıeti, İngil
tere kamoyu karıısmda vazfyeinl ko
rumak için ancak, Milletler Cemiyeti
ne kB.1'11 giriılen taahhütten aerbest 
kaldıktan sonra ilhakı resmen tam~ 
bileceğini Italyaya anlatmıftu', lngtl
tere hU~meti, meselen.hı bugUD baş. 

Bir müddet evvel, Sofyada. çok me· 
raklı ve ayni derecede &CJk1ı bir hadl· 
11e olm\lltur. Bir roman gibi cereyan 
eden bu hadise, esasen bir romandan 
çıkmııtır. 

Hristo Dlyonisyef isminde bir ro
mancı var. Bu genç, Elena Hristova 
isminde bir kızla sevi§fyor. Uzun mild 
dettenberi birbirlerine büyük bir sev-

Habeş kralının 
kızı 

Londradaki bir nüma
yişte neler söyledi? 

layacak olan Jçtimada milzakere edil- Geçen gUn Londrada yapılan bir 
meal için ruznameye alınmasını talep nttmayi§te, iki genç kU, uzaktaki va
etmfg ve bu talep Uurlnedlr ki Habq tanlarınm tııtikllllne ya.rdmı için nu• 
meselesi müzakere edilecektir. İngilt&- tuklar aöylemJelerdir. 
renin istediği, M111etler Cemiyeti aza. Bunlardan biri, eski Habet tmpara. 
larmın ilhakı tanıyıp tanımamakta toru Halle Sellsiyenlıı km premea 
serbest kalmalarıdır. Fakat böyle bir Tsay, diğeri de Çinin Pari8 aeflrl Ve. 
karar anca.k ittifakla verilebileceğin- lington Kunun km Mis Kudur. 
den ve Sovyet Rusya ne Çinin serbest Bu lkf kız da, memleketleriııhı nuıl 
kalmak için rey vermek istemedikleri tecavUm ufradığmı, mllletlerinln bu 
&nla§ıldığından meselenin nasıl idare tecavtız.e kartı ııuıl çarpqtıklanm 
ed1leceğl henllz malflm değildir. Gerçi anlatmıılar ve bugUn istikllllerini ko
konsey azalarından beşi, ilhakı tanı- rwnak için mücadelede olduklarm1 
mıştır. İngiltere ve Fransa dahil ol- söyleınlılerdır. 
duğu halde bUyUk ekseriyet de tanı- Prenses Tsay sözleri arasında llllt-
mak istiyor. Fakat yalnız bir devle- lan söylemi§tlr: 
tin teklif aleyhinde rey vermesi biltUn "Htıbel]"lor bugan her zom.ankinden 
proje:ıin suya dUşmesl içln kMidir. myade birleşm~ bulunuyorlar. Son bir 
Bu sebepledir ki eğer bugüne kadar gayret olarak, 11atandO§lanmsn istik
Sovyet ve Çin delegeleri ikna edile- lclli 4ç(" pılıtmcık femma"'8Vade bulu· 
meZ!e, ariya müracaattan vazgeçil- nuyorum-,, 
mcsi ve her murııhhasm bir beyanna.- Habeş kralının km, sözlerinJ biti" 
me okumakla iktifa etmesi dil§Untll· rirken, İngiliz M.lkmm Habee milleti· 
mektedir. Herhalde İngiltere bu içti· ne karşı gösterdiği sevgiye ı.kkUr 
mada.n sonra. Habegfstandaki İtalya +-ı..+ı. e-AW--.. 
lmparatorlufunu tanımak kararını Misis Ku da asırlardanberl bUyilk 
'.\'ermigtir. mir medeniyet sahibi olan Çinin Ja, 

2 - İkinci ehemmiyetli bir mesele pon istilaama nasıl haksu.ca uğradığı. 
!sviçrenin harpten evvelki gibi, blta,.. m söylemig ve demiatir ki: 
raf vaziyete geri dönmek noktasında- ''BugUn Çin milleti birleemiı bulu· 
ki talebidir. Malfundur ki İsviçre ldil- nuyor. Hatta, tarihte ilk defa olarak 
ietıer Cemiyetinin azasıdır. Fakat bu kadar birletmiıs bulunuyoru.ı.. En 
harpten evvel bitaraf bir devlet oldu- sonunda. zaferi kazanacağımız& emi-
~ için 1920 eenesinde asker! sankıd- niz ve buna büyük bir itimadmm: 
yonlan tatbik etmiyeceğine dair bir var.,, 
rezerv yapmıgtı. 

Şimdi İsviçre iktıııadt ıwıladyonlar

aan da affedilmesini istiyor. İsviçre- m ~ - ,,,~ı~ 
n1n nokta! nazan audur: Milletler Ce- JW.S. ~ 
miyeti, artık kuruldulu r.amankf ~ - -- - -

mıyete benzemiyor. :svıçren1n uç bu- FaleQln iti rafları 
yük komşusundan • Fransa, İtalya, F ELEK - Ktmbur Fıllk dılU. B. /11-
Ahnanya • ikisi, cemlyetin ar.alan ol-
maktan çıkmıılardır. Binaenaleyh va- lek - Tan'da 10"" 1aw anlat .. 

yor: 
ziyet deği§!DiJtir. ltaıyaya kargı tat-
bik edilen iktısadt sariksiyonlar da gös Bundan on on iki eene kadar evvel bir 
terıniltir ki. bunlar, askeri sa.ııksiyoııa gQn Parisin bfiyük bulvarlarında aylak 
çığır açabilir. Binaenaleyh İsviçre bU- aylak gezerken. bQyük alaçlarm artftr· 
tttn bu mesullyetlerden affedilmesini dığı akşam lo,luğunda ve geni~ yayakal
istiyor. Bununla beraber, İsviçre Mil- dmmı üzerinde bir toplantı gördiim. He
letler Cemiyetinden bUsbUttın çıkaca.k rifin biri bir iskemlenin OltQne çıkımı 
değildir. Cemiyetin insani sahada te- beş franga bir mürekkepli kalem bir de 
eebbüslerlle i§birliği yapmakta devam kol saati satıyordu. Sokuldum. Baktim 
edecektir. herkes alıyor. Ve herif ara sıra: 

3 - Uçtıncn bir me~ Cemiyetin - Rica ederim, burada açmaymıı. 
...- Devamı ' nnctıde 11 Polis görmesin! diye bir de afi kesiyor. 

gl ve arkadaşlıkla. ballı olan bu iki 
genç evlenmeye karar verml3lerdir. 

Bu saadeti Hrfstonun yudıfı bir 
roman bozuyor. Halbuki o, Elena ile 
olan a§klarından ilham alarak bir eser 
yazmaya. karar vermiıti. 

Hrfstonun yazdığı romanda kendisi 
ve eevgilfsl gibi lkl kahraman vardır. 
Çok seviıfyorlar .. Evlenmek Uzeredlr
Jer •. Bu sırada, aralarına diğer bir ka
dın giriyor •• Romanın kahramanı olan 
erkek aevgilfsinl bırakıyor ve o ka
dınla Y&§amaya baılıyor. 

Terkedilen Jm müteessir oluyor •. 
Umltalzllğe dilfilyor ve eski aevgill81· 
ni bir parkta, çiçekler arasmda, t&· 
banca ile vurup öldllrllyor .. 

Roman bitmiıtlr. Fakat, romanm 
bir yenisi ve daha hakikisi hayatta 
başlayacaktı. 

Romanı yazmaya nasıl Hristo bq
ladı l!e, hayattaki maceraya da. yine 
o başlıyor. 

Tıpkı romanda olduğu gıbl, aral~ 
rma bir ikinci kadm giriyor .. Hristo 

bu kadını seviyor ve Elena.yı terkede
rek, onunla beraber yapmaya bqlı· 
yor. 
Kız da, romandaki kahtama.n gibi 

harekete mecburdur. Romandaki gibi, 
eski sevgiliini öldürmeye karar veri
yor ve bunun için fırsat kollamaya 
başlıyor. 

Tesadüf, bu ıahnenin de romandaki 
gibi cereyan etmesine yardım ediyor: 
Kız bir gUn. Hristo ile yeni !evgl

lisinin Sofyadaki bUyUk parkta bir 
gezintiye çıkacaklarını haber alıyor. 

Derhal tı.bancasmı mantosunun cebi· 
ne sokuyor ve parka gidip yollarını 

bekliyor. 
Tam Hrl8to ~ken, tabancasını 

çekip ate§ ediyor. Roman~ aldığı ya· 
ranm tesirile, derhal ölüyor •• 

Mahkeme, romanın tesiri altında 
kalarak cinayet işlediğini göz önünde 
tutuyor ve kızı yalnız hapse mahkfun 
ediyor. 

Elena. bugün, bir umumi af neti~ 
sinde hapishaneden çıkıyor. 

logiliz Başvekili 
film ~evirdi 

Çember/ayn mevkiini muhafaza 
için sinemadan istifade edecek 

lngiliz bqvekill 
Nevll Çemberlayn 

g~ &ün, Lon -
dradald bir stüdyo

da sinema makine • 
ainiıı k:arpamda sa
atlerce rol yaptı, 

300 metrelik bir 
film çevirdi ve hiç 
nefes almadan, bin 
kelimelik bir nutuk 
söyledi .. 

&§\•ekilin çe • 
\'lrdili eesll film. 
bu yaı, lngilterede, 
on bir bOyük sine • 
mada gösterilecek • 
tir. Fakat bu 
f i 1 m bir sine
ma ~irketinln men 
faati için çevrllmfı 

değildir. Ba§Veldl bu fılııü kendisi. yani kendi siyaseti için çevirmiıtfr: 
Bu yaz lngilterede yeni seçim mücadelesi ba§lıyacak. Bütün partiler propagan

daya· hazırlanıyor. Bilhassa son siyasi hl diselcrde Jngiliz bilkQmetinin tuttulu y01 
muhalif partiler tarafından §iddetle ten kid olunmaktadır. 

Buna karşı, Çemberlayn, mevkiini muhafaza etmek için, sinemayı en iyi pro 
paganda vasıtası olarak seçnU,tir. Bqve kil, filmde evvell bir koltukta oturmakta 
dır. Sonra ayala kalkıyor ve bir nutuk söylemeye başlıyor. 

fngillJ Başvekili nutkunda: 
•'Hürrlyetimizden fedakArlıkta bulunmaksmn veya taahhQtlerimizden aynl· 

maksmn harbe mani olabilir miyiz?,, sualine cevap vermektedir. Bqvekil diyor ki: 
''Hüldlmetin gayesi yalnız sulhu tesis etmek delil, herkese sulh muhafaza otu. 

nabilir ve olunacaktır diye itimat vermektir. ''Harbe girmeyiz!,. diye elleri balla
yıp oturmak olmaz. Şunu gözönfinde bu lundurmahyu ki sulh için iki §eY 1~
dır: Harp edebilmek ve, taarruza ulrarsak kendimizi koruyabilmek. 

"Bunun için, kimsenin bi?.e tec:avfize cesaret ederniyeceği kadar kuvvetli olma· 
mıı llınndrr. Ancak o zaman, sulh istiyen ~esimizi cihana dinletebiliriı.,. 

Cebimde bir mürekkepli kalemim, ko
lumda da saatim varken beş frangm u
cuıluluna dayanamadım. Beş frangı SU• 

layıp kalemle saati aldım. Vakit geç ol
dullından otele dönQp kutulan açtım. 
Mürekkepli kalem denilen §CY siyaha bo
yanınq tahtadan bir kalem sapı idi. Sa
at te çocuklann oynadıktan teneke o· 
yuncak. Anladım ki, dolandıncıhk. U
kin ı, itten geçti. 

Felek bu lıikdyedm s01tra iMve ediy01: 
Bu vakayı hatıra defterimde "bugün 

birinci defa olarak dolandmldım,, diye 
yazmıştım. 

ille aldatılışında FılelJ büyQk bir a&ık 
gözlük glJıterememiş: ikinci ve mütea
kip aldatılı§larını anlatsa da terakki olup 
olmadılım an""'1L. 

tc 
Gazatecııeran 

OmrQ 

A MERlKALI bir doktor okumuf 
yaımı, adamlarm tablt ömürleri· 

nin kaç sene oldulunu hesap etmek me
rakına dü~rek bOttın dilnya statistikle
rini kanştımu,. Otuz binden fazla m~ 
hur adam Uzerlnde hesaplar yaparak tu 
neticeye varmış: 

Ihtil~lcller 66, tarihçiler 73, diplomat 
lar 71, misikişinaslar 62, zabitler 71, 
heykeltraşlar ve ressamlar 66, fıloıoOar 

65, şairler 66, romancılar ve a\ııkatlar 
68, gazeteciler ve aktörler 65 yıl ~-aşar· 
larmış. 

Bu hesap ne dereceye kadar doğru, bil

miyoruz. Fakat kazara doinı çıkar da 

IO MAYIS - 1938 

H ASAN Kumça111 Milletler cuni11etl. 
konae11lnln 101 inci içlimaı ruzna

nu:aınln 11aılı muelulnl teıkll eden Ha. 
beıiılGll tıinl ele alar.ak dl11or ki: 

Habetlslan imparatoru Haile Sellslye' 
nin parasızlık yüzünden büyük ııkınll 
çekllAinden, ancak kıymeUl efyaları sat.. 
mak suretile •eçındlAinden uman zaman 
bahsolunuyor. Vaha seçen gün Londrada 
aabık imparatorun apartımanına bir mü
lAkat için giden bir ıazeleci ahçının pa. 
hah olmak millAhazasiyle enginar pişir
mekten vazgeçtiğini bile ynzmıştı. GarlP,. 
de~ll midir ki mail vaziyeti Avrupa pze. 
telcrıne mizah mevzuu olan Halle Sel4sl
ye, Milletler cemiyeti genel aekreterliiine 
Jfabeşislanın ıeı;miş borçlarına mahsuben 
mühim bir para ıönderıuişl Yektınu 

166.000 Fransız frangını bulan borı;lannı 
icap ederse tamamen ödlyecekmişl 

Mllleller cemiyetinin toplantııında ko
nuşulan esaslı mesele İtalyanın Habeşts 
tanJakl fütuhatını tasdik etmektir. Bu 
tasdik olabilmek icln de cemiyet ualan 
listesinden Habeşlstanın adını ıilmek ıa.. 

sımdır. Sabık imparatorun, aidatını ver
mfyen bir devlet slbl gösterilerek Habe. 
şistanın adını aildirmemek için fedaklr. 
Jık yaptıfl meydandadır. Fakat lSyle ıısnı. 
lüyor ki, sabık imparatorun bu fedaklr· 
lıAı da bop aldecektlr. lnsiltere batta oı. 
du#u halde devletler İtalyanın Habeşistan. 
dakl itıallni tanıyacak, ondan sonra Mil
letler cemiyeti listesinden ismi kendi ken.. 
dine çıka<'aktır .. 

Zavallı imparator faydasız yere Millet. 
ler cemi)·etlne gtıntı ıecmlş aidatını öde
mekten ise bu yolda sarfedecell paralar. 
ile sabah ve akşam yemeklerinde enılnu: 
bulundursa daha dolru bir hareket olmaı 
mı? 

CUMHURiYET 

Mılletıer Cemiyeti 

Y UNUS NADi baımakaleainde, Habe. 
ıl•tanın ltal11a lara/ından Mplı kep 

f l11ellnl ta•dllt edip meırutaıtırmak için 
Jngilterenln da11ell herine toplanan Jlfl,. 
letler cemil/eti kon,,.ulnln ba •ef erki le. 
llmaından bah.ed•rlten •~z/J llllletler ce. 
,,.,,,.ıınıa utlkbalin• ••tlr/.p di11Pr ki: 

•Cemiyet b8Jdlnılerinln ytlrtıttllm..ını 

icabında kuneUe temin edecek olanlar. 
Cemiyete dahli diler ua miU.Uerdlr, ,.. 
hepsi birden müttehit yürümek IJ&rtlle. 
işte böyle bir makinenin kolaJhkla yflrQ. 
ıemedlli de 16rlllmilf n blnaenall)'h 
KHleUer oemlJ.U buı acı tecrtlb9lerdea 
aonra şimdiki halde idealden ibaret bir. 
hayal olup kalmıttır. Fikir cok dzeldir. 
Ve inaanhlın haysiyet n menfaatine eza. 
mi oysundur. Fakat ona eski şeklile tat
bikata ~lrmenln kolaJ olmadığı anlaşıl. 
mıştır. 

Bundan dolayı MWeUer cemlyeUnden 
nıceçmeU mi f lqtUı Baıvekill MJıter 
Cemberlaın hayır, diyor, Cemiyetin timdi 
)'tlrtlmemeal sonra da )'tlrllmlyecek olma. 
ıı demek delildir. Fikri muhafau edlP, 
ytırtlyecell atınleri beklemek ,.. belki ha. 
sırlamak llzımdır. 

Blı de ayni flkJrde)'b. fakat ta farldaı 
Biı crmlyetln en bQyQk noksanını. ona lf. 
Urak eden mWeUeriD noksan anlayıf1ann-· 
da buluyonu. Bllbaua orta ve ktlçtlk mU. 
leUer her kerameti bQyQk dHleUerden 
bekliyorlar. Bizce böyle cemiyet olamu. 
Cemiyete lftlrak eden her millet lı:eodl 
kunetl mlktarlle onu teJlde mecbur oJ. 
dutunu bllmell ve lcabmda bunu J>ayle de 
yıpabllmolldlr. itte anlayıflan "' irade
leri böyle mllleUerden mllteşekkil bir ce. 
mlyet k6k salıp paJldar olabilir, ve öte. 
denberl tekrar etlilimlı bir fikir nıerfnde 
ısrar ederek deriz ki Cemiyet ömrilıade 
bir kerecik mutantan surette muzaffer: 
bir harp kaydetmeden Cemiyet olamaz.,. 

TAN -
Milli istiklal kavgası 

S ABIHA Zekerlua 11aıı11or: 

"A TI"Upanın alyasl tarihi, mllatemleke
ler, iktıaadl Te alyasl nllfua mıntakaları 
elde etmek, yakın komljulan istllA etmek 
mllcadelelerile doludur. Bu mücadelenin 
bir tarafında tecaTilze seçenler, lStekJ ta 
nfında tecarile utnyanlar vardır. 

Bakiden bu harplerin taktlJi (tahlyeal)ı 
dolrudan doAruya aıkerl bir hOcumla, 
mlW •• alyul latlkWlerl ortadan kaldır .. 
makta. On aeklılncl aann aonlanndı, oıı 
dokuzuncu asnn başlarında bu mllcade.. 
lenin taktii! delltU. Tecavnz edecek mil .. 
leUer, askerl hOcuma ıeçmeıden eneı. 

.... Devamı ' Ondlde 

biz gazeteciler 65 yıl ya~ diye dol· 
nısu epey QıQJsek yeridir. MalOm ya 
bizim mesleğin tekaütlfilü yok, bir aya
lmuzı gene gazetecilikte bırakmak §ar• 

tile eler başka bir meslele kapalı ata
mazsak ve Amerikaluun hesabı da dolı:u 
ise yandık dostlar' 
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Lvata dalı 
Gençlere alaka 
o· , - , 

N GUN kadar oluyor, büyük ro-
yordum: genç bir muharririmizden bah· 
setti, onun yazı1annı beleniyor, onda 
ince bir sanatklr istidadı görüyormuş. 

- Kendisini görüp söyliyeyim, kim
bilir iltifatnma ne kadar St\'İnir, de
dim. 

- Biliyor, dedi, ben kendisine yaz- • 
dmı. 

Şaştun, çünkü bu, memleketimizde hiç 
görmedilim bir hadise idi. Yaşlanmış. 
l()hret kazanını' bir muharrir, gençlerin 
nmamu alaka ile takip edip beiendik
lerinin muharrirlerine, t~ik edecek bir 
mektup göndersin... Böyle bir §eYi gör
mek töyle dursun. görecefimden Ülnİ· 
dimi bile kesmi§tim. 

Dolrusu ~ kazanmış, gençlik ça
lını geçirmiı edebiyat adamlarımızın 
çolunda sanatlerine, mesleklerine muhab 
betten ziyade kendi kendilerine muhab
bet vardır. Yahm yeni yazmala başlı

yanlan değil, yıllardanberi yazanlan da 
okumaılar. Belki içlerinde: ''Acaba eser
lerinde benim tesirim gözüküyor mu? 
beni tetkik ediyorlar mı?,, diye ban ki
tap ve mecmualara bir göı gezdirenler 
bulunur, o tesiri, taklidi bulamayınca de-

vam etmeıJer. Kendilerininkine benzmıi
Yen, kendilerinden bahxtmiyen yazı on
larca kale almmıyacak ~·terdir. 

Gerçi hazan taııuumf, hattl yqh de
necek bir muharririn genç bir pirden, 
romancıdan bah~ttiii görülür. Fakat 
bu, hemen dalına, ıenç pir veya roman
cının phsl bir teşebbüsünün neticesidir. 
Yazılarını o tanımme. yaşlanmış mes-
lektaşına götürmüştQr, rica etmi§tir, 
o da yazııJQ mecburiyetinde kalmıştır. 
.<Benim hiç tammachlmı. acllanm yeni 
ciu}duğum genç mabarrirlerden bahaet-

tilim olur; fakat benim için iı batkadır; 
bu. benim meslelim icabıdır. Zaten ~ 
ı.. alAka gftstermiyenlerden şikiyet e
d~ munekkitleri, gazete muhanirle-
:~ .....,,. 
Edibleıimizin ekserisi ancak kendi ea

bıslanna ehemmiyet verir ve bndi tar. 
lanndan ba§kasına bir merak dahi gös

termezler. Kendilerinden sonra yazılan
ları okuduktan dahi nadirdir. Bunun i
Çİndir ki o Yaeh büyük romancmımn, 
kendisininkilere hiç bemmüyen hikiye
ler yazan bir gencin yanlamu dikkatle 

okuması, onu teıvik için bir mektup yaz
lbak 11.zımgeldilinf dOJQnmesi beni hem 
hayrete dQşilrdQ. hem de hayatunı birkat 
etaba sevmeme sebeb oldu. Nahvetten 
kurtulup sanate, meslelinin istikWine 

bai1anmq adam. .. Dünyada bundan da· 
ha güzel bir eeY bilmiyorum. 

N.....o.ı. ATAÇ 

Bostancı 
yangını 

Vo• url yapan bir 
•lltçlntln ihmalinden 

çıkmış 
. Dün ıece yamı, Boatancı caddesin
de bir berber dilWnı ile bir bhveba-
11.e yanmqtır • 

Yanan berber dükkanının bltifiğin -
deki 532 numaralı mahallebici diikki
lıında yoiurt yapmaktD olan Niyazi iL 
IQİndeki .Utsü atefin UatUne koyduiu 
hturt maya1UU bir çuvalla örtmüf, 
blru sonra suvat yanarak atetüı etrafa 
;ır-1et etmesine Mbebiyet vermiftir. 
tfaiye yetifind,e kadar berberle bh
~e kili oJmuttur. 

