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Başvekilinıfoln dün Sof yada kar~ılaıı tşme ait üç intiba: Bulgar B~eTcili ile beraber, Bulgar Başvekili ile Oelôl Bayar el sı1C1Ş'tr1arken (Ôn p1ônda BaYtm Kösetivanof ), askeri te~iş ... 

Baş-vekil _bu sabah geldi 

Başvc7cı1 lnı saba1ı Sir7Cecl ?stasyonunaan Ç17iarken •• 1 

Brezilya ihtil8.lcilerinin 
sil§.liJarı ecnebi memle
ketlerden . gönd.erilmiş 
Hükumet merkezinde 609 

mevkuf var, elebaşllar 
idam · edJecek . 

Riyö dö Janeryo, 14 (A.A.) _:_ 11 maY.ıs 
hareketi üzerine polisce yapılan araştı_r
malar neticesinde "nüm~ne., olarak ec
nebi memleketlerden getirilmiş çok mi!{. 

tarda bomba, tüfek ve cephane bulun-
' muştur. 

Namlar meclisi 11 mayıs hareket~ mü
teşebbislerinin süratle mahkemeye sevke
dilmesine karar vermi~tir . . 

Reis Vargas sendikat mümessislerin
den mürekkep bir heyeti kabul ederek 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle demiştir 
ki: 
"- Memlekete eksotik bir ideoloji tah

mil etmek gayesile hareket eden bazı 
müteassıplar her vasıtaya müracaat eden 

·bir fesat ocağı vücuda getirmişler ve dı
şandan gelen bir yardımla Brezilyanın 

hakimiyetini tehlikeye düşürdüklerini 
· dilşüninernişlerdir . ., 

thti.lfil hareketinin bugün neşredilen 
blfulçosu şudur : 

· "25 ölü, 500 yaralı,. 

İsyan hareketine kati olarak bastınl
mış nazarile bakılabilir. Memleketin her 
tarafında hükfunet vaziyete hfilrimdir. 
_ Resmen bildirildiğine göre, yalmz hil· 
kfunet merkezinde 600 kişi tevkif edil-
miştir. 

Elebaşıların idam edilecekleri zanne. 
diliyor. 

... 

Südetli Almanlar 
askeri gönüllü 

teşkilatı yaptılar 
· Prag, 14 (A.'A.) - Heinlein partisi, 
"gönUllü müdafaa servisi,, ismini alacak 

olan muhafaza te§ekkülleri vücuda ge
tirmektedir. 
Alma~yadaki hücum kıtalarma ben. 

ziyen bu teşekküller parti tarafından 

tertip · edilen içtima ve nümayişlerde 

izibatr temin edeceklerdir. Krtalarm 
şefi Villy Brandner Südet partisi ga-

_.. Devamı 12 incide 

Methtrr Frans12 roıı.ancıst BALZAt" ın bu en kuvvetli eterini kıymetli 
arkada~ımız NuruUah Ataç HABE.R için dilimize çevinni~tir. Bir kaç 
güne kadar baıhyacağız. . 

.Bu akşam Ankaraya 
gitmesi muhtemeldir 
Vekillerimizin Sofya ziyaretlerine 
büyük bir ehemmiyet atfediliyor 
Başvekil Ceıaı Bayar ve Hariciye Ve

kili doktor Aras bu sabah 7,30 Semplon 
ekspresile Belgrad seyaflatinden şehri

mize dönmüştür. 

Vekillerimiz Sirkeci garında İstanbul 
valisi ve belediye reisi Ustilndağ ile as. 
kert komutanlar, emniyet direktörü, vi· 
lftyet, belediye, cumhuriyet halk partisi 
erkanı, mektepliler, Yugoslavya konso
losu ve konsolo~ane erkanı tarafmdan 
karşılanmışlardır. Başta muzi.ka olmak 
üzere asker ve polis krtalan selam res
mini yapmıştır. Karşdamada hazır bulu
nan tıp talebesi başvekı1e bir buket ver
mişlerdir. 

Vaktin erken olmasına rağmen büyüK 
_.. Devamı 4 üncüde 

Frankocuların 
Araj{on cephesi 
kumandanı 

Tevkif edilmiş 
Kabahati, Comburl

yetcllerin kahraman 
olduğunu söylemesi 

lmtş 
"Deyli Herald., gazetesinin, Paris· 

teki l spanyol matbuat aja.nsuım bir 
haberinden naklettiğine göre, Fran • 
kocularm Aragon cephesi kumanda
nı general Yague Fra.n.ko tarafından 
tevkif ve hapsolunmuştur. 

Bu tevkifin sebebi, "Diar.o de Bur
gos,. gazetesinin yazdığına göre, ku
mandanın Lerida. düştüğü zaman ve. 
rilen bir ziyafette söylediği nutuktur. 

Gazeteye göre, general Yague, hü
.- Devamı 12 incide 

Çek Har;ciye 
Nazır muavini 
Bir otomobil kaza-
sına kurban glttt 

, Belgrad, 14 (Hususi) - Çekoslovak
ya Hariciye nazır muavini Pavlu bir oto 
mobil kazası neticesinde ölmüştür. Kaza, 
Bosanşki civarında olmuş, otomobil Sa· 
va nehrine yuvarlanmıştır. Nazır mua
vini derhal ölmüş, suların cereyanına ka
pılan madam Pavlu, Frner isminde bir 
satıcı çocuk tarafından kurtarılmıştır. 

~"tnr Po•ev U1dU 
Paris, 14 (A.A.) - Tannımış tiyatro 

ve sinema aktörü Poley kalp sektesinden 
vefat etmiştir. Müteveffa 52 yaşında idi. , 

BaşvekiUmiz Yu goslavyadaykcn .•• 

Musolininin bugün 
söylediği nutuk 

ltalyan Başvekili ltalyanın sulh 
istediğ ini temin etti 

Roma, 14 (Radyo) - Musolini bu sa
bah Cenovaya gelmiş ve orada büyük bir 
kalabalık tarahndan karşılanmıştır. 

Musoliniyi karşılamak için on bin kü
çillc izci (Balile) on bin izci ve on bin 
kara gömlekli toplanmıştı. Musolini, ken 
disini getiren "Konte di Kavur., harp 
gemisi üzerinde, rıhtımın önünde, halka 
hitaben bir nutuk söylemiştir. 

''Cenovalı arkadaşlar: 

Bu sabah denizden gelirken tarihi şeh 
rinizin güzelliklerini doya doya seyret
tim. Duymuş olduğum sevinci tarif ede
mem. 

Milletimizin her toplantısmda olduğu 
gibi burada da size milletlerarası siyaset
ten bahsedeceğim. 

1936 senesinin 18 martnda ltalya bir 
kere daha fena bir kararla karşılaştı. 
Bu sulhü tehlikeye koyup harp doğura
cak kadar ağır ve Avrupanın talini tayin 
eden bir karardı. 

Fakat biz, bu karara ''bayır,, dedik ve 
bu siyasi hadise karsısında boyun eğme
dik. Italyanrn düşmanları faşist aleyh
tarları, Avrupa kapılarının Bolşeviklere 
açılmasını istediler. Bu yüzden de 38 se
nesinin mart ayına kadar zecrt tedbirle
ri. tatbik ettiler. 

İtalya akan bir nehrin fırtınaları içe
risinde bunalıyordu. Biz hfila bunu u
nutmadık. Bir daha Avrupa diplomatları 

(Devamı 12 incide) 

Halayda memurların 
yolsuz hareketleri 

hala ön:enmedi 
W': ;y'aZISI 12 incfd~' 

.J 
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Süµısa 

"Hadise,, 
büyüyor 

Uzüp.rkta Japonyarun Çine kartı 
baıladığı aaked hareklt, bu Uı:alqark 
devletini, gittikç~ derinlcten bir bata. 
i• doğru götürmektedir. Uzakpktan 
gelen haberlere göre, Japonlar, Amoy 
ıehrini işgal etmişlerdir. Amoy, Şang
bay ile Kanton aras:nda 1842 senesin
de muahede ile Avrupa ticaretine açı
lan şehirlerden biridir. Japoolaı•ın bu 
Jehri işgalleri, Şimali Çin ve Şantung -
dan ayn bir cephe kurmaları demek: 
tir. Yani Japon askeri ha.rekatı geniş
lemektedir. 