:ranan d01rktnJann Ahibi Penlılikte 
~ Talit ipinde biriıidir. Tabld
~ devam edilmektedir • 

Or ta okul ltretme n 
lmtlhanları 

ilkokul öğretmenlerinden ortaokul !retment olmak latiyenler için Kill· 
~ Bakanlıfl 15 haziranda; 20 hazi
~ kadar 1dr imtihan açmıfbr. im-

an Tllrkçe, Tarih, coğrafya, meta
~tik. ibik. lrhlml ve tabiiye Dimle
l'hıclen olacaktır. 

ırmayıs. jimnastik bayramıdır. Bayrama i§tirak edecek mettepUler. bOtOn ha· Bu yıl jimnastik ~iklerine kız w erkek aç bin meltepli iftirak edecek, ha· 
zırhklannı ikmal etmi~er ve dün Fenttbahçe. Taksim atadyom1annda hareketle- mcetlerin mOhim bir kısmı ritmik olacaktır. Resimlerimis dOnkil ilk provadan iJd 
ıin provasını yapnllJlardu. enstantanedir. 
~---~~--~~------~--------------------~~__;~---------------_.:.-----

( SIEHIRDE VE MEMLEK ETTE ) 
Zonguldak 
Güzelleşiyor 

Sabll boyunda yeni 
bahçeler tesis 

olunuyor 
Zonguldak (Hususi). - SeJırimizin sa

hil boyundaki saha üıerinde müteaddit 
bahçeler tesisine baflanmı1tır. Parti, 
halkevi, ve hükOmet konaluıın önünü 

Bu yıl iki mllskirat 
fabrikası yapılacak 

Tütün, tuz ve müskirat 
satışlarında iezagüt olduğu 

tesbit edildi 
süslüyecek olan bu bahçeler ayni zaman. tnhw.rlar um.um. mtldUrlUğO.rıUn re, tatUn, tuz, ve mllakiirat aatıeıarm
da Zonguldaklıların yaz ıtınıerinde g(l· 938 mali yılı btltçelll Meclis ruzname- da son yılda mahdll bir tezayüt var-
zel ve serin bir toplantı yeri olacal.-tır. line &lımmttır. dır. 
Bahçeler belediyece kiraya verilecek ve fnhiArlarm 938 muraf bütçeai inhisarlar varidatmm artmumda 
tstanbulun Taksim ve Tepebaşı belediye 8331248 lira olarak te.bit edilmfttlr. tııbiar maddelerinJD artması lnıfl ol. 
bahçeleri gibi muntazam servisler yapı· Bu miktar 937 yılı muraf tahmatma duğu kadar bu maddelerin imal ve 
lacaktır. DU&r&D 518688 Ur& bir fazlalık cGe- fltth 1m.a-1.1 ali ıa da 

Bu Mı.....Jenn' m'hay ... :-~- -·lr bah- termekte •-- de h Jdka ,...• uwu m yet UD8UI' rm el-._.Y"" ~WIUC ~ ıevl -tfe uutçede 271 
çesi vardır. Bunun yanından eoiuk su bin 312 liralık bir tuamıf mevcuttur. de edilen tuarruflarda esulı rol 0Y· 
&ahiline kadar uzanan sahada da bir Zira masraf bütçesine ba yıl yaptı. namıtlardır· 
stadyom vücude getirilecektir. Mütehas. rılm88I mukarrer iki milakürat fabrl. Ankarada bulunan İnhisarlar lda • 
sıslar, JIPOJ' -Wıası için en müsait yer o- kasının inşa bedellerini kaqllamak n. releri memurlarına. mesken tazminatı 
Ju11k burul.-.oıııııi·.-111 verilebilmesi için de inhls8.rl&r blltçe 

WIMen Balbpya ---~·-~~G= --=~--~~ ....... ~ ... lflllll ...... ~ 
pdacü w bnylece cMıbmt,.r ıDl)ıda. MteeıJarm 981 ..U Jilı Wfldat Bu hlble sate dJlw amet mne.. 
nmdan Uıun Mehmet caddesinden a.. bQtçeal ele 482SCSOO Ura olarak 11at· Beeelerinde tatbik edilen cetvel ft de. 
rek Kozlu yolundaki hastaneye bdar lanmıetır. receler inhisarlar memurlarma da ay. 
olan kısmı asfalt ~- Blllçe encümeııinln mazbatuma gi- nen tatbik olunacaktır. 

Bu ·inşaat tahakkuk ettiktm aonra 
ZonguldaiJn görünüşü çok deli~ w 
güzelleşecektir. 

Konyada maden 
bulundu 

Konya viltyetinin birçok yerlerinde 
maden arama faaliyetine devam edil· 
ınektedir. ilim kazasının J)eetekten k6-
yünde yapılan aramada iki metre derin
likte bir kuyuda maden damar1anna te
sadüf edilmi§tir. Burada ikinci bir kuyu 
kUllmaktadır. 

Cumhurrelslltl tein 
alınan yat 

Cumhurreialiti için, Almanyada bir 
Amerikalı milyoner kadmdan aJmarı 
yat bugün Hamburgdan memleketimi· 
ııe m8teveclhen hareket etmlı buluna
caktır. 

Yatm bazı dahili taksimatında ve 
salonlarında yapılan tadiltt tamamlan 
m11 ve eskisinden daha gllzel bir te
kil almı§tır. 

DUnyanm en gllael yatı olan bu ge· 
mi Ha-nburgdan latanbula kadar 12 
gUnde gelecek ve mayıem 22 ahıde 
llmanımmla demirlemif olacaktır. 

· ispanyadaki 
alacaklarımız 

TUccarlarmuzm ispanya hWdime
ünden alacaklan hU1118UDda Vekiller 
Heyeti tarafından yeni bir karar ve
rilmittir. 

Bedelleri ispanya Hariciye bankuı· 
na yatınlıp tediye emirleri pderil· 
mem~ olan mallar ve bedelleri İspan
yada hUIU8i bqkalara yatınlan fakat 
Hariciye bankuma kaydedilmemie 
bulunan alacaklar, Merkez bankum· 
daki Türkiye - ispanya klering htaap
Jan mevcutlarından tediye edilecek· 
tir. 

iki idam kararı 
BtlyDk Millet Mecll· 
sinde taldlk edlldl 
Ankara, 9 (A.A.) - Bllyllk Klllet 

Keclill bugUn mımı uran•m bafkan
hfmda toplanarak Elbtfm Cafola 
köyünden Bekir oflu Osman ve Dina
rın Yeregiren köyllnden Ka.rag& ofuL 
Jarmdan Hidayet oflu Metalibln öltlnı 
cezuma çarpbnlmalan hakkmdald 
mazbatayı tuvlp etmlt ve bazı ibra· 
cat fnallanmız için İtalya tarafmdan 
verilen munzam kontenjan lllteetnln 
bbUlll ve buna mukabil ltaıyanm ge
nel lthaJlt rejfmlmln!en mutlak n
rette latifade ettlri1meıd, IUbay rlltbe 
lafmJertnde bul delftl1dlk ,apılmul 
h&kkmdakl kanun llylhalarmm da bi· 
rincl mtlzakereleri'nl yapmetır. 

Bllytlk Millet Mecliıd çarpmba ıtl· 
nU toplanacaktır. 

Maktu fiyat 
kanunu Mecliste 

AI11 veriıte pazarlılr meneden ve her 
maim maktu fiyatla ahlmasmı mecbu
ri kılan kanun IAyihaa 1ıOkGmıt tarafm. 
dan Büyük Millet Mec:Jiline ftl'ilmlttir. 

Hükilmlerini enelce bClUln tafsiWile 
bildirdilimiz bu kanun llyfhm MecUsiıı 
yakında yapacalı toplantılardan birinde 
müzakere olunacaktır. 

Elek trlk tlrketl 
t le mUzakereler 

Ankara, 9 CHUSUIO - tatanhal 
lektrik ıirketl mUmeaillerl lle Nafia 
VekileU araamdakl ıörUtmelere de
vam edilmektedir. 

GörUemeler iki taraf lçbı memnuııi· 
yeti mucip bir tekilde inklpt ediyor. 
Bu görüşmeler IOllunda meselenin tama· 
mile halledileceli ve tam bir neticeye W· 

nlacaiı ümit olunmaktadır. 

Feci kaza 
Bir genç kız attan 

dtlttD, 81d0 
Ankara. 9 (Husus!), - BugOn 

burada mUeuif bir kaza olmqtur. 

Gut Terbiye EmtitUsil Pedagoji 111-
beıd son ımııf talebeelnderı Necmiye 
havanm gUzellilinden fltlfade ederek 
ata binmiı w gezintiye çdaııqtır. Fakat 

gezinti esn•smda at OrkmOI ve genç im 
dQeerek ant bir surette ölmilştilr • 

MDnzevl Vusul'u 
so1dular 

1mıirde Kupdım kıamnm Selçuk 
nahiyesi dıhillndeJd dağlardan birin
deki çacJırmda mtıuevl bir halde ya· 
pyan Karatekell qlretlnden Yusuf 

oflu stlleyman pceleyln tıç kitinin 
taarruzun& uırarme, tehdit ve tazyik 
e4Uerek bet yb Uruı aJmmlfb. 

Stlleym&D, haydutlarm tenbihlerine 
rapaen badllıe)'l jandarmaya haber 
vermlf ve muhtelif kollardan yapılan 
arqtırmaJar neUceelnde haydutlar 
yabJammlbr • 

Banlar Torbalı kl••ma lektıı edil· 
mı. olan Şark vlllyetlerl halkm&m 
Mustafa, Ba1ll ve Saim adında le; l(ı. 
pdlr. Adlf~ verilmişlerdir. 

Katil kadın idam 
edlldl 

Adana 9 (Huwsl) - Bundan lkl 
... kadar enet. Karahiaalıda, 

metrem buluncluiu Kuımla ya.hm ya
pyabllmek lçln Kuımm kan8mı ve 
ldlçllk çocuiuzıu llehirliyerek 61dllren 
A;nenin muhakemesi netleelenmlf ve 
kadma öltım cauı verllmlftL Buka-
rar B. K. KecJiılnde de tuvfp edildi· 

ğinden Ane bugün talakla 'beraber 
idam ecHJmiftlr. 

3ldet,' daı 1'-4lilıe 
Bilmece 

Elime 1289 da hasılm11 "Bilmecıe,, a
dmda manzum bir risale &eçti. 

Pek küçük yavrulara. on1ann bir nok
tada fevkalAde zorlukla toplanan allka· 
lanm yüksek bir sanatle çekmek prtı i
le söylenenler müstesna, masal ile be
raber bilmece de tarihin malı oJnqtur. 

Eskiden, konaklarda. hafızaları zengin 
bir masal ldltOpbanesi olan ihtiyar b
dmlar vardı. Bilmece, birçok gençleri 
heyecan ile stırilkliyebilirdi. 
Masalı sinema yıkml§tır diyebilirim. 

O>cuk hikiye okumaia bqlaymca, ma
sala ninesinin dizi dibinden tat aJamı. 
yacaktır; Delikanhyı da roman ba§ka 
bir !leme sürilkllyecektir. Muhit ve tah
sil bakmımdan masal ~ yJka
mıyanlar için de. sinema, bndilerini 
vakalann plıidi yaparak ~. 
masal, almnıtQr. Fakat bmıdan, sinema
yı kö«lledilfm çıkan1mamabdır. Bill
kis, tesirinin §{lmulQııe, insaniaım Ja>. 
laylık ve sürate karşı olan zaaOarma 
vanlınalıdır •• 

8il~.ı.t• belM\ ---.bildi... 
llmis bir 11)'1 aratan ipidal, ve battl 
lıorlamG bir teJdir. Arayan insan, yeni 
bir tef aramala çıktılı lllDaD asil olar. 
Buıün bilmece bir •'ıevaellı.. w pvae 
llk de bir ''bayaiıhk,,tır. 

Tulumba ocaklarmm spor ldQplerinin 
)'erini tuttulu mmnl•rda; dmiJe et. 
ım hamamlanndan pepnaı ile lirildi· 
li ~inle, on bet yapnda bir erbk ço. 
calun evlendfli bir asırda. bıyıklan Jml 
terlemiJ bir delikanhnm 1874 de lstan
bula gelen bir seyyahın dedili &ibi .. ., 
ler zevk alabilirse, gecesini hemen hanen 
bahçeli ve içk:ill olan adi w ahlAk bom· 
aı tiyatrolardan birinin kalahalılı ara· 
mndan geçirdili,, yalan pçmitfe, IJilme. 
ce, akran, arkadq medlslerfnln bir el
Jencesi olabDirdl. 
BugQıı ancak bir tarih waibaı olan 

1289 da lwsıJm11 risaleden bara;ra bir 
kaç bilmece naklediyorum. 

HASIR: 
Ol ne d1r kim nice hin ince Jllanlu 
Ballanıp bir 7erde etınlfler bru: 
hillkten hep W'll'llllf Jf1zJeri. 
Cftmleslnfn yoktur ama ı&zlmTI 

KASIK: 
Ne kufdur klm butm tuırula qr, 
Nerde )i)'eCek tine hfup da lıonar71 

MAKAS: 
Birer ,azttl nedir ol iki latad, • 
Her it de birbirine lder lmdacf. 
Sanann bir tek elllmdlr banlar, 
Gıda7 bin .ıtzclan 'Jlltlalar'I 

KAYIK KUREGI: 
O nedir kim takılıp bir 7eN ımnla ,.. .... .. 
Başı 'hıenall bna, elleri derncla ıa.. 

serti 

Bu bilmece ritaJesinde ~ bir vakit 
habnınm aeJmiJICllk ..,_dair lıiJme. 
celer tedip edflmlltlr: Top fitDi, ltebaJ; 
eill ...... JUIDUl'bllr9 plAv ft Nmt. 
boyaa toknmlz, mum maJrsr, milk Jı&. 
peli, yaban kedisi. hQma kapı. ftlÜ 
Jdlrk, Mirrih yıldm gıöi.. ft çola '°'* 
18)'ler .. Fakat "ı&rllln hükmda IDJllD
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lÇERDE: 
• İNHİSARLAR idaresinin 1938 varida

tı 48 miyon lira olarak tesbit edHmiştir. 
Du .sene yeniden iki müskirat fabrikası da 
ha açılacaktır. 

• "UÇAN eczane,, ismindeki Alman sıh
hl imdat tayyaresi bugün şehrimize gele
cektir. 

• GAZİ köprüsünün dubaları yerleşti-
rilmektedir. Köprüye konacak 26 dubanın 
parçaları tamamen gelmiş ve kurulmasına 
ba~lanmıştır. 

• EGE ve Karadeniz havzasından ka.. 
saplık hayvan getirilmekte deYam edilmek 
tedlr. Fiyatların daha düşeceği tahmin o.. 
Iunuyor. 

• HUBUBAT ve sana}·llne silolar ve u
yuşturucu maddelere taalluk eden işleri 
idare etmek üzere kurulacak toprak mah
sulleri ofisinin 17 milyon lira sermayesi 
olmasına karar verilmiştir. 

• LOXDRADA bulunan maliye vekale
ti, nakit işleri umum müdürü Halit Naz
mi, İktisat \•ekfıleti müsteşarlığına tayin o. 
lunmuştur. 

• VAPURLARIN fa}·rap ederken çıkar
dıkları dumanları dağıtan cihaz dün Al
manyadan memleketimize gelmiştir. Sir. 
keti Hayriye bu cihazı yakında 68 numa
ralı vapura koyacaktır. 

• KADIKÖY cihetindeki kanalizasyon 
işleri Kurbağalıderenin temizlenmesi büt
çe (larh~ı yüzünden gelecek seneye bıra
kılmıştır. 

• EMtN0::-.1) meydanının açılması bir 
aeııe meceAi için, üçüncü ve dörd!incü 
mıntakalara da?ıil binaların bir müddet 
~aha ktraya verilebileceAi malsahiplerine 
bildirilmiştir. 

• SOKAKLARI hem sulayan, hem süpii
rtn makinelerden getirilmesine karar ve. 
rilmiş ve bu hususta belediye tarahndan 
tetkikata başlanmıştır. 

• ZİRAAT kongresine hazırlık olmak 
üzere, ziraat vekili Faik Kurdoğlu nümune 
çüiliğinde tetkiklerde bulunmakta ve baş.. 
kanlığı altında toplantılar yapılmaktadır. 

• AKAY tarafından, Adalara işletilmek 
üzere alınan İzmir körfezl vapurlanndan 
"Savak,, dün Jlmanımıza getirilmiştir; bu
liln tecrübeleri yapılacaktır. 

• ŞEHİR dışrndaki asfalt yollann hep
sinde meyilll dönemeçler yapılmasına ka
rar verilmiştir. Bunun ilk tecrübesi Gü
müşsuyunda yeni yapılan asfalt yolda tat
bik edilecektir. 

• DAlMI sergi binasının Taksim kışla
sının buluııdu~u yerde yapılmasına karar 
nrilmiştir. Kışla yakında istimlAk edile
eektlr. 

• SOY ADI ya7llmarnış i~imlerin bulun-

Siqasa 
Konseyin 101 inci 

içtimaı 
.- Baştarafı 2 incide 

iktısadi ve mali teşkila.tmm statüsü ve 
vazifesi b~lığı altındaki dallı budaklı 
meseledir ki bu işin arkasında. bir ta
kmı maneı..Talar çevrilmektedir. Mil
letler Cemiyetinin mükemmel lbir ma
liye ve iktısat organizasyonu vardır. 

Fakat İngiltere ve Fransa, Milletler 
Cemiyetinden ayrılan Almanya ve 
ltaıya ile iktısadi sahada elbirliği te
min etmek maksadile dünyanın iktı
sad.I vaziyetini tetkik ederek bir ra
ıor hazırlaması için sabık Belçika 
Başvekiline vazife vermişlerdi. Uzun 
müddet çalıştıktan sonra. hazırladığı 

raporda Van Zeeland, İngiltere, Fran
sa, İtalya, Almanya ve Amerika ara
sında. istişare tavsiye etmektedr. Ra
por Sovyet Rusyayı ihmal ediyor. 
Ingiltera şimdi Milletler Cemiyeti iç
timamda bu raporun müzakere mev
zuu teşkil etmesini teklif etmiştir. 

Anlaşılıyor ki siyasi ve mali mesele
lerin de Milletler Cemiyeti kadrosun
aan dışarı çıkarılmasına çalışılmakta
dır. 

Bu üç mevzuudan bişka. ruznamede 
Çinin ve İspanyol htikfımetiııin şika
yetleri vardır. Milletler Cemiyetinin 
bugünkü zaafı içinde bu işlerin mü.za-
1keresinden bir netice çıkması bahis 
mevzuu olmadığına göre bunlar, alet. 
usul hasır altı edileceklerdir. Esasen 
§ikayeti Cenevreye getirenler de bu
nu bilirler. Fakat maddi yardımdan 

ziyade dünya kamoyu karııısmda ses
lerini bir defa daha işitirmek istiyor
lar. Bir zamanlar bu nevi şikayetler, 
cemiyetin, biitün mekanizm.asını ha
rekete getirir ve azalarını zecri tedbir. 
lere kadar götürürdü. Bunun içindir 
ki şikayetlerin konseye aksetmemesi
ne itina edilirdi. Artık böyle bir kor
kuya mahal Yoktur, 

lm1ctYer Cemiyeti kuvvetten dil§
tlikçe, kürsUsünden bağıran seslerin 
perdesi de yükseldi (Ulu$tan) 

A. Ş. ESMER 

<lu~u bütün C\Tak, BıışvekAlet tararından, 
ait makamlara iade eJilmektedir. İstanbul 
nürus mütliırlil#ü vilayetimizde henüz soy 
adı ıılmamış olanlıırı teshil edip kendile
rine soyadı vermektedir. 

• ÇIRAGAN sarayının tamire elverişli 
olmadığı anlaşılmış ve burasının tamiri 
hakkmda belediyeye müracaat eden ma. 
arir vekaletine bHdirllmlştir. 

• VARŞOVA'da en büyük ekmek fabri
kasının sahibi olan bir Türk, lstanbulda, 
günde yüzbln ekmek çıkaracak bir fabr:l
ka kurmak üzere belediyeye müracaat et
miştir. Teklif müsait karşılanmış ve tetki
ke başlanmıştır. 

• ANKARA şehir tiyatrosunun Bağdat 
seyahatine iştirak eden sanatkAr Şadi şeb. 
rlmlze gelnıilir. Yakında Kırşehir felL 
kelzedeleri menfaatine temsiller verecek
tir. 

• Şirkelihayriye 20 hazirandan itibaren 
boğaza eğlence seferleri tertibine karar 
Yermiştir. Bu gezinti vapurlannda ince 
saz bulunacaktır. 

• Aynsoryn müzesinin Marmara ve Bo. 
~aziçine bakan cihetlerinin de sıva tamı. 
ratına yakında başlanacaktır. 

DIŞARDA: 
• Fransız başvekA!et dairesi, bahrt ti

caret alemindeki ihti!Afın halledilmiş ol
duğunu bildirmektedir. 

• Amerikada hazırlanmakta olan bfitçe 
tahminlerine söre Ruzvellin kalkınma 

programı lamamile tatbik edHdiAi takdir
de 1939 senesi bütçe açığı üç milyar 722 
milyon olacaktır. 

• İngiliz, kralı dün Londranın bava mü.. 
dnfaası tertibatını ternş etmiş, bilA.bare 
kendi hususi tayayresi ile }lir çok tayyare 
kıırargahlannı gezmiştir. 

• Amerikada federal hazine tarafından 
neşrolunan statistiklere göre bir martta 
dünyada akçe olarak mevcut olan allıq. 
miktan 24. milyar 100 milyon dolara ba
liğ ve bunun 12 milyar 83 milyon dolan 
.Amerikaya ait bulunmakta idi. 

• Belçika kralı Leopolün bu sene Fele
men k krali~esi :Vilhelmini resmen ziyaret 
edeceği haber verilmektedir. 

• Belçikanın trlandadaki başkonsoloslu 
An elçiliğe tahvil olunmuştur. 

• Amerika h!ikfimeti, Havai önünde bir 
müdafaa zenciri teşkil edecek surette bü. 
yük Okyanu!lta beş deniz üssü inşa etme
se karar vermiştir ki şunlardır: Alaska, 
Mldvay, Vake, Kanton ve Pagopago. 

'rAN -
Milli istiklal kavgası 

_.,.. Baştarafı 2 incide 
kaleleri !cinden feth icin yeni taktikler 
kullanmıya başladılar. 