Malumdur ki Japon hareıkitı, «~en 
ıenenin fii,zmda bir bahriye neferinin 
katli hidisesiyle başlamıştır. Japon ga
zeteleri ve Japon bükQmeti Çine 1ıuşr 
açılan ve bugüne kadar doksan bin Ja· 
pon askerinin katline eebep olup yarım 
milyopa yakın Japon aakerini meşgul 
eden büyük mikyasta bir harbe hala 
''bldiıe,, adını vermektedirler. "Hadi
ıe,. ge~en yazdanberi ~ok bUyUdU ve 
hata da büyümektedir. Japonyanın bü. 
tUn va.ıiyeti yanh§ hesapladığı anla
plmıftır. Askerlerin tazyiki altmda ha· 
reket eden Japon hilkWneti, bir darbe 
ile Çinin yola getirilebileceğini aanmıı
tr. 

Darbe vuruldu. Çin, Şanghayı, eonra 
da Nankini ka~tti. Fak<:ıt "yola gel· 
medi,.. Millt kurtulut hareketinin ba. 
~ geçen Çankanek~ ıarba çekilerek, 
JıP.OJllara muk.wemet etmekte devam 
ettt' ı 

tıte bunun U.ıerinedir ki, Japonya 
n.ıiyet:I yan1ıf hcsapladığı:ıu anladı. 
P'•kat bi.r defa bwekita batladıktan 
eonra Ja1>9n askerinin prestiji bahis 
mevzuu olduğundan bunu bir neticeye 
ıatUrmeğe mecbur kaldı. Japonyanm 
bundan sonta takip ettiği siyasi ve as
keri tabiye bu "netice,, yi elde etmek
tir. 

Filhakika J ~nyamn askeri kuvveti 
Çini mağlitp etmek için klfidir. Fakat 
Japonya büyük mikyaata bir harbe ~ 
mekten çekinmektedir. Birldcfa 1imalde 
Soıvyet Ru.syadan korkuyor. Bu sebep
ledir ki Sovyet hudutlarını müeafaa et. 
rnek için cenupta Çine lcıı:Jr§ı kullandığı 
asker kadar Mançu koda da asker bulun
durmaktadır. 

Bir taraf tan bu cepheyi muhafaza et· 
mek, diğer taraftan Ma:ı.çuko da dahil 
olduğu halde işgali altında bulunduğu 
arazi içindeki asayigi korumak ve ayni 
zamanda çok dağnık görilla hami ~ 
hiyetini alan Çin harekatını idame et· 
mek, Japonya için ağır bir yük teıkil 
etmeğe baılamııtrr. 

Japonyanın bu zotluklan arttık~ 

Çine yardım eden tngiltere ve Sovyct 
Rusyaya kar§ı takip ettiği ıiyaset de 
deği1iyor: Yakın zamanlar'.! kadar Ja
ponya İngiltereye bir dü~ nazarile 
bakıyordu. Japonlar, Çin gümrüklerini 
iıgat ettiklerinden Çinin bi!§lıca varl. 
dat kaynaklannı da ellerine geçinniı 
bulunuyorlar. Halbuki bu gümrük va
ridatının bilyUk bir kısmı Çinin borç
larına tahsis edilmiştir. Japonya, İngil
tere tebaaamm ellerinde bulunan Çin 
ta~vilitınrn faizlerini ödemiyordu. in· 
ciltere ile bu ihtilafı idame etmıdlı: Ja -
JY.mya için bir zaaf teşkil edeceğinden 
Japon hUkCtmeti, geçenlerde bu faizleri 
adeyeeeğini bildirmi1tir. Bu, Japonya. 
l'ın zifma delAlct eder. Çine yardım e
den diğer ldevlete kartı dıaı M>n gtin
lerde vaziyetini deği~tinniştir. Filha· 
kika Sovyetlerin Çine yaptıkları yardrm 
meselesi 8tederrberi Japonya iç~ 1:.4.- §i· 
kayet mevzuu olmu~tur. Ve Çindeki 
rorluldar arttıkça asabileıen Japonya, 
blitün ask~n harek1ttan Rusr-'YI meıul 
addetme!e ba§hyacağı bir tnrada, ge
rek Avnıpada ve gerek Uzakşarkta işler 

Maden faciası 
nasıl oldu? 

Mahk.um 
kontesin kocası 
HitJere müracaat edecek 

Bundan yedi 
sekiz ay evvel, 
Berlin ekspresin -
de bir Lehli kon. 
tes cuusluk llUÇU 

ile tevkif edilmit-
ı ti. 

Kontes Vlel • 
polski'nin Alman 
hUkUnıeti tara • 
fmda.n i d a m a 
mahktı.m edile • 
ceği zannedili -

yordu. Nihayet, mahkemen.in verdiği 
karar bildirildi. Lehli kontes müebbecl 
hapse ma.hkftm edilmiıtir. 

Kadm carusun Lehista.nda bulunan 
kocası Kont Vielpolski bulunduğu bir 
beyanatta : 

"Karnnm kurtanlması için bizzat 
Hitlere müracaat edeceğim,, demiştir. 

Kont kansmm suçlu olduğuna inan
mıyor ve mahkemenin · verdiği kara • 
rın henüz resmen bildirilmediğini 
söylüyor. Bununla beraber, kansı 

mahkum olsa bile, onun yerine Lehis
tanda mahpus bulunan Alman casus. 
!arından biri ile değiştirilebileceğini 
ilmid ediyor. Bu mıretle, Kontes hi~ 
olmama Almanyadan Lehistan& nak -
ledJlmiı olacak. 

Kontes Vielpolskl 18 Ağustosta, 
V&110va.dan kalkmt§br. Franaanm ce. 
nubundakl bir §elıii'de bulunan anne
sini görmeye gitmektedir. EvvelA, A
vuaıu.r,a • İtalya yolu ile gitmek ni· 
yetlnd~lr. Fakat sonra ffkrhıf değiş. 
tirlyor ve A:tmiinyil(Wı geçereıt git • 
meye karar veriyor. 

Kontes Almanya.ya hareket ettiktE-n 
sonra bir müddet kendisb:ıden haber 
alınamıyor. Nihayet Paristekl Leh 
sefarethanesi kontesin Bertin civarın. 
da, trendeyken tevkif edildiğini ağ • 
reni yor. 

HM.ise V&r10Vaya bildlrtlfyor. O 
zaman, kadmm kocuı olan k6nt, 
derhal hilkiimet vasıtasıyla Berline 
müracaatta bulunuyor. 

Fakat Berlin htııdUnetf, kadının 

tevkü edildiğini bildirmekle beraber, 
sebebini söylememiştir. 

Bunun üzerine, kont, Berllne Var· 
kat Alman hUkfuneti avukatın kon. 
govadan bir avukat glhıderm.i§tir. Fa
tesle görüşmesine müsaade etmemiş. 
tir. 

Nihayet, teerlnisa.nide kocasına ilk 
defa olarak bir mektup gönderebilen 
kontes casuslukla itham edildiğini 
haber vermiştir. Bundan sonra dört 
mektup daha göndermiş, fakat hadi
se hakkmda hiçbir şey yazm.ıyaral· 

yalnız dört yqmdaki kızmm sıhhati· 
ni sormuıtur. 

Japon bakımından kötü gitmefe ha§. 
lamıştır. 

Uz.:ıkp.rkta genit bir görilla harbi 
mahiyetin! alan aıkert hareklt Ja
ponlann aleyhine cereyan almıftır. Di
ğer taraftan Avrupada Italyarun tngil· 
tere ile anlatm~ı da iki bakımdan Ja· 
ponyayx memnun etmemi§tir: · 

Bir defa İngiltereyi Uzakprkla meı
gul olmak için serbest bırakıyor. tkin. 
cisi Alman yanın Rusya üzerine A. vru
pada yaptığı tatyiki azacık zaytflzıtı. 

yor. Gerçi bu t.<:ızyiki yapan Ber
lln • Tokyo mihveridir. 

Fakat bu mihverin Berlindeki ucu, 
Roma - Berlin mihveriyle takviye e
dilmi§ti. Binaenaleyh İtalyanın dıt po
litikasında müstakil hareket etmeğe 

karar vermesi, Japonyanın itine elver. 
memiştir. 

Hülasa gerek askeri ve geırıdc siya.at 
halamdan bu aralık Japonya için işler 
iyi gitmiyor. Ve gitmediği içindir ki tn
ziltere ve Sovyet Ruıya De bir ''idarei 
maslahat., siyaseti ttıktp etmeğe başla-
mı§trr: (Ulus) A. Ş. ESMER 

Ölenlerin saqısı 79 
olarak tes/Jit edildi 

Bir baıbayaa iki oğDu da lnflOAkta 
mahvoaduDar 

ç h ........ ..__ .. _,.,, 

Bir kaç gün evvel İngilterenin Mar
kam kömilr madeninde bUylik bir infi· 
1ik olduğunu telgraf haberleri kraaca 
biJdirdiler. Faciada 79 kişi ölmü§, 41 
kiti yaralanmıttır. 