İstila etmeyi siyası planlarına geçirdik
leri milletleri, evvela bir nüfuz mıntakası 
haline getirmek lazımdır. Bunun şartları 
da, her milletin siyası hudutlarla aynlan 
ve askerin beklediği hudutlara ilişmeden 
evvel, o milletin iç kaleleıini zaptetmek
tir. Bu sebeble evvelll o milletle dost o
lurlar, Dostluk namı altında başhyan bu 
münasebetlerde ilk yıkılacak kale, iktisadı 
kaledir. Bu dost milletin bütiln ticaret ve 
iktisadiyatım, diğer pazarlara rekabet 
ederek, hatlı\ zararına dahi olsa elde et.. 
mek, memleketin şah damarını ele gecir
clikten sonra kültür kRlesine hilcum et. 
mek. 

Dunun ı.la usulleri vardır. Kendi yük
sek kültürünü o memlekete sokmak, nisbe 
ten daha geri olan memleketin gençlerini 
kendi kültiırüne bayran ve qşık bir hale 
getirmek. Bunu temin için bir taraftan 
kendi lisanile ledrisat yapan mektepler 
açmak, gençleri içine çeken teşkllatlar 

kurmak, vasi mikyasta tercüme neşriyatı 
yaplırmak, propagandaya kuvvet vermek. 
Hatta bunun için büyiik paralar sarfet
mek, gizil le~kilütları hissettırmeden ida. 
me etmek. Kültür. kalesini bu şekilde zap 
tettikten sonra bu nöbetçiler, bir gün piş. 
tar nzifost rolünü oynıyan taraftarlar 
ordusunu teşkil ederler. 

Üçüncü hiicumu da o milletin fikriya
tına leYcih etmektir. O memleketin gerili
ğine, gençleri, halkın bir kısmını kandır
dıktan sonra, kendi fikir mekanizmasını, 
ha;·::ıt ve cemiyet telakkilerini, bük.O.met 
rejimlerini, iktisadı, siyasi Celsen ideolo
jisini yerleştirmek. Bir tariırtan kendi e
debiyat, felsefe, fiklr telnkkilcri halk ara
sında yerleşirken, öteki tarafta da bu bü
yiik devletin haşmeti, teknik yüksekliği, 
medeniyeti propa~anda edilir. Geri mem
leketi kültiir ve fikir hayatındıı, teknik 
sahada, iktisat sahasında yükseltmek gibi 
insaniyet maskesi altında yapılan bu biz. 
metlerde, kendi kültür ve ideolojisile ye. 
liştirdiği hayrıın ve ılşıklar zi.lmresi en bü. 
yiik yardımcı rolünü oynarlar. Bir filler 
sürüsü, Frankoriller, <Fransız dostları) 
Cermanofiller, Anglo - Filler diye bir ta
rnftarlar silrüsii lilrC'r. 

iktisat kalesini, kültür kalesini, fikriyat 
kalesini bu suretle elde ettikten, nöbelci- r 
]erini içinde bıraktıktan sonra iş milli 
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Başvekil Yugoslav kral 
naibi ile görüştü 

_.. Baştarafı 1 incide 
fa kral Aleksand.rm mezarını ziyaret 
edecek ve meçhul asker ~bidesine çe· 
lenk koyacaktır. Gene yarın akşam 

Türk sefarethanesinde Başvekilimiz 

oerefine resmi bir ziylfet verilecektir. 
Gazeteler Türk Vekillerinin ziyare

ti dola.yısile iki memleket arasında. bü
yük dostluğun kuvvet ve kıymetin! 
tebarüz ettiren makaleler ne§l'etı:nek

tedirler. Bu ara.da. Vreme garetesi baş 
ı:n&kalesinde diyor ki: 
Başvekil l 

"Tilrkiye Başvekili Belgradda., Türk 
milletinl ve bu milletin 9 ;ıo /934 ta· 
rihinde kral Aleksandrm. trajik katli 
gilnünde lüzumu takdirinde orduyu 
seferber edeceğini bildiren Büyük Şe· 
fini tem.sil eyliyecektir. 

Aleksandrm öldüğü gün, tarilıimi

zin bu en trajik dakikasmd~ kalbim.i
zin ta. içinden yaralandığımız ve mu
kadderatın bizi nerelere sürükliyeceği· 
ni 'bilemediğimiz o zamanlardadır ki 
unutulmaz dostun, büyük kralmuzın 

kardeşine samimi bir yardım va.ade
den bu telgrafı gelmişti. Bu telgraf, 
kalbimizde daha menkuş kalacaktır. 

Celfil Bayan, Türk milletinin bir oğ
lu ve Tilrk vatanmm Atası Büyük Şe
fin mümessili olarak selamlarız.,, 

Yugoslav hududunda karşıla· 
ma merasimi 
Belgrad, 10 (Hususi) - Başvekili· 

miz Celll Bayar ile Hariciye Vekili 
Tevfik RUştU Aras Yugoslavyada fev
kalade tezahürat ve merasimle karşı • 
la.nmıt bulunmaktadır,, :Vekillerimizin 
bulundu!u scmplon ekspreısi dün saat 
16,33 da Yugoslavyanm hudut istasyo
nu olan Çarbrodda durdu. 

l a t a s y o n rıhtımında büyük 
bir kabalaık, pek cok zabltle, mek· 
tepliler ihtiram vaziyetinde çevre
lenmişti. Başvekil ve Hariciye Vekl· 
li trenden indiler. Belgrcid elçimiz 
Haydar Aktay kendilerini istikbal 
tçln gelml" olan Morova umuml va
lisi Lukoviç ile Hariciye Nezareti 
umumi daire müdürü Y'c)}rovli. 
yevıc ve başvekllet husust kalem 
memurlarından Fuat Azabagici tak
dim etti. 

Umumi valini o nutku 
Um umt vali, Fransızca. söylediği 

btr nutukta. ~zcUmle dedl ki: 
".Yugoslavya krallık hUkftmeti re· 

isi EkseIAns Mlla.n Stoyadinovlç na· 
mına zatı devletinize hoşgeldinlz 

derken Morova umumt valisi sıfatl
le de kendi temennilerimi na.ve et
mekle büytlk bir baht!ya.rlık duyu· 
yorum. Balkan milletleri arasınd:ıkl 
anlaşma ve birleşmenin btiyUk ve 
yıkılmaz temellerini bundnn dört 
aene evvel bUyUk devlet relslerimiz, 
kahraman ve büyük kral Birinci A
leksandr lle Reisicumhur AtatUrk 
atmışlardır. Ekselansmızla kıymet

tar refiklniz ve biz~m tecrUbe edll· 
miş dostumuz Dr. Aras, işte bu an
laşma ve blrleşmoyi daha ziya.de 
kuvvetlendtrmeğe calışıyorsunuı. 

Be.ikan antantı yalnız bizim iki mem 
leketlmiz için değil, ayni zamanda 
bUtUn Balkan yarımada.et lı;tn bir 
sulh limanıdır. 

Başvekilin nutku 
Celal Bayar umumi valiye ver

diği cevapta ezcUmle demiştir ki: 
"Kendimi dost ve müttefik Yugos-

hudutları geçip siyası istiklıUleri devir
meye gelir. 
Şimdiye kadar Asyada, Anupada, Ar

rlkada birçok milletler mim btiklallerini 
bö:ırlece kaybettiler. Son de\•Jrlerde bütün 
geri milletlerde buna karşı nisb1 bir uya
nıklık vardır. Fakat iktisadi pazar bulmak 
gayesile, siyası bir hücum korkusile ken. 
dini müd:ıfaa edemiyenler de çoktur. l\lll. 
il islikliilini bilerek, istiyerek hiç bir mil
let feda etmez. MüsaYi kuv'i'etlerle çarpış. 
mayan bir millet mağlUp dahi olsa, için
de milll i~tiklM ateşi sönmez. Bu ateş bir 
gün muhakkak bir zaferin ilk toplarını 

keneli döker. Türk istiklal harbi bu mü<.':ı
delenin en canlı blr nümunesi, en şuhc
:ser bir delilidir. Böyle muazzam bir mü
cadeleden geçen bir milletin, milli ve si
}'ast istikt:ıline karşı çok has<;:ı~ ve kıs
kanç olması tabii olduAu kadar. herhangi 
bir milletin nilfuz mmtakası olmak gibi 
bfr söze bile tahammül cdemeınesi o kadnr 
tabi!dir. Bu toprak, sadece onu kurtaran 
ve koruyanların yurdu ve nüfuz mıntaka
sıdır. 

lavya topraklarında görmekle his
settiğim meserret pek bUyUkttir. Ba
na, arkadaşım Arasa ve refakatimde 
bulunan zevata gösterilen misafir· 
perverliğe bilhassa teşekklir ede
rim. Yugoslavyaya. Şefimizin ve 
Tllrk milletinin seıa.m ve muhabbet

lerini getirmekle mesudum. Bu mü
him ve sevimli vazifeyi ita ederken 
çok kıymetli ve unutulmaz bir ha
tırayı burada tekrar etmeliyim. Bü
yük ve kahraman kralınız Aleksan
drın şefimiz Atatürkle yapttkları 

mülAkattan bahsetmek istediğim ta
bit anlaşılmıştır. lşte bu aziz ha

tıra, başta. şefimiz Atatürk olduğu 

halde bütün Türkfyenln kalbinde 
yaşamaktadır. Balkan antantının 

yalnız Balkan memleketleri için de
ğil, fakat hudutları aşarak hatta. bU

ttin Avrupada bir sulh sükun ~mili 
olduğu hakkında umumi vali cenap .. 
larının mütalealarına. bUtUn kalbim
le iştirak ederim. 

Bu söylediklerim çok milhlm blr 

hakikattir, yarın kral naibi Prens 
pol Hazretlerine derin hUrmetlerl
mi arzetmek fırsatını bulacağımı ve 
muhterem bilyiik dostum ve biiyUk 
devlet adamı Prezidan M. Stoyadi
noviçe bu akşam mülA.kl olacağımı 
düşündUkce şimdiden seviniyorum. 

Sözlerimi necip Yugoslav mUleti
ne datma artan saadetler dileğiyle 

ve "Tilrk - Yugoslav sarsılmaz dost
luğu yaşasın" demekle nihayet ver
mek isterim." 

Niişte 
Nutuklardan sonra TUrk heyetl· 

nin vagonu Semplon ekspresinden 
ayrılarak husust trene bağlanmış ve 
yarım saatlik tevakkuftan sonra ha
reket etmiştir. Yolda. her istasyon
da ahall ve mekteplller, muzlka. ve 
bayraklarla Türkiye Başveklllnl ve 
Hariciye Vekilini selAmlamışlardtr. 

Fa.kat en bUyUk merasim umuml 
valiJlk merkezi olan Nlşde yapılmış-
tır. 

Tren istasyonda. durunca. çok ke· 
sif btr kalabalık kendilerini bekle· 
mekte olduğunu gören veklllertmb 
hemen rıhtıma inmişler ve lstıklo.1 
man~lyle seıa.mıanmışlardır. Beledi
ye reisi heyecanlı bir nutukla .. Hoş· 
gelmişlik,, tamemlsinde bulunduk· 
tan sonra. bütün hazirunu "Yaşasın 
Atatürk, yaşasın TUrktye Cumhuri
yeti,, demeğe davet etmiş ve istaB· 
yon alkış tufanı 110 çınlamıştır. 

Başvekil münasip sözlerle bele
diye reisi ne teşekkür ettik lP.n sonra 
Bayan Bayarla. birlikte mlllt kıya

fetlerle rıhtıma. sıralanmış olan 
gene kızlarrn ellerini sıkarak ken· 
dllerine 1Itifatta bulunmuştur. 

Muvasalattan evvel Döprlzadakl 
duruş esnasında. pek bUyUk bir ka
labaltğm vekillerimizi şiddetli ve 
sürekli surette alkışladrğmı bayan
lara büketler takdim edildiğini ayrı· 
ca ztkredeceğlm. Umumiyet Uzere 
ve bütün gUzergA.hta Başvekillmize 

ve Hariciye Vekllimize yapılan her 
tlirlU tasavvurun fevkinde tezabUr· 
ler çok co'}kun ve samlm! tdl. 

Belgrattaki istikbal 
Belgrad, 9 (A.A.) - Avala ajan

sı bildiriyor: 
Yugoslavya payitahtı ahalisi Türk 

hükumet reisi Ceial Bayr ve Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Arasa. muazzam 

ve hararetli bir karşılama yapmıştır. 
Trenin varışından daha çok evvel 1 

binlerce kişiden mUrekkep bir halk 
kütlesi istasyonun önündeki büyük 
meydant doldurarak beklemekte bulu
nuyordu. Meydan ve istasyon donatıl
mış Türk ve YugoslAv bayraklariyle 
süslenmişti. İstasyonda sancak ve mu 
zika ile bir piyade bölüğü ihtiram için 
sıralanmış bu.lunuyordu. 

Trenin muvasala.tından evvel oaşta 
Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Stoya
dinoviç olduğu halde bütün Yugoslav 
hükumeti azaları istasyonda bulunu • 
yorlardr. Türkiyenin Belgrad elçisi 
Başvekilini karşılamak üure hududa 
kadar gitmiş olduğundan, istasyonda 
elçilik müsteı1an ve bütün memurları 
bulunuyordu. 
Karşılamaya gelenler arasında, Yu

nanistan, Romanya, Bulgaristanın 

diplomatik mümessilleri, b~ta Hari
ciye nazır muavini Andiriç ve politik 
daire reisi Similyaniç olduğu halde 
bütün Hariciye erkaru, Belgrad bele
diye reisi lıiç, Mahalli yüksek memur
lar, Belgrad mevki kumandanı gene
ral Keçiç ve vardı. Aynca. başta Yu. 
goslav radikal birliği partisi mahalli 
komite reis vekili Yan.konoviçin baş
kanlığında parti yüksek memurları ve 
parti gençlik teşkilatından büyük bir 
heyet de istasyonda yer almıştı. 

Türk misafirleri haınll olan tren, 
lstiklil marşı teraneleri 'Ve şiddetli 
alkışlar arasında saat 22.29 da ista3• 
yona. girdi. 

CelU Bayar trenden indikten son
ra. Başvekil ve Hariciye nazın Stoya
dinoviçle çok samimt surette el sıkı§
tıktan ve yanında Stoyadinoviç ve 
Harbiye nazırı General Mariç olduğu 
halde muzika millt marşları çalarken 
ihtiram bölüğünü teftiş etmiştir. 

Sroyadh oviç bundan sonra 

Bayar ve Ara.sa bütiln hükfunet a.za.... 
lannı ve askeri ve sivil büytik memur 
lan takdim etmf !il ve Bayan Stoyadi
noviç Bayan Bayan. bir gUl buketi 
takdim etmiştir. 

Bu samimi takdim mers.siminden 
sonra Celtl Bayar Stoyadinoviç 
ve Aras Kırala. mahsus !alona girmiş
ler ve biraz sonra istasyondan çıkı3ta. 
iki hUkumet reisi istasyon etrafında. 
toplanan kesif halk kütlesinin heye
canlı ve sürekli al.kışla.rile karşılanmış 
lardır. 

Otomobillere binen Celal Bayar 

ve Stoyadinoviç halle ile dolu olan so
kaklardan alkışlar arasında. geçerek 
bUklımet ta.rafmdan TUrkiye Ba.şveki
ll ve Hariciye Vekili ve refakatlerin
deki zevata tahsis edilen ot.ele varm11. 
lardrr. 

Sofyadan geçerken 
Sofya 9 (A.A.) - Anadolu aja.mı· 

nm hususi muhabiri bildiriyar: 
Başvekil Cel~l Bayar ve Hariciye 

Vekili doktor Tevfik Rüştü Aras, re
fakatindeki zevat ile beraber bugün 
saat 14 de ekspresle Sof ya.ya muvasa
lat etmişler ve ekspresin mutat teva!C 
kufu müddetince istasyonda kalarak 
ayni trenle Belgrada. müteveccihen ha.· 
reket eylemişlerdir . 

Heyetimizi Sofya istasyonunda, Baş 
vekil Köse lva.nof, kralın mümessille
ri, saray müşürü general Tsanev ve 
kralın müşaviri Gruev, Hariciye neza... 
reti erkanı ile Balkan antantı devlet
leri mümessilleri, Türk elçiliği me
murları ve Bulgar ve yabancı matbu· 
a.t mümessilJeri tarafından karşılan

mıştır. 

Başvekitinıiz ve Hariciye Vekilimiz 
ile Köse !vanof istasyonun krala mah· 
sus salonunda yarım sa.at kadar gö
rüşmüşler ve bu meyanda. iki devletin 
iyi münasebetleri hakkında samimi ve 
dostane fikirler teati etmişlerdir. 

Başvekil Köse !vanof, Başvekil ve 
Hariciye Vekilimizin avdetterinde Sof 
yada. tcvakkufları esnasmda. bu dosta.
ne mükllcmelere daha. mufassal bir 
surette devam edebileceklerinden pek 

memnun olduğunu boyan ile kendil
.rini te§yi etmi§tir. 

Sofya elçimiz Şevki Berker, Filibe 
konsolosu, Bulgar emniyet genel di
rektörü ve Bulgar demiryolları direk· 
tör muavini, B~vekili Filibede karşı· 
layara}c Yugoslavya hududuna. kadar 
kendilerine refakat etm~lerdir. 

Bu hafta SAKARYA Sinemasında 
2 büyük ve gÜze) film birden 

KIRKLIK KADIN 
Ruth Chatterton ve M~ry Astor 
tarafından franısızca !!Özlü 

Seanslar: 2 - 5,35 - 9,10 . 1 

VALS DALGASI 
Fred Astc.ire ve Jinger Rogenı 

tarafrtıdan oynanm11 film 
Seanslar: 3,45 ve 7,15 
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HAlSER'ln zabıta romanı 

Fakat.. apan&rz ba~ımaı vurulan bir Karnavalın ıurauna fırlattı. B1çığm 

darbeyle kendimi kaybettim. hiç bir tesiri görülmedi. Buna muk&bil 
Ayr}dı(;rm vakit bağlı clduğuınu his- Oneaima, öyle bir yumruk yedi ki can. 

'Settim. Tatlı bir ıcs kulaklarıma sar- SIZ: bir halde yere yıkıldı. Fırsat mil· 
pıyordu: · ' kemmeldi. Bay Karnavalın tam kalbine 

- Ralf'rm ... Sevgıli küçük :Ralfım ?.. indirdiğim bir yumruk herifi kökü çil· 
diyordu. rümÜ§ koca bir çmar gibi yere devirdi. 

- Ralf, duymuyor musun Jesimi ?. Muryel koştu ve bütUn kuvvetiyle 
Gözlerimi açıncı•, kar§ımda, Muryeli bu esrarengiz haydudun maskesine a-

gördüm. Belinden geçirilmiş bir deri sıldr. Maske düşilt ... V c .... genç k.Iz bir 
kemerle bağlanmı§tı. Heyecanımdan ve çığhk kopt•rarak bayıldı. Şaşırmt§tım •. 
sevincimden, kollarımı ku~tan kalın Koştum. Ve, Lord Seamorun bronz 
halatı, bq esrarlı hadiseleri derhal u- rengini tanımakta gecikmedim. 
nuttuıu. Muryet: Dışarıdan silah sesleri ve feryatlar 

- Sevgili Ralfım ı. . gelm:ğe başlamıştı. Onesitnanın ce • 
Diyordu bana.. Sevgilim diyordu ... b;nden anahtarı alıp kapıyı açtım. Ar-
- Oh hele §UkÜr, diye mırıldandım, kasınd.> polisler bulunan Şarli ile kat§t-

nihayet seni bul~ı'bildim. Fakat, kuzum laştım. Hiç bir şey söylemeden içeri gir-
anlat bana ... Anlat yavrum bana ba§ın- di. Odayı tetkik etti. Muryel kendine 
d 1 · gelmişti.. Amcasının ağzından akan an geçen en ... 

- Ralfc.ığım, bana hiç bir fenalık kanları ufak mendiline içiriyor, ağlı -
yapmadılar. Yoonrı gUnlcrdenberi bu. yordu. 
rada bağlıyım ve yarı tok 'Y'Uiyetteyim. Haykırdım: 

Çok ıstırap çektim .• Sizi bir daha gö- - Dalmryahm, hakiki Bay Karnaval 
rc!=ileceğimden hiç Umidim yoktu. nerede?. 

Yere yattım, ayaklarımı Muryele u- Ve Şarllye izahat verdim. Müfettiıı, 
zattım: merdivenleri çifter çifter atlayarak çık

- Muryel, d~im, kundura.laruru çr
k<:ır .. Tabanı:nın altında, oraya ihtiya
ten yerleştirdiğim bir ustura bulacak -
sın ... önce belindeki kayışı kes .. 

Genç krz dcıdiğimi yaptı. Deri kemer. 
den kuttı:lunca heyecanla üzerime koş
tu. Yanaklarımdan öptü. O kadar se
vinçliydi ki. kollarımı ~;:ran kalın hc:dat
Jan kcsmeğ! bir tilrlü düşünemiyordu .. 

B 1 dakika, kendimi insanların en 
m 4 g'udu sayıyordum. 

Bİ. d~nbirc Bay Karnavalın kcrkunç 

fie-:.ini duydum: 
- Mu:yel, tehlike var.. Yerinize 

dönün .. Bıçağı bana verin! Derneğe ve 
genç kızın ur:ı!:laşmasına ancak vakit 

bulabildik .. 

Bay Karnaval, tavandaki delikten 
ıarkan ip merdivenle yanımıza indi. 

- Muryele bekçilik yapıyorsunuz, 

demek .. 
Dedi. Muryel. amcasının düşmanına 

nefretle bakıyordu. Bay Karnaval üze
rime atıldı, bağlı kollarnndan yakala • 
yıp sarstı. Ustura elimden düştü. Fa-

kat göremedi. İplerin dUğilmlerini dik
katle kontrol ettikten sonra Muryele 
döndU. Yere dil§en uıturamı bulıdum 

ve kollarımı saran ipleri keameğe belt
\admı. Bu çok tehlikeli bir andı .• 

Haydut, genç kıza çıkıJıyordu: 
- Kemeri kestiğin ustura nerede ?. 
Genç kız, mUthiş bir soğukkanlılıkla 

Bay Karnavalı aUzilyor, ellerini arka
emda tutmak suretiyle u.stur"'dlln ken. 
disindc olduğu vehmini uyandırmak, o
nu oyalamak ve barıa vakit kazandır • 
mak istiy.ordu .• 

- Katil, üzerime yakla~a, yokta se· 
ni öldürürüm! •• 

Onun bu son h<ıykırış1 karşısında 
Bay Karnavahn adeta cesareti kırılmış

tı .. 
tpleri nihayet kesebilmiştim. 
Haydut, ıimdi kendini tekrar toplu. 

yor ve deli gibi bağırmakta olan Mur
yelin üzerine yürüyordu. 

Bu esnada, duvarlardan birinden bir 
ın,,x aç ıldı ve Onesima Kar'ın korkunç 
yüzü göründü. 

Bay Karnaval, ona döndü. Bakı§t· 

yorlardr. Ve artık bizimle meşgul de • 
ğillerdi. Duvara yaslanmış, tetikte du
ruyordum. 

Bay Karnaval, sert bir ifadeyle One. 
simaya: 

- tçeri gir ve kapıyı kapa! .. 
Emrini verdi. Haydut bir kedi uysal

hğiylc itaat etti. Kapıyı kapadı, kilitle
di ve anahtarını cebine indirdi. İki hay-

tı .. Dışarıdan bir ses geliyordu: 

- Maskesiyle elbiselerini buraya bı
rakmxf.. Denize -c:ıtlamış olsa gerek .... 
Her halde uzaklaşmamıştır. 

Şarli maiyetine emirler veriyordu: 
- Çabuk karaya gidinb ve deniıden 

çıkacak her insanı yakalayınrz .. 
Hadise:lcn iki saııt geçtikten sonra, 

Lord Scamorun yattığı odada Muryel 
Uc ba2baıa oturuyorduk. Lord, bayguı 
bir haldeydi. Fakat hayatırun tehlike -
de olmadığı doktorlar tarafmdtın temin 
edilmişti .. 

Poliıe ihban yapanın Yedi Pcctlu 
hayvan otelinde gördilğilm gazete mU
vezzii olduğunu anlamrıtık. Muryel ıo. 
ruyordu: 

- Artık kim olduğunuzu bana anla-
tırsınıı sanırım. 

( Dovamı var) 

! •••••••••••••••••...,• ••••••n••••••ın-.•wıll"ftı•n•n••••ı 

~ IKAICDD\Jl j . . ............ ····-···· ...... ···••.a41•••··-·----···· ... ··· . 

Askı!r serpuşuna benıiytn bir şap
ka sarı renkle kalın lzasırdatıdır. , 
Yeşil, kırmızı ve mavi şeritlerle süs
lenmiştir. Siyah fötrden bir viziyeri 
vardır. Oni4 sı'yalı kuştı"lylerile süs· 
lüdtir. 
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Vali ve Belediye Reisile mülakat 

S TADVOM 
Y enibahçede yapılacaktır 

Başka yerde yapılacağına dair çıkerllan 
katlyen aslı yoktur 

şayiaların 

Şehzadebaşındaki Şehir tiyatrosundan ayrıca 
Taksimde bir konser salonu 

inşası düşünülüyor 
Prost planmm şehir meclisi tarafın- Yazan : Niı.aınetliu Nazif dar azdı ki b~letler de~.şe!l~ pahalıya sa-

dan kabul edildiğini biliyoruz. E~ tıldı. Halbukı salon buyü_k .olsaydı. d~-
nünde Valide hanına indirilen kazma!V ha çok halk konserlerden ıstıfade ederdı, 
ile de lstanbulu planlı bir &arzda g(iıel biletler de en az yarı yarıya daha ucuza 
!eştirme işine bilfiil başlarunış bulwıu- satılabilirdi. . . . . .. 
yor. Bu münasebetle bazı imar mesele- - Doğru ... - dedı • bu cıhetı düşurune-
leri etrafında belediye reisimizin dü'1n· dim değil. Fakat tiyatro salonunda kon-
celerini öğrenmek istedim. üstündaJ, seri niçin verdirelim. Da?a karar ver-
beni mutat nazile tebessümü ile kabul• medim ama vermek Uzereyım; Beyoğlun 
dince, evvelA stadyumun mevkii etrafın- da büyük bir kon~r. salonu _yapılmasını 
da çıkan bazı şayialar hakkındaki fikrini istiyece~im. Salon ıçın Taksım meyda-

d · .t'lmt muvafık buluyorum. lşte bak, onu sor um. r-·· bT · 
- Bir gazete devamlı bir ısrar ile, stad büyük, çok. ~~yük dya; 1 ınz 

Y 'bah,.,.,:ı a ıl"'""nr.ıcagm" r - Kaç kışılık ka ar. yomun em ~ ... e Y P ....... ,,~ - k~ f" ., 
d bah--*ı· d B u belediyenin - 2000... a ı mt. 
an ~ıp uruyor. un p k' E · ··nu·· halke,;nin salonunu 
·~ · tahkik edi - e ı • mıno dı~er salahıyettarlanndan .P . . k" ilk aptırıyoruz. 

tekzipte gecikmedik. Fakat bunların hıç nıçın B~ç ~kişi alacak. 
biri şayianın devamına mani olamıyor. _Az bulmuyor musunuz? 
Ne dersiniz? . _ Hayır. Çünkü bu salon, sadece E-' 

Vali. en ufak bir tereddüt göstennedı. minönti halke\inin ihtiyaç1anru kar~ıla-
Kısa, çok kısa, tek kelimeli bir cevap 
çerdi: 

- Yenibahçe. 
Sonra gene kısaca izah etti: 

- Yenibahçe hakkındaki itirazlar bazı J 
sporculardan geliyor. Bunlar Yenibah
ı;enin uzaklrğmdan bahsediyorlar. Acaba 
Ycnibahı;e nereye uzakmış? Bu zatların 
oturduktan yerlere mi? Hakikat şudur ki 
stadyom bizim şehir planmırzda yeri en 
isabetli olarak tayin edilmiş merkezlerin 
başında gelir. Prost ••burada yapalım 

stadyomu,. dedi~ için biz bu fikre sap
lanmı~ değiliz. Biz, ~imdiye kadar, daruş 
tığımız hiçbir mütehassısın fikrini iyiden 

iyiye incelemeden kabul etmedik. Şehrin 
plAnı için buraya ayn ayn ıamanlarda 
dört mütehassıs geldi. Bunların hepsine 
ayn ayn sorduk: 
"- Stadyomu nereye kuralım?,. 
•'Şehri g~iler, şehrin pl~ı tet

kik ettiler .. Yenibahçeyi gören, derhal:,, 
0

- İ§te burada ... 
''Cevabını verdi .. , Mesele~· 

ttr. Stadyom Yenibahçede yapılacaktır. 
İtiraz edenlerin en bilyUk hatalarından 
biri de Yenibahçenin merkez! kıymetini 
bir türUl anlayamamatandır. Ne istiyor· 
tar? Stadyomu Beyoltuna mı yapalım? 

- Stadyom kaç kişi alabilecektir? 
- Elli bin. 
- Ya ~ehir tiyatrosu? 
-Bin. 
- At delil mi? 
- Bunu da mütehassıslarına sorduk. 

Faraza sa1Ahiyetini inkAr edemiyece!i
miz artistimiz Ertuğrul Muhsinin ka
naati budur. 0 1000,. kişiden fazla atan 
tiyatro olmaz, diyor. Zira insan sesi bu· 
na milsait de~ldir. Şehirde konu~an
lar, bina akustik kaidelerine ne derece 
uygun olursa olsun ancak 1000 ki§i ala· 
bilecek büyüklükte bir salonun her tara
fında rahat rahat işitilebilir. Baron dö 
Roçildin Pariste yaptırdığı Plas Pigal 
tiyatrosu da 1000 kişiliktir. 

- Bwıda bir hata olsa gerek. Ben de 
hirçok büyük tiyatrolar tanıyorum ki i· 
kişer üçer bin dinleyici alıyorlar: bu se
yircileri rahat rahat oturtacak genişlikte 

Tonton a m ca 
nnşan atıyoır 

ve Uzunlukta.dırlar, en geri sıralarda otu
ranlar, sahnedeki artisti paımak kadar 
görüyorlar ama, ne söylerse. işitiyorlar. 
Faraza Moskovanm BalşOe Teater, Yu
nanhlann Atinada yeni yaptıkları Reks' 
in bütün salonları, Viyana ve Paris ope
raları ... Plas Pigalin ufaklığı, herhalde, 
Baron dö Roçildin daha geniş bir arz 
bulamamasından olmuştur. Yahut etraf
taki binaları istimlmc ederse fazla masra
fa bofulmaktan korkmu~ olaeak. 

- Bahsettiğiniz Tiyatroların çoğunu 

ben de bilirim. Maa.mafih 1000 kişi ala· 
cak dedimse bizim tiyatronun ancak bu 
kadar seyirci alabileceğini sanmamalıdır. 
Salon çok geniştir. Möble meselesi. Biz 
geniş ve rahat koltuklar seçmek istiyo· 
ruz. Bir parça daha ufak mobilye seçi
lirse beş yüz kişi daha sığdırılabilir. 

- Plajlar hakkında bir şey söylemek 
istemez misiniz? 

- Bu yıl Floryayı daha gilzelleşmi5 
bulacaksınız. Hele gazino kurulsun, ~e
hirliter cidden memnun kalacaklardır. 
Bakınız plaj dediniz de hatırıma bazı ar· 
kadaşlann şehirde banro yapacak yer ol 
mayı~mı iddia etme!erl geldi. Evet ev~t~ 
Şu her tarafr dünyanın en güzel denızı 
ile çevrili tstanbulda banyo yapacak yer 
bulamıyanlar da var. !şte Florya, Kity?s, 
Adalar, her taraf deniz ... Pisine neye ıh
tfyaç olsun? Hayır •• Bizde bulunduğu
muz yerden kmııldanmamak, dört adım 
atmamak temayülü vardır. Soranın size 
hangi şehrin plftjlan bizimkiler kadar 
yakındır? Romanın pl~jı fersahlahca U· 
zaktadrr: Astiya. Böyle oldu~ halde 
herkes oraya kadar gider ve tek itiraz 
edene rastlanmaz. Londranm plA.jlan da 
hiç yakında değildir. Parlsliler katar ka· 
tar deniz kıyılarına yollanırlar. s~ neh 
rinde yıkananlar bile gene suların temiz 

yacak. 
Bunun üzerine bahis halkevlerlne 

intikal etti. Ve Üstündağ, gençlere müj
deliyebll~ kıymetli bazı tasaY.\'\1~ 
nnı bana bildinnek nezaketini göster
di, dedi ki: 

- Halkevlerini plfuılı bir çalışma ile 
iki yıl içinde baştanbaşa yenilemek isti
yoruz. Bu meyanda birkaç yeni halke\i 
daha açmak tasavvunındayız. Hele Fa
tihte mutlaka bir ev yaptıracağız. Yeni, 
güzel, muntazam, bütün ihtiyaçlara ce
vap verebilir bir bina. Bugünkü halkev
Ierimizden herkes memnun. Bittabi ben 
de bilyük bir memnuniyet hissetmekte
yim. Kadıköy, Eminönil, Şehremini, 

Beyoğlu, Şişli .. Hepsi çok ntıih birer 
muhit kurmuş bulunuyorlar. 
Ustilndağm bu nazik ve çok taham

müllü kabulü, ne yalan söyliyeyim, be
ni çok mütehassis etmi~ti. Aynbrken ken 
disine teşekkür ettim. 

Nizamettin NAZiF 

111 
ÇOCUKLARINIZ Ç.tN 
En c:izel bir kitap 

Türk ikizleri 
g Çocuk Esirgeme Konımunun 

t'akttlo bir alle kUttlphanesl ola-
rak bastırdığı İkizler serisinde 
doyduğunuz bu ckslkllğl bu gtı. 

zel ve reslmü bliyük hJkAye kJta.. 

bı llo doldurulmuş bnluyoruz. 

• Kllltilr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul ~a~mdakl çocuk. 

lar tein faydalı eser olduğunu tas
dik etmlşUr. 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 
evinde araytnız: FlatI 60 kurut: 
posta için 4 kuruş tı!ve ediniz. 

yerini ararlar. bir hayli uzaklara ~itme- !~••••••••••••••• 
m~e katlanırlar. 

Bahsi tekrar tiyatro binasına intikal 
ettirmek istedim. Dedim ki; 

- Salonun büyüklüğünü mevruubahs 
edişim, son günlerde bazı konserlere bal
kın p;österdi~i yüksek ra?!hete temas et
mek isteyişimdendir. Rağbet o 'derece 
fazla ve konser verilen salonda yer oka-

B iZANS 
lmperatorlugo 

TA RiHi 
Charles Dfehl'ln Dün ve Ye.rın Ter

cQme KQJllyab'nm 66 ncı kitabını leş. 
kil eden bu kıymetli eseri, bu vadide 
en saldhiyelli kalemlerden biri olan 
Tevfik Bıyıklıo~lu tarafından diliııı.lze 
çevrilmiş ve neşredilmiştir. 208 sayfa 
ve iki kıymelll haritayı thUva etmek
tedir. Fiyatı (100) kunı~tan ibarettir. 

dut bi :ib:rıerini kıskcı.:ryor gibiydiler. ZAYl - İstanbul kız öğretmen okulun. 
Her saniye, biribirlerinin boğazıno &a- dan aJdılım 29 No. n U .. 10-937 tarihli 
tdrr.alarmr bekliyordum. tasdiknamemi kaybettim. Yenisini alac:n. 

Birdenbire Onesima elini cebine at. ğımd:ın eskisinin hükmü yoktur. 
ŞadilJ.e MevhiltJ:. 

tr ve çıkardığı yusı bir br~ağı -=B--a:_y-------------------------------------------------------------
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Meşhur ~nır &nnmnn raporu 

Ay parf;alandıktan 
sonra dünyanın 
hali ne olacak ? "-Fevkalô.de ! Kurşunlar camın 

insanlar haf tanın bazı günlerinde • • J k l rr il b ·ı 
güneş güzü göremigeceklermiş ıçınue a mış. ~am ça amamış l e,, 

- '11~ -

Ay "J)arça?anaıklan ~onra 'dünyamıidakiler onu böyle göreceklermi~. 

Çok heyecanlr bir haber... Fakat bu l yerinden gölgelerin hücumuna uğrıya
haber Amerikadan gelmiyor ... Londrada 1 caktır. Bu kara gölgeler yavaş yavaş as
lngiltere krallığı ilim cemiyetinin son lker miğferini andıran bir şekil alacaklar ve 
içtimalarmın birisinde meşhur heyet a_. tam geceyansmda bu miğfer altın keme
limi Ceyms Cons, günün birinde Kame- ri orta yerinden ikiye ayıracaktır. Gün
rin parçalanacağım bildiren bir rapor düz bu altın kemer güneşi az çok yeryü
okudu... zünde yaşl}·anların gözünden saklryacak-

Ceyms Cons raporuna şöyle başlıyor: tır. 

''Ayın günün birinde parçalanacağını Haftanın bazı günlerinde insanlar gü
ilk idida eden ben değilim... Bu mevzu neş yüzü görmez olacaklardır. Yaz gün
ilimden çok daha evvel papazların, mü- Jeri yakrcı güneşten şiMyet ederek don
ncccimlerin, kahinlerin dillerinde do- durmacı dükkftnlanna saldıranlar her
la5tı .. Bunu tabii görmek lmmdır. Çün- halde bu güneşsiz ılık yazlardan çok 
kü Güneş ortadan çekilince gozumuze memnun olacaklardır. 
ilk çarpan aydır .. Bir gün ölece&rini bi- Kışın manzara tamamile aksi olacak
Ien insan, etrafındaki varlıkların da fani tır. Gece gökyüzünde bu altrr. kemeri 
olduğunu düşünmekten garip bir te~clli g~rroek hemen hemen mümkün olmıya
duydu. Dünyaya, gün~e, aya bir intihn carc gibidir .. Çünkü kışın güneş bu ışık
aradr. Bunların sonunu daima bir felaket Iı kümelerin tam arkasında bulunacağm
le yanyana gördüğü için bu fil<lbetin çok ifan bu kümeler güneş ışığının intişar 

uzak zamanlarda, kendisinin ölümünden eden huzmeleri arasında görünmez ola
asırlarca sonra olmasını istedi... Ve bun- cak ve gökyüzü koyu mavi bir abajur-
dan birçok efsaneler doğdu .. Bu masallar dan dökülen donuk mavi bir ışık içeri
pck eski zamanların sayılmaz. Bundan sinde ışıldıyacaktır. Hele yeryuzunun 
dokuz yüz sene evvel !rlandalı bir pa- karlarla örtüldüğü zamanlarda karlar, 
paz bir gün kamerin ikiye bölüneceğini, üzerinde parlryacak bu mavi ışıklar ba
bundan otuz sene sonra da kıyamet ko- kılmakla doyulmryacak kadar güzel bir 
pacağmı iddia etmişti.,, manzara arzedecektir .. 

.Alim bundan sonra kamerin parçalan- Alimin raporuna göre.ayın parçalanma 
masım intaç edecek ilmt sebebleri uzun sile yeryüzünde husule gelen değişiklikler 
uzadıya izah etmiş, ayın parçalandıktan sadece manzara değişmesine münhasır kal 
sonra alacağı manzarayı anlatmış ve mıyacaktır. Meddi cezir denilen ve deniz 
krokiler çizmiştir. sularının muayyen zamanlarda yükselip 

Bu izahata göre kamer parçalandıktan çekilmesinden ibaret olan hadise tama
sonra gökyüzünde milyarlarca mini mi- men ortadan kalkmış olacaktır. Artık 
ni aycıklar yanyana dizileceklerdir. Bu pl~j sahipleri kabinelerini yaparken a
yanyana dizilen ziyadarr noktalar ortası caba kışın deniz yükselirken buraları 
biraz çukur bir yay şeklini alacaktır. basar mı diye düşünmek zahmetinden 

Ilık yaz gecelerinde mehtap safasma kurtulacaklardır. 
~ıkan a~ıklar, kamerin sırıtan yüzü yeri- Açık denizlerde kuduran fırtınalara 
ne gökyüzünün bir ucundan öbür ucuna artık rastgelirunez olacak, buna mukabil 
kadar uzanan altın bir kuşak altında aşk iç denizlerde sık sık ve çok şiddetli fırtı
larmı terennüm edeceklerdir. Akşam- nalar görünecektir. Bu suretle Manş de
güneş batar batmaz bu altın kuşak se- nizinde seyrüsefer imkfüıı kalmıyacağı 
mayı saracak, fakat biraz sonra orta için tngıltereden Fransaya gelecek posta 
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görüyor; Suad, karısile doktor Nedimi öldüren ve ga:r.etelerin 
adını Nazire diye bildirdikleri kadını görmek ve bu işi niçin 
yaptığını öğrenmek istiyormuş. Şimdi de, şayet tevkifhaneye 
giderse Sabiharun kcndisile temas etmemesini, görüşmemesini, 
görü~ürse kendisini tanrmamasmı istiyorlar. -

Şimdi hislerine haklın olduğunu 
gördüğü bu kadının mukavcmctindeki 
samimiyetten emin olunca Gude, bir
den kendinden utandı. Müthiş bir ceb
ri nefisle kendini tutarak taarruzdan 
vazgeçti ve sordu: 

- Peki, itaat ediyorum. Fakat bi
raz evvel niçin? 

Genç kız tedafüi vaziyetini bıraka
rak minnetle mırıldandı: 

- Teşekkür ederim. 
Delikanlı sualini tekrar edince, bi

raz evvel kendisini bırakması için yal 
varan o değilmiş gibi, yaklaştı: 

- Çünkü sizi seviyorum. 
Bluzu açılmıştı, korsajımn arasın

dan göğsünün bir kısmı görünüyor, 
genç adama biraz evvelki kararını u
nutturacak gibi oluyordu. 

- Artık korkmuyorum, sana iti
madım var. 

Diye mmldandr. Kollarını gene 
mühendisin boynuna dolamıştı. Sarı
şın başmı onun göğsüne dayadı ve 
söylendi: 

- Seni seviyorum, çıldırasıya sevi
yorum. Ah yarabbi! Neden sen bir 
Alman değilsin! 

Gude başını onun dudaklarına eğ
mişti. Jertrüd ağlayarak dudaklarını 
teslim etti. Bu seferlti öpüş, evvelkin
den daha az şehvi, daha sathi oldu. 
Delikanlı, teselliye çalışıyordu: 

- Zavallı kız .• 
Bu nezaketi ve uysallığı mükafat

landırmak istiyorm.Uf gibi genç kız, 
onun biraz evvelki sualine cevap ver
di: 

- Daha. sonra, olmaz mı sevgilim, 
daha sonra .. Şimdi böyle saf ve ma
sum bir aşk hayatı yaşayalım. Hırsla
rmııza. hakim olmasını bileliın. 

- Peki. Sen nasıl istersen azizem .. 
Jertrüd de "sevgilim,, diye hitap 

vapurları atlas Okyanusundan dolaşma
ğa mecbur olacaklardır. 

Kamerin parçalanması yeryüzündeki 
yağmur vaziyetini değiştirecek, yeryü
zünden tebahhur eden sular yalnız mu
ayyen mevsimlerde bir yağmur olarak 
arım sathına döküleceklerdir. Mart, ni· 
san, mayıs ayları mütemadi yağmurlar 
altında geçecektir. 

Feza içerisinde başka bir seyyare
den, mesela. Merihten arza bakıldığı va
kit arz şimdi trpkı Zühalin etrafında ol
duğu gibi bir halka ile çevrilmiş olarak 
görünecektir. 

İyi vaitler ve korku veren tehditlerle 
dolu raporunu bitirirken muhterem alim 
tıpkı mukaddemede söylediği gibi bu ha
lin vukuunu çok uzak bir atiye atryor ve 
ince bir çok hesaplardan sonra (söyledik 
lerim tamam 49 milyar sene sonra ola
Caktır) diyor. 

etmemek mertliğini gösteriyordu. Bu 
''Ölüm şuaı,, alimini sevmesine im
kan yoktu. Korkunç bir soğuk kanlı
lıkla, ölüm saçıcı makine üzerinde 
canlı mahluklarla tecrübe yapabilen 
bu kızı o sevemezdi. Fakat biraz ev
vel onu kolalrmın arasında sıkmış, 

ona hakim olabilmek için her §eyi 
göze almıştı. Neden? Bunu kendisi 
de izah edemiyor, "belki, diyordu, 
belki de uzun müddet burada bir ke
şiş hayatı yaşamanın tesirleri..,, 

- Haydi gideliın artık Jertrüd ... 
- Peki. 
Genç kwn, beyaz laboratuvar göm

leğini çıkarmasına yardım etti. Bera
berce laboratuvardan çıktılar. Ayrı

lırken, aralarında biraz evvelki ha
diseye dair, hiçbir ima geçmedi. 

- Allaha ısmarladık M. Gude .. 
Genç kızm, uzattrğı eli srkarak ce-

vap verdi: · 
- Hürmetlerim matmazel .• 

vm 
- rrebrik ederim ekselans, tesisa

tmız fevkalA.de! 
- Bilhassa pratik değil mi aziz 

arkadaşım. 
General fon !zenştayn elile drşa.rt

smı işaretle devam etti: 
- GördUğilnüz gilbi, çalı§llla. odam 

bUtiln fabrikaya. hakim bir mevkide
dir. Burada her geyi görebil~ 

General fon Rogviç: 
- Evet, dedi, 'bir kartal yuvası! 
- O, hakkımda. çok teveıccühkat-

bir isiın.. Ben buraya daha. mütevazi 
bir isim buldwn: ''TUnek,, diyorum. 
Çalışma odamı bir deniz feneri tek
linde, fabrikanın en yüksek noktasm
da ve etrafı caml~ olarak bilhassa. 
yaptırdmı. 

- Hay hay. Bana galiba bir sü.rp
riziniz var. 

- Sürpriz mi? Hayır. Bugün size 
"Uçan torpil,, ve ' 'Ölüm şuaı,, tecrü
belerini göstereceğim. Bunlardan ma.. 
lUmatmız var değil mi? 

- Yalnız kağıt üzerinde .. Neticeler, 
den memnun musunuz? 

- Birazdan siz de bizzat görecek
siniz. "Uçan torpil,, keşfinde gayeye; 
ulaşmak üzere bulunuyoruz. Maam:ı
fih bir müşkül henüz halledilemedi. 

- Nedir o müşkül? 

- Torpilleri atan tayyare tarafın· 
dan, mevcelerle idaresi... 

- Ben bu meseleyi halledilmi~t i 
sanıyorum. Son raporunuzda .. 

lzenşta.yn, istihbarat teşkilatı r ei
sinin sözünü kesti: 

- Müsaade edin. B:ı.hsettiğiniz ra
por, torpilin yerde sabit bir yerden 
idaresinden bahsediyordu. Filvaki bu 

nokta halledildi. Mesela bu odadan 
bile, masamın başında, torpili istedi~ 
ğim gibi idare edebilirim. Bu iş için 

televizyonun perdesi gibi bir perdesi 
olan bir alet var. Bunun üzerinde i or· 
pilin hareketini takip ederek süra tini 
istediğim gibi azaltıp veya çoğaltıp 
onu arzu ettiğim hedefe yollayabili
rim. 

Buı'a.ya kadar her §eY mükemmel.. 
Fakat torpile seyyar bir merkezden, 
bir tayyareden kumanda edildiği z:ı-

man. alınan net~ce berbat: Torpil ku
man.daya tam manasile itaat ctmiycr~ 
mesela. zikzak bir yol takip ediyor~ 

Sebebi ne? Araştırmakla nıc§gu!üz~ 
elan halledemedik. 

Izenşta.yn, pencereye yakla13mı c_:t ı. 
~nyı seyretti, sonra dönüp: Alman istihbarat teşkilatı reisi fon 

Rogviç pencerelerden birine ~klaşa
rak elile cama vurup sordu: 

- Camlar sağlam mı? 
- !Kurşun işlemez! 

- Halbuki hurada biri var ki i:J, 
tese bu meseleyi halledebilir kanJ.atin 

, deyim. Fakat ne yazık ki istemiyor. 
- Kim bu adam? 

- Ne diyorsunuz! 
- Tecrübe ile sabit .. Lütfen biraz 

eğilip şu sol köşeye bakınız. GörUyor 
musunuz? 

Fon Rogviç gösterilen noktayı dik
katle tetkik etti. 

- Fevkalade! Kurşunlar camın 
içinde kalmış. Cam çatlamamış bile .• 

General İzenştayn izahat verdi: • - Bu yeni 'bir keşütir. Camlar ta-
kıldıktan sonra tecrübe için fabrika 
avlusundan mitralyözle ateş ettirdim. 
Nteiceyi görüyorsunuz. 

- Fevkalade azizim. 
- Hepsi bu kadar değil. Burası 

tam bir "santral,, vaziyetindedir. Mik
rofon tesisatı vasıtasile fabrikanın 

her tarafında konuşulanları dinleye
bilir ve her tarafına emir verebilirim. 

Şiındi işten bahsedelim. 

- B.iz.e yolladığınız Fransız .. 
Fon Rogviç dudak büktü: 

- Yok canım! Fransız miihendis 
bu meseleyi halledebilir mi sanıyorsu· 
nuz? 

- Evet. 
- Bu kanaatiniz neye istinat edi-

yor? 

- Hemen hemen hiçbir şeye, fa.kat 
bence mühim bir nokta bu.. Son tec
rübelerim.izden birinde muvaffakiyet
sizliğimizi görünce saklamağa muvaf .. 
fak olamadığı belli belirsiz bir tebc:;
süme.. Öyle bir tebessüm ki ad ::.t;-ı 
"Budalalar! Bu kadar basit bir şeyi 
hal~ halledemediler!,, gibi bir manası 
var. Bana kalırsa bu adam isterse .. 

- İstemesi ıazım .. 
(Devamı Var) 

Y ·A .B AN C 1 O l 'L LE RE, .N .A Kı l'İ H K Kıl , . M!A'H'FlZ'n 

bey oldu: 
- Anlat bakalını Selim, - dedi. Niçin hadisenin dı5ınd:ı 

olanlar hep benim gibi düşünürler? 

- Ne garip düşünce .• Tanırsa ne olurmuı1 sanki? 
- Ne olacak, yalanları .. · HABERiN EDEaI 1'.EFRIKASI: 73 

- Öyle değil mi ya?. Bunun Suada esaretten döndüğü gün 
yapılmamasr icap ederdi. Sabibamn ısrarile bu fena yola sap
tık. Şimdi bundan dönmek, ona geçenleri bütün çıplaklığile an
latmak doğru olur mu? Sonra biz, ağabeyimin yüzüne nasıl 
bakarız. Biz, ıztırabile eğlenen birer şahıs vaziyetine düşmüş 
olmaz mıyız? 

Sözü Naci bey tamamladı: 
- Evet yalanları meydana çıkaca.K. 
Sustular. Naci bey: 
- Sen şurada bekle .. Ben işimi yapıp gelirim. Beş aakika

aan fazla sürmez, - dedi. Ayrıhştan beş dakika bile geçmeden, 
söylediği gibi dönmiiş bulunuyordu. Mevzuun teferruatını ko
nuşarak Selimin ~alıştığı yere geldikleri sırada öğle olmuştu. 

Sabri bey: 
- Selimi ben gidip alayım. Zaten öğle oldu. Dışarda bir 

yerde oturur ve görüşürüz. 
- Pekflla, bekliyorum. 
Sabrinin içeriye girip çıkması bir oldu. Yanında Selim de 

vardı: 
- .Ne zaman geldiniz Naci bey? 
- Bugün geldim Selim bey! Tramvayda Sabri beye rast-

ıadım. 
- Anlattı değil mi ba.Şımıza gelenleri 1 
- Bilmediğim taraflarım öğretti. 
};aci bey biraz durdu. Selime dik dik bakarak: 

-
Yazan: Hasan Rasnm Us 

- B~ğendiniz mi yaptıklarınızı? - eledi. 
- Naci bey yine başlamayalım .• Olan oldu. 
- Olan olmadı, hala da oluyor. Sa'bihayı Suada bildirme-

mekte neden ısrar ediyorsunuz? Bundan ne kazanacaksınız? 
Selim bey cevap vermedi. Naei bey devam etti: 
- Zararın neresinden dönülürse kar oradadır, Sellin .. Vaz.. 

geçin artık Suada yalan söylemekten .• 
- Işin ve hadisenin dışında. bulunanlar sizin gibi düşün• 

mekte haklıdırlar Naei bey. Bunu burada değil, oturacağımız 
yerde konu~u.ruz. 

Yürüdiiler, üçü de önce bir lokantaya. giderek yemek yec
mcyi, sonra da bir kahvede oturmayı kararla§tırdılar. 

Önlerine çıkan temiz bir yere girdiler. Yemek-te malfun 
meseleye dair hemen hemen bir şey konuşmadılar. Bu yüroen 
yemek büyük sessizlik içinde geçti. 

Kahveye gelip de oturdukları sırada ilk söze başlayan Naci 

Selim, söylüyordu. O kadar hararetle anlatıyordu ki sesinin 
lCahvenin dört bir yanından yükselen tavla zarlarının çıkardı
ğı gürültiiyü bastırdığının farkında değildi. Naci bey birkaq 
defa bu yüzden ihtarda bulunduğu halde, o, yine kendinden 
geçmiş söylüyordu. 

- Yavaş konuş Selim! 
- Zaten söyliyecek bir şeyim kalmadı. Suada söylememe!<· 

te haksrz mıyız? 
- Size göre böyle .. Fakat işi doğru bir yola sevketmck 

için azıcık düşünmeniz bütün pürüzleri ortadan kaldırabilirdi. 
Sizlerden, Suad Viyanaya. gitmezdcnberi uzaktayım. Hiç şüphe 
yok ki, sizi çemberi i~ine alan, ne yapacağınızr ~aşırtan hadise 
ile sizin kadar lCafamı yormuş değilim. Bununla beraber, bu 
kör düğümü, Suad Viyanadan döndükten sonra kolaylıkla or· 
tadan kaldıra.bilirdiniz. 

Selim. atıldı: 
- Nasıl kaldırabiiiidik 1. '.(Devamı var) 



Avrupada futbol 
Lik ve kupa maçlar~ 

A.vrupanm muhtelif memleketlerin- J 
deki futbol lik ve kupa maçlarının bu 
haftaki karşılaşmalarında alman ne
ticeler §unlardır: 

ALMANYADA 
~!manya §aınpiyona maçları için 

bölgelerde yapılan karşılaşmalarda: 
'.Ayntraht Frankfurd-York insterburg 

5-0 

DUnya kup sı maçında 

Yugoslavya 
Romanyayı 1 - O yendi 

Belçika da Isviçreyi 
mağlup etti 

Dünya kupası için Bükreşte Karol 
•tadında bilyük bir seyirci kalabalığı 

Oesav 05 Fr-mahay 1-i 
Şalice - Berliner 3-0 
Vfb Ştutgart - Fortuna Düseldorf 0-2 
Forverts Harta 5-0 
Hanover Sportferayn -Alemania 3-1 
Viner Sportferrayn - Fc. Vin 1-0 
Admira - Floridsdorfer 2-1 
Favoritner - Simering 

FRANSADA 

Olimpik 'Marsey ile fc. Mets arasın
daki Pariste yapılan kupa final rnaçx 
iki defa temdidden sonra olimpikin 2/1 
galibiyetiyle bitmiştir. 

YUNANİSTANDA 

Yunanistan futbol şampiyonasının fi
nalindeki ilk karşılaşmada olimpiakos, 
Apollon'u 3 /1 maglup etmiştir. 

MACARİSTANDA 

önUnde Yugoslavya ve Romanya mil- Uypeşt - Budafok 
lt futbol takınılan pazar günü karşı- Ferensvaroş - Kispest 

1-0 
2-1 
2-3 
2-0 
1-4 
0-0 

18lllll1lardır. Suerketaksi - Hungaria 
Mütevazin cereyan eden müsabaka Elelttromos - Seged 

esnasında bir gol kaydına muvaffak Boçkay - Nemzeti 
olan Yugoslavya neticede bu tek gol- Etoroad - Törekveş 
le galip gelmiştir. ÇEKOSLOVAKYADA 

Yine dünya kupası birinciliği için Sparta - Pardubits 3-2 
1-0 
1-0 

Loza.nda çarpışan Belçika ve İsviçre Sk. Prtsnits - Viktoria pilsen 
:nıJlli futbol takımlarından Belçikalı- Naşosd ,, ,, Zizkov 
lar rakiplerine nazaran üstün bir oyun Kladno - Sk. Pilsen pi a e 

0-2 
1-3 

çıkararak İsviçrelileri 3-0 gibi kati Prcsburg - Zidenice 
lbir netice ile yenmişlerdir. l Ostrav - Slavia 

--~ .... peaap;ıp • 

Evvelki giln Ankara şehir stadrndaHarbiye • Alsanca7c ta7~mları arasında 
yapıla1ı ve Alsaııcai]ın 2-1 ga1ibiyetile neticelenen mim küme maçında Harbi
yelilerin l:orncrdcm kazandıkıcm gol böyle 7ı:aydcdilmişti. 

Haydarpaşa lisesi 
Izmitteki ma~ı 5 - 3 kazandılar 

lzm.it (Hususi) - Haydarpaşa lisesi
nin sporcu talebeleri pazar günü başla
rında mektep müdürü Saffet Sav ve mu
allimleri oldub'11 halde yüz altmış kişilik 
bir kafile halinde lzmite gitmişlerdir. 

Izmit valisi Hamit kamileyi Herekede 
karşılamış ve tren istasyonu dolduran 
halkın alkı~ları arasında lzmitc Yannı~
tır. 

İzmit valisi Hfunit kafileyi Jierekede 
paşalılar Atatürk amdmda istikliil rnar
§ım söylemişler ve yerlilerle misafirler 
arasında samimi nutuklar irat edilmiştir. 

İzmit kôğıt fabrikası da gezildikten son
ra Haydarpa~ futbol takımile lzmit 
ınuhteliti arasında hususi bir futbol ma
çı yapılmıştır. 

Üçe kar~ı beş golle Haydarpaşalılann 
kazandığı bu karşılaşmaya tarafeyn ta
kımları şu kadrolarile çıkmışlardır. 
llaydarpaşa: Saim - llilmi, Orlıan, -

Semih, Bedi, Hayati - Fikret, Tarık, 
Hakkı, Şeref, llidayet. 

lwzit ll!tılıteliti: Bedi - llısan, Sadi-
Fetlıi. Siilcymaıı, Farnk - .)ükrü, Ah
nıet, llakkı, LiUfi, Mustafa. 

Çok güzel \'e heyecanlı geçen müsaba
kada lzmit karısık takınır hücum hattı 

Bir sporcu nişanlandı 
Güneş klübü azasından ve Telefon 

Şirketi memurlarınl:lan Asım Gören ile 
Semiha Güryucelin niş<r.ı merasimi ev
velki gün Bostancıdaki kö§klerinde 
iki tarafın güzide davetlileri huzurun -
da yaptlmr~tır. 

Sporcu arkada~a ve gens; eşine saa_ 

cidden güzel bir oyun çıkannışsa da mü
dafaanın aksaması mağlubiyete sebebi
yet venniştir. Haydarpaşa takımından; 
Orhan, Bedii, Fikret, Hakkı muvaffak o
lanlar arasındadır. 
Haydarpaşahların ayni gün akşamı 

Izmitten hareketleri esnasında da başta 
vali olmak üzere büyük bir kalabalık ken 
dilerini istasyonda teşyi etmişlerdir. 

S. Temuçin 

Davıs kupası tenis 
maçlarında 

Çekler 
Vogoslavları yendiler 

Belgrad, 8 (A.A.) - Dün öğleden son
ra Zagrebde 3500 kişi muvacehesinde 
Yugoslavya ile Çekoslovak-ya arasında 

çiftler arasında Davis kupası tenis maçı 
yapılmıştır. Hararetli bir oyundan sonra 
Çekoslovaklar, 11-9, 3-7, ve 6-2 galip 
gelmişlerdir. 

Belgrad, 9 (A.A.)' - Davis kupası tas
fiye maçında Yugoslavya 2 ye karşı 3 
galibiyetle Çekoslovakyayı yenmiştir. 

Motosiklet 
Hanburgda, Ştadpark Pistinde yapı

lan er,ternasyonal motosiklet yarışları
nı eski şampiyon kluge kazanmı§tlr. 

250 sm. lik motosikletlere mahsus 
ve 50 turdan "303" kilometreden iba
ret olan bu yarı§ı Dkv markalı motosik
letle bitiren Alman şampiyonu 2 saat 
27 dakika 56,3 saniyede birirıciligi al-

~erlQ>esıç glQJ ıreştÇe 

Atatürk kupası 
GUreş federasyonunun 
tertip ettiği m üs abaka 
4 hazıranda Ankar•da 

yapılacak 

Pehlivanlarımıza en uygun gelen bir 
sistem olan "serbest güreş., müsabakala
rı Türkiye güreş fedarasyonuna bağlana
rak bu güreşlerin taammümü için Büyük 
Şef Atatürkün emrile bir kupa müsaba
kası yapılacaktır. 

Türkiyenin bütün güreşçilerinin işti
rak edebileceği bu karşılaşmalar için An
kara, Adana, Balıkesir, Edime, İstan
bul, lzmir, Erzurum, Kastamonu, Sam
sun, Seyhan, ve Konya vilayetleri olmak 
üzere memleketimiz 12 grupa aynlmı§
tır. Bu gruplar 4 ve 5 haziran tarihlerin
deki cumartesi ve pazar günleri Ankara 
şehir stadında çarpışacaklar ve galip ge
len grup altın Atatürk kupasını kazana
caktır. 

Havacılık 
Planör le 

düny a 
yeni bir 
rekoru 

Berlin, 9 (A.A.) -Volf Hirt tipinde 
bir planörle uçan vörtambergli planörcü 
Bek, 130 kilometre uçarak iki nokta ara
sindaki mesafe ıuçuşunda yeni bir dün
ya rekoru tesis etmiştir. Uçuş müddeti 
4 saat 56 dakikadır. 

Haıkevi turnuvasında 
Pazar günü Karagümrük sahasında 

Eminönü Halkevine mensup k!üplerden 
Yıldızspor ile Altıok A ve B takımları, 
karşılaşmıştır. Güzel ve kardeşçe cere
yan eden oyun neticesinde Yıldızm B. 
takımı 2-0, ve A takıım 3-2 galip 
gelmiştir. 

~,.,:!JI 
Atletizm 

Güzel bir atlay ış 

Yüksek atlıyan bir atlet. Fakat, atla

dıktan sonra dü~üyor mu? Hayır. Lon

drada mektepler arasındaki bir atletik 

müsabakaya i~tirak eden bu sporcu, re

simde görülen pozi$yonda yere dü~er va· 

ziyet aldıktan sonra tekrar muvazenesini 

bulmuş ve yere, ayaklarının üzerine ba

S:lrak atlamıstır 

detler temenni edcriz. _______ ...ı:nıl11.Ilı=..----------------------------

Otel meselesi der 
çatma tedbirlerll;! 

halledilemez 
Otelin ve otelciliğin ehemmiyetini gün 

geçtikçe anlamağa başlıyoruz. Otel de
nince akla gelecek §eyin, her odasına 

birkaç karyola konmuş, rutubetli pis bir 
bina olmadığını farkedenlerimiz çoğal· 

dı. Bu sahada bir intibah devri arifesin
de bulunduğumuzu dahi söyliyebiliriz. 
Fakat aman işi üstünkörü halle kal
kışmıyahm; dikkatli ve "plfuı,,lı olalım. 

Bir kere bilelim ki bu iş, birçok mem
leketlerde güzel sanat derecesine yük
selmiş ve birçok memleketlerde de adeta 
''vatan, millet meselesi,, olmuştur. 

Faraza lsviçrde bir vatandaş, kötü ve 
pis bir otel yapmayı bellibaşlı bir vatan 
hiyaneti nümunesi telakki edecek dere
cede şuurludur. Bir memleketin turing 
işine pis oteller kadar sekte vurabilen ne 
vardır? Ve İsviçre de aşağr yukarı 
yalnız otelcilikle geçinen bir memleket 
olduğuna göre bu işteki şuursuzluk veya 
sabotaj elbette bir memleket hiyaneti 
gibi telakki edilir. 

Güzel otel, turing meselesinin bamteli· 
dir. Otelleri pis memleket istediği kadar 
propaganda yapsın, ebediyyen ziyaretci
siz kalmağa mahktlmdur. 

Bunlar bariz hakikatler. Nitekim işte 
biz de bu hakikatleri gözönünde bulun
durarak harekete geçmek arzusunu gös
termiş bulunuyoruz. Ala. Fakat ne ya
pacağız? 
Sıhhat vekilinin taşra belediyelerine 

gönderdiği tamim ile bu iş halledilir mi? 
Bunu sanmak kadar büyük hata olmaz! 

Tamimin anahatlan şunlar: 
ı - Her kasaba ve şehirde, daima, 

seyyahlar için emre muntazır onar yatak 

bulundurulacak. 
2 - Hala.Iarm, banyolarm temizlifine 

dikkat edilecek. 
3 - Tahtakurusu, bit ve sivrisinek 

ile mücadele edilecek. 
Vesaire .• 
Yani hep gelişi güzel , idarei masla

hatçi tedbirler; ve mutlaka meseleyi ye
rinde incelemeden ortaya atılmış fikir
ler. 

Otel meselesinin ilk hamlede başarıla
cak tarafı "'kökten t emizleme,, tarafıdır. 
Bizce, sıhhat vekilinin ilk işi, üzerine 
verilen vazifeyi baştan savma yapmıya
calc kimselerden mürekkep bir heyet teş
kil etmek ve bu heyeti mümkün merte
be süratle yola çıkarıp memleketin her 
tarafındald "misafir banndınna kadro-

-----

Yazan: Kara Da 
su,,nu ve bu kadronun k"Ullandığı 
ları dikaktle gözden geçirtmek o 
Tamimde "otellerdeki halfilara v 
lara dikkat edilmesi,, tavsiye 
Bu da vaziyeti iyice kavrayam 
mayı ifade etmez mi? Otel yok ki 
halası ve banyosu olsun a efen 

Çok yakın zamanlarda gezip 
ğrm birçok yerlerde vaziyet 
bu merkezdedir. Altındaki kahv 
radyo koyup Mısırlı artistlerin 
rini dinlettirdi mi bizim otelci, 
sine "modern gonfor,, temin etti 
vazifesini ba~dığı:na zahlp olu 

Otel evvela bina meselesidir. B" 
yı şöyle hülasa edebiliyoruz: 

1 - Belediyeler, oteJ açma m 
sini vermezden evvel binayı te 
liclirler. Otel olarak tru&alrulabil 
na yapılacağı güne kadar eski 
evlerden istifade edilebilir. F 
belediye, nuntakasmdaki otelcile 
matomu basıp: 

''Vatandaş, iki ytl içinde ve 
plana muvafık bina yapamadın 
nm çaresine bak.,, demelidir. 

2 - Büyük şehirler için, küç ·· 
ler için, köyler. dağlar, ormanlar 
reler, deniz banyoları ve kaplıca 
ayn ayn bina nümuneleri tesbit 
melidir. Bu işi vatandaşın hususi 
ne bırakmamalıdır. Vatandaşın 
zevki, göstereceği planla nümu 
planlarından daha mükemmel ol 
bir şey denemez tabu. 

3 - Planlarda odalar, banyola 
Iar, duş yerleri, sigara içenlere v 
yenlere mahsus salonlar, oyun sa 
gazino ve bar kısımlan ayrı ayn; 
ufak teferrüatma kadar tesbit e 
dir. 

4 - OteUerde kullanılacak eşya 
nümuneler tesbit etmelidir. Ot 
dağ başında, ister su kenarın 

kasabada ve büyük şehirde olsun 
ka dinlenilecek yerdir. Yatak 
yazı masası, elektrik 1funbalarmm 
lacakları yerler ve kullanılacak 
!erin numaraları bir nizamname · 
rih edilmelidir. (1) 

5 - Hanlar yerli gezinti ihti 
belkemiğidir. Bunları da adam 
mecburuz. Bir kere hanın ahırım 
lan lasımdan tecrit etmeliyiz. Dal 
!eri ve hanlar insana her rahatı 
edebilmelidir. Belki biraz daha 
daha sade, fakat mutlaka şehirdeki 
titizlik ve temizlikle. 

6 - Gelelim en mühim mesele 
Halalar. 
Dünyanın hiçbir memleketinde 

lar, bizimkiler kadar pis değildi 

kere, şunu kabul etmeliyiz ki eski 
halalar bugünün ihtiyaçlarına uygı 

ğildir. Bütün otelleri ve hanları a 
ga halalar yaptımıağa zorlamalry 
ni yapılacaklara olduğu gibi eskfü 
Hatta halfl miktarını da tesbit etnı 
Kötü tasarruf zihniyeti, daha de 
esnaf pintiliği yüzünden otellerde 
len zorluk malfun. Birçok otellerde 
daya bir hal~ ve elli odaya da bir 
isabet ediyor. 

7 - Otelleri nihayet iki derecey 
sim etmeli. Ve bunun ikincisi biriı 
den ancak bir parça daha sade olt 
ayrılmalıdır. 

Temiz otelin, üstü başı temiz vat 
yaratmakta büyük tesiri vardrr. · 
vatandaşı istediğin kadar temizle .. 
pis olduktan kelli i~ gene olacağa 
rır. 

Bunlar basit şeyler. Şöyle aklımı 
liverdi de yazdık. İnşallah sıhhat 
!eti meseleyi daha köklü kavradığı 
ili müdahalesi ile, isbat eder de l 
utanıveririz: 

Hani, ne diye bu ukalfilığr yapttl 
!erden. 

Kara DAV1 
(1) Birçok otellerdeki ışıklar i 

kör ediyor. Elektrik ziyasından ta. 
-... ............... ~l-U""'"''"-'"'=lıuLkullatut ....... ...._. .............. ~ 



imar planının tatbiki için 

Belediye 6 milyon lira 
borç alacak 

Başvekil, bir buçuk mUyon 
ı:ranın kafi gelmiyeceğini 
be~ediye reisine söyledi 

Bapekl1 eew Ba,ar .neDd san 
Vali •e Belediye W llublddla o .. 
tllndal ile blrUkn, ı.tubalda bir ... 
ilinti yaıpmll •• imar plim llüknıda 
ilahat aJaDpı. VaJI 0.tldaf, dOA be. 
,anaua. buhmarü JS-.·nldlin tetldtlerl 
hakkında fU malQmatı nrmlftir: 

.. _ Bapekil imar pJlm hakkmda 

nmln tllerlnde blns lnhat amı etd
Jer. Bu auretı. ıtadyom .,. hipodrom 

,apılacak Jerl, Yanlkapıda mutasaner 
Uman yerlnl, Bebek • lıtlnye tabll yo
lwuan ctlzerctJum g8rd01er. Bu lflerla 
nuı1 halledllecellnl t0rdular. Kendile
rine llnmcelen llahatı araettlm. Bun
dan beyau memmmlyet ettiler n it. 
tanlMll tehrlnln lmariyle ,akmc!an ~k 
- .. •mimi blr tarette aJIJradar oı. 
lıluJdannm maddi dellJlnl Yermif oldu
lar. 8bl imar yolunda tepik ft tetcl 
buyurdular. 

Bu clmleden olarak imlr pıtmm M
bibtı için Meclisten alclılmm bir ba
pk mD10n liralık lltlkru ..uıüyetlnin 
lna bUytlk itte klfl .,. mahdt bir alda 
,apanuyacalnu n bwıua çofaltılma • 
maamm muYafık oJacalmı beyu ederek 

...... mll,an Jlnlık lılr ........... ....... ,.. .. .. ·-· .......,.,. 
,..... edecülirlDI ftat .. ...., .... 

,.ardulu. ~Dk p1liaM .. -
llllWaklp UdllCI .. llglDcl ........ ,.,. ......... ,.,.... ...... 
bir cetftllDl taWbn ettim. 

a.ntelerden 1ılıi leJalr llec!llln .. 
JIJanda fnlrallclc bir l&dmia PIU*P. 
mecUaten ,.mdea fula lıltlkrU aWd
y.tt ıımecalma ı•ıoıda. Bu launMa 
ftll p1aft 16Jltmlttir 1 

•- Ştldr lf ecJletnln fnbtMe ltdo 
mu Plnlmuma llsma slndtonım. 
Çlnldl eUmlsde ,... IJmımf bir baS1lk 
milyon llsalık bir latlkru lllAl,..el .... 
dır. Eytaıe kadir f>a pata De llRımla 
olan itler slrlleWHr.., 
(Aıhdapma t(• .... ...... 

............ ,...bl ....... ... 
• bici .,,. 4 ...... , 

Proat eebrlmllde 
Bir mOddettenberi Amlplllla txdanllll 

tehlrdlik m&tella ... Prolt, din lltall· 
bull ıelmlt " tehrla mahtdf Jtderl
nl pserek pllmn tatiJd •UIUSUDda 
tetkiklerde buJUDlllllflUr. 

Hatay meselesi 
Mbra. 10 (HUIUll) - Hat.ayda .. , hiçbir TUrt bu mmtataya glıememH-

Pm bamlddan dolaYJlil• yaratılan ya. tedlr. . 
siyet bOkOnJetimjı tarafmdan dikkat W 8erbelt balUDID putlmJar ft Jdl. 
hassasiyetle takip edilmektedir. Hemen k6met memmlan Bd Tlrldedal tebr 
llerlOn Hatayda yeni bir 1*tile c:ereyan teker yakala,ank n 1ec611ri • n do. 
ettiline. oradaki TUrldere karp tetbit laprü qhdlt " llfll etmektedirler. 
bareketleri yapddJlma dair itlen haber- lanMeı ua 'lıılllrmdln. ....._ bnDak 11111111 cılm : p. ............ , ............. ~ ler eflı6ft ~ PMIClia eltk<Jm- I H• .... ~ .......... 
dmyw. Eti Tilrileri Ti1rk uraftan olduk- nlDdlltberi tWin dısrtte birinin bom • 

BuaQnkil "Ulus,, pzetesi, Hataydald larmdu ppka pydikleıtnclen do
IDll vaiyet dolayılila mflhfm bir makale Ja11 ba,atlarmm teNIJtede ol
lllp'etmiftir. MaJrelede evOmle .,,. 1 duklanm eöyllyerei ~ ... 
deniliyor: temielerdir. 

ba 1 nJar nedeninde llarap oWala
nu lltl••'atk. 

Mds n ı•• hlJe•w:ıı "'",_. 

"llkendenmdatuyikwmOdahal~e- ---------------------
rfn hlc te eksik ohnadılmı haber ahp Çin - Japon 

1111 .......... 1151 11111 ,.,. • 
-.m. fibrin BM fts1,.e1 mlbu•ne1 
dlr ............ nanml t11dk1e 

duımaktayıl. BOtOn bunların Franm 
lltihbcat Dbitlerinin ma10mat .,. mu: harbi 
ftfakatleri altmda oldulumı da biliyo. 
ruz. ôyle ki Oç liln içinde Adeta umumi 
bir tethlt bavaa yaratıhmp. tiler My 

fa11are labrlkatlrD 
Fokker 

ltlemelltıedlr. .. --

Comburlyetollerln moka• 
vemetl arbyor 

Je lidecek ve aeçlm bu tetlılt havasmm 
tesiri altında yapılmak istenecebe Dik· 
binlik ve itimadmmm bizi bbtaç COn •· 
wtmuı olmasmdan pyrl ne faydası o
lur? 

Ankarada deltee M. Gaıo De TGrld
Je • Fransa dostluldarmm icabJan lllDi-
ml ve açık bir lisanla g~~ ve an
lı ..... ohlulu malOmdur. Yalma bana 
lltimdea biribiriıü ftlyeden b8dilelere 
am ~ aln' bir bata oıara11111 da 
itiraf etmek mecbarlyetindey 

Haldbtl niçin •tıunalı? tskendenm
- olup bltmlere Anlmrada kimae alal 
sdtremfyor ve bunlann manası ne oldu· 
lunu açıkça eormak lstfyorus. Sualimi
• bir cevap alabilsek. vaziyet muamma-
b olmaktan ~ bizim de hareket tar
mnm yeni fll'Üara intibak ettirmemb 
mOmkQn olacaktır. 

Meeul llWıiyet llhiplerinin. VBJİ.fe w 
meeuliyet billl tanmuyan, Hatay dava-
IDUD nezab.t ft ehemmiyetini takdir et
miyen. su bulandumakta menflatlerl C> 
Jan, kendi phst temayUI veya istlfadele-
rini biran evvel teeseOa etmesini tate. 
dilimiz sOktln ve istikrara mani olmak
ta bulan entrikaalann müdahalelerine 
derhal nihayet vermeleri llzmı geliyor. 
Soıdulumus suale artJk hAdlselerden 

cevap beldlyorm. Bu mrabm gedkml. 
yecelinl ft enditelerfn sOkOn bulmasına 
yanfmı edecellni Omit edelim. .. 

Ceaewe, 10 (4.A.) - Çin marabhu 
heyeti milletler Cemiyeti wmml kltibl 
Annol'a bir nota ttycU ederek lan tmıı 
eyaletinde faaliyette bulanan Japon 
kuvvetlerinin aebirll palar bllandrk• 
Jarmr •• yalanda yapacakJan hareket • 
ler eanamn.da bu pas ıenit mlkyuta 
kullan"'lk için baarlıldarda bulunduk
larmr bildlrmlftlr. 

OttaVI. 10 (A.A.) - Almanlarm barp 
flDlllDda kull•nmlJ olduklm ta)'ıue
nln maddi olan Holandalı Antoa Fokker 
JCanidanm nmnl maJnunetı De a&ilt
m«lltflr. Mumalleyhln yeni bir IOratli 
blıp tananıi dmmllli teklif etmlt ol· 
c1111a tahrnfn ec1nnıe1ster1r. 

Saraıoe, 10 (A.A.) - Havu ajuw
nm malıablrl bildhiyor: 

Caıtellon mmtakumda Ye Teruel d

...anndakl maharebeler her sUn inldpf 
etmektedir. 

CGmhurlJttgllerin muabemeti Mt • 

makta" ,.tmmtar mldafaa)'I kıolaylq 
tlrma1rtlıdır •• Japonlara pe 

T~. 10 <A.A.> _ Japon-... BDkreıte bir tevkif Mı·ııetler 
ajanpnm cennn mubllılrWa bildirdi- BOtret. 10 (A.A.) - Demir maahfa. 
fin• sin Şan tunı cepb.W. lluluua lann cıqam KOmıtel pzete1erinfn mi- c • ti 
Japon kıtlllnnm alalı-a ... b11adık· dDl1l JJamtu. dOn tevkif edilmlftir. emıye 
lan bakkmd. Çin tarafmdlll tndl edl- Bu auetenln Dd hafta enet tatil edil- _.. Battarafı t tnclde 
im yeni nota C.nn'cle ttlpbe ile lrar- mit oldula bltırlardacbr. ÇUnkU bu memleket sureti katlyede ce-
plan~ " bu nota "naan dlkbte ab- miyettea çe1r11mec1en ene! iki MGelik 
mnaıa delmeyen bir proplpDda.. .... H iti erin bir mWılet ftneUtir 
hlyetlncle teWdd edDmtp-. Konsey toplınhıı 

Harp va&IJeU seyahati Ceaene, g (A.A.)-Mmetıer~-
Hankea. 1 (A.A.) - .... tllaUlı 
DUn umum11-~ ...., w- &qtarafı t lael4• Jeti komeyi, 101 inci içtima dnreliae 

-.-- --da a..-·-1 a"• ... •mm '-1
- m"-- t...-:ın blı1ıml!ltır. Şan tuac'Ull puunı mltdafu .... Çla •- OW&au.& ..,..._ UU- ·~ ""'"6" •s 

merkes kıtlJan. oa ldJc,..erelll lllr ~ aJll U. koııqan Bitler, &lyant MD&- Koııaey, umumi toplantılmda rurna· 
lerleylf kaydetmlf " Pi: ıhıı ... ..-U 11114& kendlalu karii ~ do.t· meyi kabul etmiı " Lor4 Halifab'm 
ttddllnde talfanpl " ....,....,. ki,- 11* teahlhierlndeıı doJa11 pet mfltr önUmibdeld umumı c:elaede lnıiltere
lerlal ım aJmıtlanlar. çm -ı " tol 1111111 oldalmıu '" Jtaıyanm ubrt, ltaıyı antaımuı ilHrinde beyanatta bu· 

-... ft bava kunet1erlne brp ba)'· lunacap bildirmiftir. 
cenabluı da mllblm tenJddler elde • l'lllbk dUJd .. .ar..-u .o~ıeın•tttr. 
nqıerdlr. •uu ,. Konıey, bilalııra, mllnlren uulunu 

Bitler ~ ki: g8rllfmek il.ere, gisll bir toplantı yap-
BO,ak .,._ " mteı.S&tld ..,.._ "l'qlim ile DUJOUl • IOlyalimıJn mııtrr. 

blyetlere alriJm JapoaJar, lliWJd •. blrt>lrlnl a.nladsfm&\ görerek memnun -------------
rette aifladıldanm anJatacü .. tin• oldum. !Jdml. de a)'ltl &leme menn· Yeni OD llrahk lar 
da ıerl ~. Ralea, 48fiDID, bas. lcleolojlmls birdir. Doetlufumu Cumhuriyet llerku BankMı • ayın 
tablJe lataJan bekler ftdyettedlr. 811111 olarak lhdu edlleıı dOltluldar- on altlllnda )eni oa Unldr Jltl!t para-

lark ee,ı..lacle Çln'Bler, TlftlP"'JU dan cleflldlr • ., lan tedarile plrancütır. 
yeniden ele PSlmitler w ba mmll !!!"__________ Bu yeni oa Urahldarm tedarile sıka. 

nınldn U. wba anl!Ddald d8pnan mi- •• mDA& llKmASI nJmıya bltJaadıp tadhta ltlbana 

,,· 

Eti Ttlrklerl de llOmle 
tehdit ed;ldiler 

Aüua, 9 rNefonla) - Hataydan 
plen haberlere g&-e Yenteeıılr pbeei 
mmtakul uker ve jandarma taratm.. 
cka larioD altında ~ 

nüal• battmı tebdidlvl lltıDa ....,.,. o.ima Dd rom Blrdea halen mltednil 10 llralıklar bet 

~~~~-=== 1 
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- Geldin mi?. 
- Geldim .. Beni bekliyor muydun? 
- Evet, bekliyordum .. Fakat in~ın-

trıadan korka, korka .• Saadetlerime bir 
türlü evvelden inanamam zaten.. Şim. 
di siz buradasınız .. Ben de sizi seviyo
rum .. Sizi hiç bu kadar güzel görme -
trıiştim .. Evimin ışıkkın sizi bir kat da
ha güzelleştiriyor demek. Sıksık bu. 
raya gelseniz ne olur .. Sizi seviyorum, 
deli gibi seviyorum, çılgın gibi seviyo
rum. 

- Fakat, böyle haykırmayınız, rica 
ederim ... 

- Ne olur? Evde kimse yok ki, hiz
trıctçiyi, aşçıyı hep savdım.. Binaena
leyh sizi sevdiğimi istediğim gibi hay. 
kırarak söyleyebilirim.. Bunu yalnız 
lrulz,klarımz, bir de duvarlar dinler. 
l>uvarlar bu hitabı işitmeğe zaten alış
tnışlardır • 

- Bu ne kadar çılgınlık!., • 
- Siz buradasmız, tabii ben sevinç-

ten, saadetten çıldırırım.. Burada ye., 
ı:tıclr yeyeceğiz .. Fakat bu çok fena bir 
Yemek olacak .. Sofrayı ben hazırladım. 

'l'abii çok fena, çok eksik bir sofra ol. 
du .. Mesela iki bardak k~ydum. 

-iyi ya .. 
- Hayır, birisi fazla .• Mademki beni 

8eviyorsunuz .. B<:ırdaklann birisi fazla
dır .. 

- Aklınızı başınıza alsanız a ! .. 
- Korkmayınız. : Ateşim yalnız söz-

lerimclcdir.· Çok söylüyorum.. Fakat 
~Özlerim fazla heyecanlr olduğumu giz
lemek içindir. Vakia yirmi yaşında bir 
tenç gibi söylüyorum. Fcıkat otuz beş 
:Ya~ındayxm ve ellerim size dokunmak. 
tan korkar. Takvimin üzerine yazdı
ğım şu cümleyi okuyunuz •• 

- "8 Nisan, perşembe .• ister mc bü
~k bir aşkın başlamasına hiç bir mani 
kalmıyor.,, 

- Evet .. ister misiniz?, 
- Beni buraya y<'.11nız yemeğe da-

\>et ettiğinizi zannediyordum. 
- O halde yemek yeyelim, fakat e

trıin olunuz, bu yemek ç.ck fena hazrr· 
lanmıştır. 

- Kapı çalmıyor .. 

1 

na her şeyi unutturdu. Sonra, ben oğ
lumun geleceği günle hiç meşgul ol. 

marn. Her vı:•kit bugünü bana ahçı kadın 
hatırlatır.. Musibet kadın... Bu sabah 
hiç bir şey söylemedi. 

- Oğlunuzu savdınız mı?. 

- Hayır, nereye savayım?. Annesi 
her vakitki gibi çocuğu aşağıda bırak
mış, otomobille gitmiş .. Ancak akşama 
döner .. 

Şimdi bu çocuğu ne yapmalı?. Onu 
ikisi de bilmiyorlar .• Şaşkın bakışlarla 
biribirlerindcn yardım istiyorlardı. Ev• 
de bir hizmetçi olsa çocuğu onunla be
raber bkantaya göndermek kolay. Fa. 
kat kimse yok. .. 

Erkek tekrar söze başladı: 
--- Bari sofraya bir takım daha koya

yım .• 
Bu söz ağzmıdan mırıldanır gibi çık· 

tı .. Kadın manalı bir bakI§la erkeğe 

baktı .. Artık erkeğin ağzından bir ke
lime bile çıkmadı.. Kadın mantosunu. 
§apkasrnı giydi.. 

- Gidiyor musunuz? • 
- Başka ne yapabilirim?. 
Kııdın kalemi aldı ve takvimin üze

rinde"ki "isterse büyük bir aşkın baş

lamasına hiç bir mani kalmadı,, cümle. 
sini silmeğe başladı, fakat erkek onu 
durdurdu .. Şimdi yalvarıyor, bin dere· 
iden su getiriyor, kendini maiur gös
tcrmcğe çalışıyordu. Kadın kalemi bı
r<:.ıktr .• ·'Ben gidiyorum. İnşaallah ileri
de görüşürüz,, dedi ve gitti. 

:(. ljr :(. 

- Haydi, içeriye girsen e ! .. 
Sekiz yaşında, zayıf, yanakları san, 

gözleri iri bir çocuk içeriye girdi .. Ba
basını kucaklamağa koştu. Fakat ba. 

lıası alnı cama dayalı, uzaklaşan ve geri 
dönrniyen birisine bakmakla meşguldü. 
Biraz -sonra baba bir cigara yaktı 

- Baba, bugün ne kadar süslenmi§· 
sin?. 

- Saçma şeyler söyliycceğine bur -
nunun sümüğünü sil .• 

Odadaı asabi adımlarla biraz _gezin---., 
'Cli .. 

- Karnın aç mı?. 
- Evet baba .. 

- Korkmayınız, dondurmacıdır.. - Haydi sofraya otur .• 
- Dondurma da mı var?. Çocuk odanın bir kenarında hazır • 
- Vanilyalı, çilekli ve kaymaklr... lanmış küçük 6ofraya baktr, bu sofra 

llen kapıyı açmrya gidiyorum. ne kNiar güzeldi ı Her vakit baoasiyle 
~ * l'f. yemek odasındaki büyük masada yer· 

Erkek çıktı. Kadın çantasını kanş. ]erdi. 
tırdı, Ruj'unu çıkardı, idudaklarınm - Haydi yesen e, mademki açsın .• 
~Yasını düzeltti.. Biraz sonra erkek Fakat küçük yiyemiyordu., Boğazın. 
döndü. Tavn değişmiş, alnı buruşmuş- da tıkanan bir yumru var .. 
t1.ı •• Şaşırmış bir ses, beceriksiz bir ta- - Oh baba .. Bütün bunlar Eenim 
\ıtrla konuştu: için mi?. Bütün bunlan benim için mi 

- Sevgilim! aldın?. 

- Ne var?. - Evet .. Tabii.., 
- Dondurmacı değilmiı • - Oh baba .• Oh baıba .. 
- Öyle ise kim?. Ve birdenbire ağlamağa başladı .• 
- Şey, oğlum.... Çocuk niçin ağlıyor?. Tabii kenldisi 
- Oğlunuz ne yapmıya geliyor?.. sebebini söyliyemez .. Bııba o sebebi ne· 
- Şey .. Yemek yimcğe.. reden bilecek?. ZavaJlr yavru hıçkırık-
- Nasıl?. lar arasında mırıldandı: 
- Bugün onun günüydü.. - Demek beni ıseviyorsun, baba .. 

\ 
1 

1 

Baba 
lııı1. 

Andre Birabo 
}anmıyordu. Kışın evnide mümkün ol
duğu kadar az kalır, yazın karısını ve 
çocuğunu yalnız başlarına sayfiyeye 
gönderirdi. Boşanmadan sonra da ço
cuğun eve geleceği gün kendisi için 
bir angarya olmuştu. Her gelişinde, 

yemek yerken çocuğa ehemmiyetsiz su
aller sorar, verdiği ccvc:.plan yarım ku-

lakla dinler, sonra önüne bir sürü re
simli gazete atar ve "Sen bunlarla eğ. 

len,, ~r. kendisi bir tarafta cigarasrnı 
içerdi. Daha sonra onu bir sinemaya 

götürür. Sinemadan çıktıktan 6onra da 
bir otomobille annesinin evine bırakır
dı. 

Bugüa oğlu, bir çocuğun hoşuna gi
ldccek şeylerle dolu sofrayı görmüş, 

saadetinden ağlamıştı. Baba, çocuğun 

küçük başını kaldırdı ve akan yaşlara 
bakarak tatlı bir sesle sordu: 

- Sen de beni seviyorsun değil mi, 
yavrum?. 

-Evet bab~ .. 
Beceriksiz bir okıama ile çocuğunun 

başını ok§"'dr, bugüne kadar yalnız 

kadınları kucaklamayı biliyordu. Şimdi 
de çocukları okşamayı öğrenmeli.. Ve 
mırıldandı: 

- Yavrum~ yavrum .. 
Gözleri takvime ilişti .. Orada yazfdı

ğı cümle var.. Fakat kadın, gitmeden 

evvel cümlenin bir kısmını silmiş, Yalnız 
tarihle şu kelimeler okunuyor: "8 Ni. 
san, perşembe ... Büyük bir aşkın baş
lamasına hiç bir mani kalmadı . ., 

Baba, bir taraftan çocuğunun göz 
yaşlarını becerik.6iz elleriyle kurutur. 
ken, dudakhm bu cümleyi işidilmiyecek 
kadar hafif bir sesle tekrar ediyor: 

- Büyük bir aşkın başlamasına. hiç 
bir mani kalmadı.. En büyük tsevgi 
başladı. 

.. ZAYi TAKMA Dlg . 

8 Mayıs 938 pazar günü Kağıthane-
de mesire yerinde bir adet alt çeneye 
ait takma. diş kaybolmuştur. Bulan-
larm aşağı adrese getirdikleri takdir-
de memnun edilecektir. 

GaZata: Çeşme meydanı 171 numa-
rada kahveci Yu,su/. 

Dlf Doktoru 

Necati PAKŞi 
Haatalamıı hergiin sabah saat 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuma giinleri saat 14 ten 
18 e kadar para.m:cbr. 

Adres: Karaköy Tünel meydanı, 
Tersane caddesi bq mda No. 1/2 

Lüzumlu T elefonlaT 
Yangın: 

10 MAYIS - 1938 SALI 

Hicri: 1357 - Rebiülevvel 10 
oa-ı. ••a- Obelll> ntqıı 

4,49 10,14 
Ya~u 8aıuı.ıı oııe ı.ıa.c> ~ ratet tmMI 

3,06 12,10 16,05 19,14 21,01 2,48 

İstanbul icJn: 24222, Beyoğlu için: 4'644, Kadıköy için: 60020, 'Osküdar 
için: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Büyükdere,Fenerbabçe, Kandilli, Eren
köy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz •• ,, 36 • .20 
Deyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyel müdürlüğü: 24382, 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma. 

niye: 21108. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Hava.gazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili i stemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti~ 604'7. 

Denizyolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. 
Karabigaya: Salı ve Cuma günleri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 

ve Tekirdağ, :llürerte, Erdek, Şarköy iskelelerine uğrıynrak Karabigaya vanr. 
Akdenjz postası: Yarın sefer yapılmı yacaklır. 
Karadeniz postası: Yann saat 18 de hareket edecek olan \"'apur; Aktaknpu, 

Ereğli, Zonguldak, Filyos, Barlın ve Amasraya llğr:ıdtktan sonra Cideye gi. 
decektir. 

M üzeler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri ve Çfoili Köşk, Askerl Müze 'l"e 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhlıt Müze: 
(Bu müzeler hcrgün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve İslam eserleri miizesi: Pazartesiden başka hergün saat 10 dan 16 ya 

kadıır ,.e Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar ııçıktır. 
Topk:.ıpı l'ıliir.esi: lTergün ~mat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumarlcsi günleri 13 de Köstenceye~ Sah günleri 18 de 

Pire, Beyrut, tskenderiye. 
İtalyan vapurlar1: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendiıi, Venedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon l\lıidürlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da lialkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hersiiıı saat 8,50 de hareket cdt'r, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de J\onyo., 9 da Ank:ır:ı, 15,15 de Diyarb::ıkır ve Samsun 15 30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. ' ' 
Du frenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubteliti Paiarlcsi Çarşamba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar :oıefer etmektedir. ' 
MÜNAKASA İLANLARI: • 
Kırklarelindc göçmenler için 1011 baş çift öküzü muayene edilecektir. Ta. 

]ipler 12 mayıs salı günü Kırklareli villlyclinde iı;kan müdürlüğüne müracat et. 
melidirler. 

Geçen ıene bugÜn ne oldu? 
ıı: frakta ve Arnavutlukta tıhn iki isyan bastırıldı. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEYOGLU 
Türk . La habanera, Deli petro, . ımım:·cı Saray 
Melek 
/ pek 

Sümer 
Alka:ıar 

Sakarya 
Asrı 

Krırl1ıT11~ 

ISTANBUL 
Ar em dar 
Azak 

Millt 
Ferah 

Hlld 
KADIKÖY 

·: .• . 
•: 

r: 
r: 
•: 
·: 
·: 

: . . 
ı: 

': 

Bildirmemiştir 

Seviştiğim.iz zamanlar 
Mihracenin gözdesi. ve 
Hint mezarı 
Biltlirmemişlir 
Nevada, içki kaçakçıları 
Son seyahat. 
Bildirmem iştir 
Şanghay, Bay Tekin Af. 
rikada 

Tehlikeli :ışk 
Arşın mal alan, Namus
lu kadın 
Arşın mal alan, Bora 
Hudut kahramanı, İstik
lal fedaileri 
Kara altın 

Hale : MALAKALI KADIN 

Tiyatrolar: 
HALK OPERETi 

Bu akşam Pangaltı Kurtuluş sinema. 
sın da, Çarşamba akşamı: Beşiktaş Suat 
park. Perşembe Bakırköy Miltiyadi sine. 
malarında. IUD11''LARDAJ1 BIKTIM 

• • • 

lstanbul Radyosu 
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17 inkılap tarihi dersi Ünivcr~iteden 
naklen Yusuf Kemal Tengirşenk. 18,30 
Spor ve gentlik bayramı, konferans Hasan 
Atalay, Fen fakültesinden, 18,45 plakla 
dans musikisi, 19,15 konferans. Beyoğlu, 
balkevl namına l\lustaf:ı Tunalı, (halkçı. 
lık}, 19,55 Bars!\ haberleri, 20 Yedia Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk musiki:.i 
ve halk şarkıları, 20,45 Hava raporu, 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 21 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (saat aya
rı) 21,45 orkestra, 22,15 ajans haberleri, 
23,30 Plakla sololar, opera ve operet par
çaları, 22,50 son haberler ve ertesi f:(Üniin 
:rırogram1, 23 son. 

ER"'"t:RlJL SADi TEK 

Bu gece Tekirdal 
- Günü mü?. Ve o vakit babası işi anladı.. Gözhaklml 
- Evet .. Oğlumu ayda bir defa görü- :f. • :t- Dr Mu t Ra •A d Halk sanatkAn Na-

tiirrı .. Çocuk annesinin yanında.. Ka- Düşündü: Kendisi §imdiye kadar • 
1 a mı R ın ~·.rını' .. mi 

TURAN T iYATROSUNDA 
Halk sinemasında 

ı: MuayenehanesinJ Taksfm.Talfmane l!U şit ve arkadaşları 1ıtıdan ayrılırken m<ı':lkeme öyle bük- bı:ıba olduğuna pekaz ehemmiyet ver- 1 :.\liçe Pençef varye • 
llıetti. Her ay bir gün cğlumu bana miş, baba olduktan 'Sonra da e?!ikisi gibi Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma tesi SOLMUŞ ÇİÇEK 
• .,lldc:ir. Bug{)n onun gUnü olduğunu kalmıştı. Hala yabancı kadınlan çok aakletmiatir. Tel: il55.1 ı LER. komedi 3 pcr 
~.lttrıamiyle unutmuştum.. Geçen gün seviyor ve kansiyle pekaı meşgul clu- ;)azardan maack hergün : Oğleden ! .• 1 O de, halk gecesi Lo-

h •onra saat ikiden alttya kadar calar 100 her yer 20 
---ıı.......:ır.w(·crşc_mbe gi'.=ı~ ~erab~r yem::.::ı_y...,e ,,_._..,_..Y::~u·.,.7~~+:cviyor, Ç~~:~08•a~,_:;,ğ~ .... ~ ... --~~~~~~~~~~--~~~~.-~.1'~ .. d_i_.._l_O_ı .. 2~ın-a_y_ıs_.._p_er~ş-enıh...__e_ akşamı 

• • 1/-

AŞOT MADAT JüBlLESt 

4 mayısa tehir edilen jübile ı 1 mayıs 
çarşamba a.kşamı saat 9 da Fransız tiyat. 
rosunda Yrrileccktir. 



10 HABER - ~ poatut 

Milyoner Yumurcak. 
Ceki Ku~an çocukluk qünlerini ve 
nasıl qıldız olduqunu anlatıqor 

••Annemn dava edışnm pek de yakışık ahır bnır şey 
oDmmdo ama ••• ŞDmdD arr'\tuk evnnvım; servetime 

kaırom da ortak U ,, 
Vaktile en met1 ur r-0cuk artist olan 

ve bugün imi .sinema tarihinde yine 
en nl.Ofhur kilçük yıldız ow:rak kooln 
Ceki Kufjcının bugün, annesini dava 
ettiğini biliyorsımuz: 

Küçükken lccndisitıin film çevirerek 
kazandığı paml.arı annesi alırmı§. Şim 

di kcca. adam olatı ve evlenen genç, 
bı' paroZarı annesinden i8tiyor. 

Dava bütan Amerikayı heyecana 
verdi. Neticeyi herkes merakla bekli· 
yor. 

Celcl 11.uğanm çocukluğunu uc bıı 
mue'leyi kendi ağzından dinlemek ~
tema miıini.11 O bir lngiZiz gazetesi
ne yazdığı yazı ile, bunları şöyle an
latıyor: 

lif etmiş ve beni derhal kendisi ile 
beraber çalışnıak üz.ere tuttuğunu bil· 
dirmiş .. 

Yumurcak sahnede! 
Muk&veleyi benim yerime babam 

imza.lamıetı. Ben artık ''Yuruurcak,, 
ismini almıştım: Filmde bu isimle rol 
alacaktım. Bana, haftada 15 İngiliz 
liruı veriyorlardı. 

Daha filme başlamamı§tık. Şarlo

nun elinde bir film vardı, onu bitirsin 
diye bekliyorduk. Bundan benim çok 
istifadem oldu: Her gün stüdyoya gi
diyor, o çalışırken kendisini seyredi
yordum. 

Çocuk olduğum için, Şarloya ~abu. 
cak ısınmı~tım. Kendisini ikinci bir 
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..,·,· ... 

Çu<mk Oeki Kıtgan 1918 de an~ ve baba.rile bir lamda 

sını kesmek, filmden filme çekmek de 
üç ay sürdü ve film, 1919 son ba.ha
nnda, gösterilmek üzere hazır bulu
nuyordu 

Benim 1918 de başlamıa olan ar
tistlik hayatım, 935 senesi mayısına. 

kadar devam etmiftlr. Of 
tün eanat hayatmu da ~ 
götUrdil; Kazada otomob' 
apğr olmut, içindeki bet k 
olarak bir ben kurtulmu~ 

Ba.bam da bu kazada öl4 
smda. idi.. 

"Bu paraları sen "Yumurcak,, 
filmini çevirerek ka:::andın, Oeki 
yavrum .. Bu bin dolan. ben qimdi 
bankaya yatıracağım. Bizim için 
i3tikbalde iyi bir senıet teşJ..~1 
edecek. Sen ve ben bu para ilo 
çok büyük i§ler yapacağı:. .. ,, 

baba gibi seviyordum. Onunla bera- I••••• 
ber !ılın çevireceğimi dü§Ündükçe de- il"" DENiZ BANK 

1 

Ben o zaman beş yaşını biraz geç
ıniş bir çocuktum. Bunları bana ba
bam söylüyordu. 

O gün ben bin doların ne olduğunu 
bilmiyorum. Benim için en büyük ser
''et cebimde bir dondurma. yiyecek, 
bir klll!h şeker alacak ve diğer !:OCuk 
teylerine harcayacak kadar bir para 
bulundurmaktı . 
Paramı karıma borçluyum 

Fakat, babamın bu sözleri aklıma\ 
eu aon haftalarda geldi. Hakikaten, 
benim o zaman kazandığım paralar 
bUyük bir servet teşkil edecekti. 

Bu paranın o zaman annemin namı 
na bankaya yatırılmış olduğunu ha
tirladrm. Onun için, babam öldilkten 
80D.I'& da bu para bir.e miras olarak 
&ağıtılmamııs. olduğu gibi, yine anne
min elinde kalmıştı. 

Biliyordum ki bir adamın, anne!ini 
aava etmesi pek yakışık alır bir şey 
Cteğildir. Fakat, ayni zamanda eöyle 
aüşündüm: 

Çocukluğumda kazandığım bu pa
ra istikbalim içindi. Bugün o istikba
le erl§tni§ bulunuyorum. Sonra, evlen 
iiim de.. Artık kanın da ortak, 

Bundan taşka, ölen babamın ruhu
nu pdetmek Jçin de bu paranın be
ninı atlkbalfml kurmağa taMls olun 
ınuı llzmı geliyor. 

Yaptığını hesaba göre, o zaman 
bankaya konulan paralarla, onun f ai
zi ve üvey babanım, "Yumurcak,, fil
mini sinemalarda. kendi na.mma gös
tererek aldığı paralar, bugUn 800,000 
lngiUz lirası tutmaktadır. Şimdi bu 
parayı annemle üvey babamdan ilti
)'Orum. 

Diğer taraftan, "Yumurcak,, bugiln 
!bile, blltün dUnyada, çocuklann en 
~k hoguna gıden filmmi§. Bu itibar
la, bu film.in benim için, ayrı bir kıy. 
meu vardır Onunla kazandığım para 
ıım da benoe, maddt kıymetin.den ba§· 
ka, daha bUyUk bir değeri olacaktır. 
Nasıl baoladı ? • 
''Yumurcak,, tan bahsederken ÇO· 

cukluk günlerim hatırıma geldi. Ba
kın size, uf acık bir çocukken nuıl 
metlıur bir yıldız olduğumu kısaca 
elatayım: 

1918 de dört ya§ında. idim. Babam, 
annem ve ben Los Anceloste, küçUk 
bir evde oturuyorduk. Babam da, an
nem de komedi artisti idiler. Birbir
lerini ilk defa Şikagoda, beraber rol 
aldıkları bir piyes vesilesile tanımı1-
lardı. 

Evlendikten sonra annem sahne ha
yatından biraz çekilmişti. Ben doğduk 
tan sonra da büsbütün tiyatrodan ay
rılmıştı. 

Bir gece annem beni aldı, babamın 

oynadJir tiyatroya götUrdU. Biz salı
ııenln arka tarafına gittiğimiz zaman, 
babam sahnede idi. 

Bir aralık babam dall!etmeye baş
ladI. Annem, dalmış bakıyorau. Ben, 

938 dcJ meşhur sinema yıldızlanndan 
Betti Gra.blin l:ooası deli'loanu Ceki •• 

birdenbire kendimi tutamadım .ııah- ı 
neye atıldım ve babama doğru koş. 
mağa başladım . 

Ko§tum ve bacaklarına. sarıldım. 
BUtün tiyatro kahkahadan inledi.. 
Orkestra durdu, babam hayretle dona 
kalmıştı .. Ben, oyunu bozduğumu an
lamış ve babam darılacak diye kork. 
milyoner 2 
mağa. ba§lamıştm. 

Fakat, babam, bana doğru eğildi 
ve: 

- Hadi, yavrum, dedi, madem gel
din, sen de bir numara yap bakayım. 

Hala kulaklarımda çınlar: Gayet 
ince bir ses bütün tiyatronun içinde 
çınladı: 

- Dansederim, baba? 
Bu ses benim sesimdi ve ben bun

ları adeta farkında. olmayarak söyle
mi3tim •. 

Orkestra çalmağa başladı. Babam
la beraber elele tutll§arak bqladJk 
dansetmeye .. 
Şarlo ile karoı karşıya! 

O zaman Şarlo en meşhur artistti. 
&bamla annem ondan çok bahseder
lerdi. Bir akşam anlatıyorlardı: 

Şarlo yeni bir filin hwrlıyormuı 
Senaryosunu yazmıı. Beraber oyna. 
mak için bir çocuk arıyormuş. İki &i1n 
ııonra da babam beni Şarloya tanıtı
yordu: 

- !ite bu bizim kücük .. Bu da. Çap
lin amca .. 

Ben hatırlamıyorum, sonradan ba
bam söylemişti: Ağzımı açmı§ıın, bir 
karı§ esnemieim, sonra., Şarlonun eli
ni sıkıp gitmişim yatağa uyumağa! 

Tabii bu biraz Şarlonun tuhafına 

gitmişti. ÇUnkU, adam, bütün c;ocuk
lnrın kendisine hayran hayran bak· 
masma veya boynuna sarılmasına alıı 
mıştı .. 

Fakat ,darılmamış olacak. Senaryo
sunu bitirdikten sonra bizimle tekrar 
görli§mek üzere ayrılınıa .. 

Babam benden acelecidir .. Bir oyu
na başlamak için fazla bekliyemez 

Şarlo, bir gün, gazetelerde: 
"Keyston kumpanyası Ceki Kugan

la bir mukavele yaptı.,, diye okuyun
ca: 
"- Eyvah! demiş, çocuk elden git

ti!,, 
Hakikaten, Keyston ~rkeU ile mu

kavele yapanı ben zannetmiş. Halbu
ki ,babamdı. Fakat ne bilsin .. O beni 
sanmı3 ve hemen kA.tibini babama 
göndererek, daha bilyUk bir para tek 

li gibi oluyordum. 
"Yumurcağı,, çevirmeğe 1918 Bene

si yaz aylarında başladık ve tam bir 
sene bir giln devam etti. Filmde rol 

, atarak çalrımağa başladığım Hk gU
nü bugU.nkU gibi hatırlarım. O göz 
ka.ma3tıncr ı§rklarm karşısına geçin
ce evvelA çok sikmtı çektiğimi itiraf 
ederim .. 

lstanbul Şubesi Dlrekt6r1UğUode 
l - Heybeliada iskelesinde yapılacak tamir i9ieri ekıittmeye ı 

muıtur. 

2 - Eksiltme 13 Mayıs 1938 cuma gUnü ıut on buçukta §ub 
M~crycl Komisyonunda yapılacaktır • 

3 - Şartname ve ke1iflcri Matcrycl Komiayonunda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iıti-ak edeceklerin teminatlariyle yaı:ılı giln 

atte Komisyona gelmeleri. 

Tabii hatırlarsınız: Filmde baş ka- '•••••••••••••••••••••••••• dm rolünti de F.dna Parviyans aJ. ı • 
mr§tı. Onu da çok sevmiştim ve o da 
benim için bir ikinci anne olmu§tu. 

Çok geçmeden film hayatına alıt-
tım. Vazifemi biliyor ve çok muvaf. 
fakiyetle yapıyordum. 

"Yumurcak,, bir sene bir günde 
çevrilip bittikten sonra, benim i§fm 
nihayete ermi§ti. Fakat Şarlonun da
ha çok işi vardı. Filmin orasını bura-

MF.ZHF.81.ER TARİHi . 

ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNİ 
ŞİİLİK NEDİR VE NEDEN ÇIKTI. 

Ziya Şakirirı bu "•Yrıı .. tli ..... ri < ıkınıştır M"arıt Kıtıqılırtrı<·•iml.- '."ı Kun 



IGMATll-ta 

'• Otomatik 

~~~~~~' Tele~n santralı 
lJ~'>v/el Deınırqolları ve Limonları iş/el.'71e 

Umum idaresi ilanları 

Muhammm bede11erile mikdar ve vasıfları aplrda yaıılı 4 curup malzeme her 
rurup ayn ayn ihale edilmek U.ere 26. 5. 1938 Perşembe &'llnll saat (10,30) da 
Haydarpapda Gar blnuı içindeki aatmalma komisyonu tarafından açık eksilt -
ıne ile satın almacakbr. 

Bu ite girmek lıteyenlerln kanunun tayin ettifi vesaik ve hlzalarmda yazılı 
muvakkat teminatlerlle birlikte eksiltme günü saatine kadar komiıyona milral.:aat
ları llmndır. 

Bu it• alt pttnameler Haydarpaşada Gar binuı içindeki komiayon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l - 5000 kilo muhtelif eb'atta sustaltk çelik muhammen bedeli 2287 lira 75 
bnqtur. Muvakkat teminatı 171 lira 59 Jrr. 

2 - 2680 Jdlo muhtelif eb'atta yay için çelik tel 2500 kilo muhtelif eb'at
ta demir tel Ue 1000 kilo ıoba teli muhammen bedeli 2084 lira 50 kuruı muvak
ht teminatı 155 lira 34 kuruıtur .• 

3 - VS adet muhtelli eb'atta flan1h ve ambuvatmanlı vana ile 50 adet ım
buvatmanb dökme boru muhammen bedeli 2452 lira 75 kurut muvakkat temi • 
llatı 183 lira 915 kuruıtur. 

4 - 6000 metre ince amerikan bezi il~ 6000 metre kalın amerikan bezi mu-

22 numaralı otomatik Dalıili •• Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. 1. Lenlngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındandır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel nrette montaj edilmiftir. 

Mekanlzma•ı fevkal~de çalışmaktadır. 
Biltün takımtle birlikte satılmaktadır. 

Muf&111t malQmat almak için: 
TELEFON: 43955 müracaat ediniz. 

• • hammen bedeli 2100 lira muvakkat teminatı 157,5 liradır. (2606) 

Muhammen bedeli 15750 lira olan 1500 ton demir için dökmeci kumu 30. 5. 
9!8 Puarteıi cllnll saat 15 de Haydarpapcia Gar binaar içindeki aatınalma ko -

Islanbul Belediyesi ilanları Kendi çalıemuile istikbalini temin 
etmek isti,m iiç Türk bayanı ıazım. 
dır. 

Senelik muhammen kirası 
ınfsyonu taralmdan kapılı zarf uıulile s:ıtın alınacaktır. \ Karagümrilkte Kilise sokağında 6 /8 84 

lık teminatı 

6,30 
1 - Taliplerin biri orta, biri lise, 

UçtıncUsU de yilk8ek tahsil görmtiı ol
mas~ Bu i~e rtrmek iıteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 

1. 7. 938 T. 31545 No. lu nUahaaında intiıar eden talimatname dairesinde alman 
ehliyet vesika ve !06 lira 25 kuruıluk muvakkat teminatlarını muhtevi tekli! 
nrflannt eksiltme gUnll saat 14 e kadar komisyon Reısliğine vermeleri lbmı
dır. 

Bu lıe ait prtnımeler haydarpaf1da komiıyon tarafından parasız olarak da· 
lrtılmaktadrr. (2607) 

Slrkcci<lc Tahmil Te Tahllre tlcretlertnde tcntllAt . • 

16 l\fayıs 1938 tarfbhıden ttfbaren Sirkeci lıtasyonu hududu dahllln· 
deki tahmil ve tahliye işleri. ld&re teşkllltı tarafından yaptlacaktır. YUz 
metreden fazla mesafelerde iki nılslt alınmak Uzere beher ameliyeden ton 
başına 20 ve ambarlarda teslim \"eya tesellUm edilen lınmulenln ambar
dan arabalara tahmlll veya. arabalardan ambara tahliyesi için ton başına 
26 kuruş Ucret alınacaktır. 

No.dilkkan . 
Karagü.mrUkte Kilise sokağında 4 / 8 84 
No. dtikldıı . 
Hasköyde Kiruıitci Ahmetçtiebi ma· 180 
hallesinde 1389 me~ murabbaı ana 
2 /4 numaralı ana. 
KMnnpaşada. i!kele meydanı eoka.ğm- 72 
da 150 metre murabbaı arsa. 
Aksarayda. Çalurağ& mahalleefı* 42 
tramvay caddesinde Bekirpa.t& mele· 
tebl. 
KapaltÇ&t'§Id& Divrik eokafmda 70 15 
No. dUkkhı 
Kocamusta!apqada !Cocamustafa pa· 240 
ea. medreeest 
UskUdarda. Selmanağa mahallesinde 54 
Ka.ra.cas.hmet cadclellinde 79 /81 No. 
dilkklıı. 

6,30 

13,50 

5,iO 

1,13 

18,00 

i,<MS 

2 - Yqlan yirmi ile kırk arasın
da bulunması şarttır. 

İlteklilerin İatanbul poata. kutusu 
527 den adreslerini yazmak suretile 
mufassal eerait istemeleri. 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Vlncle yapılan işlerin ncrett, vlnc tarifelerine göre hesap edlltr. Vlnc;
lerln yetişemediği mahallerde husuıt allt vo edevat ne yapılacak işlerin ilc
J'etl iki tarafın rızaslyle tesblt edllir. 

Vagonlar itinde naktedtlerek yapılması lA.zımgelen işlerde kullanılan 
l'agonun beher dingili tein maktuan 60 kuruş alınır. 

Fazla tafılllt tein lıtuyonlara müracaat edllmelldlr. (2668) 

Yukarda eemtf, senetfk muhammen ktraları yazılı olan mahaller 939 sene
ıi M.a.yıs sonuna kadar a.yr ıayn kiraya verilmek üzere a~ık artırmaya. ko
nulmuıtur. Şartnameleri Levamn mUdUrlüğilnde görülebilir. İstekliler hiza- ' 
larmda gösterilen flk teminat ma.kbuz veya mektubile beraber 12/5/938 per
şembe günü saat 14 Do imi Encümende bulunmalıdırlar (İ) (2250) 

Dahiliye Mntebauııı 
Puardan bqka rilnlerde öğleden 
sonra llıllıt (2,S tan 6 ,a) kadar 
1ıtanbuda Divaııyounda (104) DU• 

maralı huauai kabinemde baatalannı 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah '"P,5 - ı2. aaatleri hakild 
ukaraya mahıuatur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 
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katen bı11aber olduğundan §Üphe etme· 
ğe başladı. 

F .. ıkat ıu halde? ı 
Çılgın blrhale gelmit olan d'Etyolun 

aklından binbir filphe, binbir sual ıe. 
çiyordu. 
Şu halde, bu iki ayyı§ ona ıelip ne 

diye bir ıUril weyler anlatmışlardı?. 
Berrye, Janı kimin için kaçırmıştı?. 

Niçin?. Hanıi makaatla?. 
Ya bu iki ayyaı rilya g8rmUılerH? 

Ya bütün bu masal prabın verdiii aar
hotluktan mütevellit bir hayalden iba
ret idiyse?. 

Ya Berrye de kral gibi, bu kaçırma 
hidiaeainden bihabene?. 
Şu halde, kırııı kimin tamimdan Jca. 

çırılmııtı? • 
Çünkü, rUya görmüyordu ya.. Çıldır

mıyordu ya .. Karısı hakikaten kaybol
muştu .• 

Bütün bu düıünceler, bir yıldırım 
ıür'atiyle, bctbaht d'Etyolun kafaıın -
dan ıeçti .. 

Fakat hemen cevap vermek ve on be
tinci Laiye, bir komedi)l9 oynadığı 

takdirde. pek te aldanacak bir .:ıdam ol
madığını iıbat etmek lbımdı .. 

Bunun için, bilaterdddüt cevap ver
di: 
. - Nemi istiy.crum, Sir?. Adalet isti· 
yorum! Kimi mi itham ediyorum?. 
Berrye'yi 1 ••• 

D'Etyol hesaplı bir yavqlıkla bu ce
vapları verirken kr;~ın çehresini tetkik 
ediyor ve §Öyle dii§ünilyordu: 

- M'ooemld inadına anlamamıt ıi
bi görilnilyorıun, al bakalım.. Görilyor
ıun ki, karşında çocuk yok ve beni he
saba katman lbrmt •• 

Fakat kral, Berrye'ye kartı yapılan 
bu itham Jrarırsında, hayret i!Yrleıi do
lu .olan g&.ılerinl açtı ve bir deliye çat
trfmı kendi kendine s&yleyen bir insan 
tavriyle batını salladı • 

Kralın mimiki o kadar manalı, sükQ
neti ve kendisine emniyeti o kadar kat'i 

idi ki, d'Etyol soğuk terler dökmete 

baıladı. 
Bu aralık kral da, kulaldanna inan

mak istemiyormut gibi tekrar etti: 
- Polis müdUrü mü? Bu ıarip ıey, 

işte!.. 

Tam bu esnada, poliı müdilrll, sanki 
esrarengiz bir ses tarafından çağınlmıt 
gibi, ıanki gizlice, bu görilpnede hazır 
bulunmuı ve .:ırtık müdahaleyi milnaaip 
görmüş gıb~ odaya girdi ve efendisinin 
masasından bir kaç ad:m mesafede iju. 
rarak sakin ve hürmetktr bir halde bek· 
ledi. 

Kral neı'eli bir tavırla; 
- At.. dedi, doğruıu tcc umanın· 

da ıetdiniı, Berrye, hot bir hıvadiı 
öğreneceksiniı .• 

Berrye, bir tek kelime MSylemeden 
eğildJ. 

Fakat krala atfettiği na.zarda Ciyle 
bir ifade belirdi ki, on bcıinci Lui, po
lis mUdürllnUn, bu mUkalemeyi gizlice 
dinlediğini ve vaziyetten haberdar bu. 
lunduğunu hiueder gibi oldu. 

D'Etyol hiç bir teY görmedi, fakat 
yalnız partiyi kaybettiğini hisıetti ve 
bu dilşilnce onu ldeta çıldırttı. 

Kral, hep alaylı bir tavırla devam e
diyordu: 

- Biliyor musunuz ki, Berrye, ben
iden sizin kelleniz isteniyor?. 

Berrye ayni alaycı tavırla: 

- Olur ıey değil t Pakat ben lcelle· 
me çok kıymet veriyorum .• 

Dedi ve gUlümsiyerek ilave etti: 
- Evet, bu benim za~ımdrT. 
Kral gülerek tekrar sordu: 
- Neyle itham edildiğinizi biliyor 

musunuz?. 
Berrye katlarını çatıp ciddilcwerek: 
- Ben .. Ben mi itham ediliyorum?. 
Dedi kral da başiyle evet cevapı ver-

di .. 
- Affedersiniz, Sir, fakat ... Beni kim 

itham ediyor?. 
Kraıl, bir tek kelime M'f \emeden ba. 
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-------------------------------------------------------------alay edime, d'Etyol kudurımuga dön
dil .. 

lsrar etti, yalvardt, kızdı, fakat bun
ları nhiç birlıi fayda etmedi, ve d'Et
yolu, nihayet kendiıinden istenen ıeyi 
yapınağ'a mecbu rkaldr. Yani uıulil da. 
ircsinde bir ''huzura kabul,, istidası 

tanzim etti. 
Teırifat memuruna gizlice verdiği 

bir kese altınla yeglne 
elde edebildiği 1ey, biraz; iltimas neti
cesinde, !ula beklemeden kralm huzu
runa çıkmak imkanıydı .. 
, D'Etyol bundan sonra, hiç bekleme
difi bu inkisarı hayal karpnkla, tdeta 
beyninden vurulmut bir halde, kalaba
lığa kanp.rak, büyük bir aabınızlıkla, 
kralm "husurunı kabul cdilecefi lru 
beklemeğe batladı. 

Nihayet, ıır11r geldi ve d'Etyol ıırf 
hademenin iltiması sayesinde • ne garip 
bir tecelli! • çehresi apean keailmit 
bir halde, bUtUn vUcudiyte Urpererek, 
buna rafmen, uimklr bir vaziyette 
içeriye girdi ve, teırifıt kaidesi muci
bince, kralın kencliıinl garerek, konuı
maıma müsaade etmesini bekledi. 
· Fakat kral, batını kaldırmakta isti
cal göstermiyordu: kral düıünliyordu •. 

On betinci Liti, bunu kendi kendine 
itiraf etmek istememekle beraber, zan. 
nettiğinden çok daha fazla itıKtı ve 
bütün gayretine rağmen, Janın hayali 
onun gözlerinden aynlmıyordu. 

Kral olması hasebiyle, arzularına 

mukavemet etmeğe alıtmaDUJtı: fakat 
erkek ve Atık olarak, bu mukavemet ar
zularını bi.isbUtUn alevlendirmiı ve 
Janm koalyca teslimi takdirinde, belki 
de kapriıi ceçemlyecek olan bu hia, 
hakiki bir iptiti, bilyllk bir ıtk halini 
almıştı. 

Nihayet, tam Jana malik olauğmı dü
tUndlltil bir ıırıda, onun ant tagayyü. 
bil, kralm kalbinde, o amana Jaadar 
duymadığı ve duyauğmı da zannet • 
mediği hiıler uyandırm.rıtı. 

i 

r 

Onun i~e kral kaybolmut ve yal. 
nı.ı qk kalmıftı. ve erlik ıstırabı çeki
yordu, çünkü kııkaruyord~ 

Evet, Janın, d'Aaea11 keridiline ter. 
cih etti&ine tamamiyle kani bulunan 
kral, milthit bir kmkanslık içinde ideta 
çileden çıkıyordu; fakat kendi•ini al
datmak, belki do gururunu tatmin et. 
mek için, hiddetini tahrik eden &milin 
kıakançlık delil de, iz.zctinefs meselesi 
olduğu hususunda lıcenclilinl ikna et
meğe çalıııyor1du. 

Bundan blıfka, kalbindeki hialer ren. 
c:.ide oldufu ribi, elindeki bütün kudre
te, etrafındaki bUtüıı hqmet ve debde. 

beye rafmcn, keııdiaine bafkumm tercbi 
cdilmni keyfiyeti ona çok ağır geliyor
du. 

HWba biltilıı bunlaJ: sok kan§ık 
hislerdi ve bunlann içinde bir hayli de 
ıamlmi afk, haleldar olan vakar ve bil. 
tün bunlann f evkinı!de, kral olmaaına, 
rağmen istihfaf edilmekten mUtıevellit 
erkeklik gururu vardı. 

Kralı, aahte kontes dü Baninin kol
lanna atan, garip bk intikam bilaiydi. 

On beşinci Li1i, kendiıini bqkaamın 
buaelerine terkederken, aevdikleri ka. 
dının istihfafmdan intikam almak için 
batkalannın koyunlarına atılan her 
devrin, her yattaki ltrkları gibi hare
ket etmitti. 

Bu ıerait ve bu haleti ruhiye dahi • 
linde kralın d'Etyol, yani hain Jarun 
koca.ına iyi bir nuarla balmuyacağr 
ve son haddini bulan kıakançhğmm 

kısmen, sevilen kadım, koca veya ltık 
olarak kollarında aıkan adama d&necc. 
ti muhakkaktı. 

Fakat garip ve insani 'bir hİıl olarak 
kral, bu kocaya br§ı mütbit bir kıs. 
kançlılr duyarken, ayni zamanda, bu 
adamm da, ba§ka şekilde olmakla ber> 
ber, tıpla kendiıi gibi aldatıldığını dü. 
tilnmekten bUyük bir ı:evk duyuyordu. 
Ve eğer mevkii buna mini olmasaydı. 
muhakkak ki, aJk talihıiıtiğindeki bu 
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M. CAMCAN 
Galata, Mahmudiye Cad. No. e1 

Telgraf adresi~ lstanbul - CAMC ı\N 
BOTUN AöRILARIN PANZEHIRIDJR. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz. 
Cildinizin tahriş edilmemesi· 

ni isterseniz? 

tath bir uyku 
temin eder 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
Dünyanın her tarafında kullanılan. 

,.e cildi tıraştan sonra pamuk gtbl 
yumuşatan 

. 
1 Sinir ağrıları, asabı, ök-

1 sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 

En muannid baş ve dit ağ
nlannı süratle izaleye ki.· 
fidir. Romatizma evcaı, si
nir, mafsal ve adale ısbrab
ları Gripinle tedavi edilir. POKER 

1 
sinirden ileri gelen bü

tün rahatsızlıkları Tırnş bıçaklarını kullanınız. Nezle, grip ve bronıite 
karşı en müessir ilaç ' EYi EDER 

N"e nebati ne klm
~1cvJ zehlrll hiçbir 

madde yoktur 

G R 1 P 1 N' dir . 
kabında günde 3 kaşe alınabilir. lsmine 
dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gripin 
yerine ba~ka bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

Son çıkan 

COLUMBiA 
PLAKLARI 

Bayan RADiFE 

17449 ÇöZMEK EI.fMDE DID1L (MüzikSadcttin Kaynak), 
SU BOŞANIR SEL OLUR ,, ,. " 

Bayan RUHA.T 
17450 DAMLA DAMLA (Müzik Ye.Mri Asim) 

SENSİZ YAŞAYAN (Milzik Ya.!m'C Aaım)' 
Bu pliklan tavsiye ederiz. 
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''mesleketaş,, ının elini sıkar ve baış

t.ağhğında bulunan bir insan tavriyle 
ıöyle derdi: 

- ZavallI :dostum!.. 
Her ne olursa olsun, ya bu sebep

lerden ve yahut ta sezemediğimiz baş
ka sebeplerden dolayı kral onu son de. 
rece soğuk bir tavırla karşıladı ve bu 
hal bet'baht d'Etyolu ürpertti. 

Buna rağmen, d'Etyol, bütün cesa -
.retini toplayarak, biraz titriyen bir ses. 
le söze başladı: 

- Sir, saadetimi rencide eden ve ma
jestelerinin en 6adık tebaalarından bi. 
risini büyük bir ıstıraba düşüren bir 
aırrı kralıma tevdi ctıneğe gelldim. 

D'Etyol, bu başlangıç üzerine dur -
du. 

Kral, bir tek jest yapmadı, bir tek 
kelime söylemedi. 

Hep ayni soğuk ve likayd haliyle 
bekledi .• 

Bunun üzerine d'Etyol devam etti: 
- Henüz yeni evlendim ve majeste. 

terine şunu itiraf etmek mecburiyetin -
deyim ki... Çok güzel olan kamnı son 
derece seviyorum. 

Kral, muannidane, sükutunu muha _ 
faza etti. 

D'Etyol hafif bir hayretle: 
- İşte, diye devam etti, bu kadın, 

yegane neş'em, saaıdetim, hayatım olan 
bu kadın, kendisine adeta tapındığım 

bu ld3dın, (bu sözlere ustalıklı hıçkırık
ların ahengini refakat ediyordu.) Onsuz 
yaşayamıyacağun, bu kadın, kayboldu, 
Sirl .. 

Kral, nefsine karşı olan bütün hfild. 
miyetine rağmen hafifçe ürpermekten 
kendini alamadı .. 

Bu adamın gizli düşüncelerine nüfuz 
etmek istiyormuş gibi, gözleri dikkatle 
d'Etyola dikildi. 

Fakat kralın ürperişi, Hanrinin göz· 
!erinden nasıl kaçtıysa, onun ıstırap 

ffadesi dolu çehresi de krala, hiç bir şey 
acı:dirmedi. Buna rağmen on tbcJinci 

Liıi o zamana kadar muhafaza ettiği 

sükutu bozarak son derece lakayd bir 
tavırla sordu: 

- Vay! Vah!. Yoksa Madam d'Et· 
yolun başına bir felaket mi geldi?. 

-Heyhat! Hayır, Sir?. 
- Nasıl, heyhat?. 
- Majesteleri ıstırabımı, heyec<ını· 

mı affetsinler .. Sözlerimi fena ifade et
tim. M~am d'Etyolun kaçırıldığını 

söylemek istiyordum. 
Bu defa da d'Etyol, dikkatle kralın 

yüzüne bakıyordu .. 
Fakat on beıinci LQinin çehresinde 

beklediği şaıkınlık yerine, ondan ga. 
yet sakin bir tavırla söylenen fU cevabl 
aldı: 

- Madam d'Etyol, kaçırıldı mı? Ne 
diyorsunuz, canım'!. 

Ve bu sözlerin aöyleniş tarzı adeta: 
- Bundan bana ne?. 
Demek istiyordu .. 
Bu aralık kral da, muhatabının en· 

dişeli çehresini daha büyük bir dikkat
le tetkik ediyordu. 

Hanri de, sözlerinin on be§oinci Lui 
üzerinde hi~ bir tesir yapmadığını gö
rünce hiddetlenmeğe, ainirlenmeğe baş
lıyordu .. 

Buna rağmen kendiaini topladı ve a-
deta ağlar bir ıekilde cevap veridi: 

- Size hakikati söylüyorum, Sir f. 
On bc§inci Lfıi: 
- Pekala?. Ben buna. ne yapayım ? 
Dedi ve gözleri hafif bir istihzayla 

d'Ety.ola dikildi.. , 
D'Etyol ürperdi. Buna rağmen gene 

hürmetkar bir tavırla cevap verdi: 
- Sir, zevcemi çılgınca sevdiğimi 

majestelerine arzetınek şerefine nail 
olmuıtum, binaenaleyh.. onu bulmak 
istiyorum ... 

Kral alaycı tavriyle: 
- Fakat, dedi, ben bunda hiç bir. 

mahzur görmüyorum.. Mademki bul • 
mak istiyorsunuz, bulun .• 

- Fakat, Sir, madam Etyolu bulmam 

için onun nerede olduğunu bilmem la-
.zım ... 

- Filhakika öyle .• , Pckilll Fakat, 
bu sevgili madam d'Etyolun nerede ol
duğunu biliyor musunuz? • 

D'Etyol soğuk bir tavırla: 
- Ben de kralıma bunu sormağa gel

dim! 
Diyerek bu cür'etkar cevabiylc en 

beşinci Luiyc müthiJ bir tesir yapıca -
ğıru düşündü . 

Halbuki kral son derece azametli ve 
mağrur bir eda ile sordu: 

- Anlamadım? Ne dediniz? 
D'Etyol: 
- Sevgili zevcemin nerede saklı 

olduğunu majestelerinden yalvararak 
soruyorum .. 

Dedi ve şöyle düşündü: 
- Şimdi i§in içinden çık bakahm ! .. 
Kral sakin bir sesle: 
- Bu ne?. Yoksa deli misiniz, efen· 

di? Bu kadar fazla sevdiğiniz madam 
d'Etyolu kaybetmeniz, şuurunuza bu 
kadar fazla mı tesir yaptı?. Benim te. 
baalarınun zevcelerini muhafaızaya me
mur olduğumu size kim 6Öyledi?. 

Hiddetinden titriyen ıd'Etyol: 
- Sirl .• 
Diye kekeledi, kral da, sakin olmak

la beraber, son derece tehditkar bir ta· 
vırla devam etti: 

- Dikkat edin, mösyö .. Sözlerinize 
dikkat edin, .. Tehlikeli bir oyun oynu
yorsunuz .. Size haber vereyim 1. 

D'Etyol, kralın bu beklenilmedik ha.ti 
karşısında tamamiyle §3Jırmıştı. Onü
ne dikilen maniler onu çileden çıkartı. 
yor, adeta koourtuyordu. 

Kralın, kendisini kurnazlıkla mah -
cup etmek istediğine tamamiyle kani 
bulunuyordu.. Bunun 'için, bu oyuna 
kanm3mağa ve kral yarım ağızla söy· 
lenen sözleri anlamıyor gibi yapmak
ta devam ederse, onu açıkça bir şekil
de itham etmeğe karar vermişti. 

Fakat ibu, son çareydi ve bunu ancak, 

partiyi kaybettiğini hissedince kulWıa
caktı • 

Şimdilik aoğuk kanlılığını muhaf ua 
etmek ve hedefe eripnek için ıcne kur. 
nazlık ve incdik göetermek li.mndI.,. 

Bunun içindir ki d'Etyol, kralın ih
tan karşısında, ric'at etıneği ihtiyatlı 
buldu ve riya.kar bir tekı1kle cevap ver· 
di: 

- Görüyorum ki, majestelerinin hid· 
detlerini tahrik etmek beti>ahtlığına 

uğradım .• 
- Siz mi, mösyö?. c Ne münasebet 

canımı .• 
Ve kralın tavrında öyle müthiı bir 

istihfaf vardı ki, d'Eyol, euratma idc
ta pınar yemiı gibi oldu ve sarardı. 

Kral devam etti: 
- Hülba, mösyö, maksadınız ne· 

dir? • 
D'Etyol: 
- Doğrudan doğruya krala mtlraca. 

at etmek cesaretini göetertiimae, bu 
sırf zevcemi kimin kaçırdığını bilmek 
içindir. 

Dedi ve, ayni zamanda, manalı bir 
bakışla ona, hakikati bilmekle beraber, 
hergeyi açıkça söylemek istemediğini 
anlatmağa çalıştı. 

Fakat kral, tavrını kat'iyyen deği§ -
tirmcdi ve soğuk bir eda ile cevap ver-
di: 

- Möayö, açıkça söyleyin, maksadı
nız nedir? Kimi itham ediyorsunuz? .• 
Ne istiyorsunuz?. 

Bu kat'i ve vazih sualler karşısında, 
artık kaçamak cevaplar venneğe imkan 
yoktu; açıkça ve vaıdh bir gekilde söy
lemek laznndı: 

Bizzat kralı itham etmek!.. Bunu 
düşünmek bile bata olurliu .• Bu, aptal· 
ca bir şekilde kelleyi kay'bctmek de. 
mckti, çünkü kralın sakin ve soğuk tav· 
n o kadar barizdi ki, bunu aocak ken
disinden emin bir adam gösterebilirdi 
ve d'Etyol, bu vaziyet kaJ1Sısında, kra
lın Janın ka!imlmasından belki de haki-