Bu kaza, 22 eylül 1934 de, ôresf(:..rd. 
daki maden oc:ağı infilakından sonra 
dehıet itibariyle en bilyüğtldilr. O ka
nda :265' ln1l 61mUytU. 

Louıdra nasıD 
müdafaa 

oounacalk '? 

İngiltere, muhtemel bir hava muha
rebesine kaJll müdafaasını hazırlar
ken, Londranm hava hücumuna karşı 
korunması için de geniş tedbirler alı. 
myor. 

Bir tayyare hücumunda şehrin mü. 
dafa.ası hava toplarmda.n ve tayyare
lerden başka, balonlarla da temin e. 
dilecektir. 

Bu balonlar; düşmana karşı bir te· 
cavllz sillhı değil, fakat. bUyük bir 
müdafaa ~etidir. Balonlar, eehrin U
zerine ve bin metre kadar yükseğe çı
kacaktır. Balonlarda kimse yoktur. 
İçi havayla. şi§irilmiş olan ve yere 
bağlı bulunan bu balonların vazifeleri 
§ehil' üzerinde durmaktır. 

DUşman tayyareleri sık sıralar ha. 
linde ve çok yüksek bir irtifada kar. 
eılanna çıkan bu balonlar yüzünden, 
faaliyette bulunamryaca.klardır. ÇUn
kU balonlar, tayyarelerin şehri bom. 
barchman edecek şekilde alçalmasına 
maru olacaklar ve sUratle giden tay· 
yarelerin şehri görmelerine blle müsa
ade etmiyeceklerdir. 

Bu usulün tecrübeleri yapılmakta 

~-

ve çok iyi netf oeler almmakta.dır. 
Markam ocağmda ilk infillk 1&beh· 

leyin Nat altıya çeyrek kala olmuıtur. 
Gece poataaı ifinden çıkıp yerini gi1n. 
düz postasına terkedeceği sırada bir in· 
filak sesi duyulmuftul". 

h'erine gitmek üzere yolda olan İ§Cii
ler. u1akt.:"Ct infilak aeani i§itmiıler, 
biraz sc.;nra, karııdan kop kota ıeten-
ler <ınlara kazayı haber vennişle.rfdir. 

• - Dönün! Geri dönün t Madende in
l filak vnl .. 

Kazadan haberdar olzı;n arhht imdat 
te§-kilatı derhal maden ocağma. k9Jmut
tur. Bu ıırada ikinci bir infllik dmut. 

tur; Uzun müddet asan~örler işleme • 
miş, nihayet yeraltrnda kalanlamı ya
nına inilerek yaralılar ve ölüler toplan
mıya baıtanmrglanbr. 

Büyük kazanın en fazla felakete sü
rüklediği bir c:ıile vardır ki. bu aile ma
den ocağına üç kifiyi vermiştir. 48 ya. 
ıxtdaki Herbert, biri 23, diğeri 26 ya-

tındaki iki oğlu ile beraber ölmil§, ge
ride kar111mı yalnız bırakmışın. Ada· 
mm büyük oğlu da Uç senedenıbcri se
viştiği 'bir kızla nişanlı bulunuyonnuı 
v~ yakında evleneceklermi§ .. 

Felakete uğrayar.J.c:ır arasmaa, biri 
be§, diğeri &ekiz çocuklu iki aile daha 
wrdır. 

Kaza üzerine, kral ile kraliçe derhal 
feU.ltetzede ailelerin t~eıssrüne iştirak • 

terini bildiren bir telgraf çekmişler ve 
yaralıların vaziyeti hzıkkında alakadar. 
la•dan malOmat istemi§.leıtdir. 

' Kazanın nede~ ileri geldiği ve mes
ullerin kim olduiu belli değildir. 
K urtulanlann hepsi ağır yaralı olduk· 
lan için ifade vercmiyecek haldedkler. 

Y iılnız içlerinde, konupbilen bir tan~ 
si vardır ki, o de. pza hakkında ancak 
şunlan anlatıyoı • 

' 'Gece işimizi ıitirmiş, çıkıyorduk. 

Berı biraz geç ka. 'JU§tim ve hepsinden 
ayrı olarak, ba§kc. bir asa:ıeörle çıkı

Jvm. 

•'Birden, yüzilme sert bir havanın 
vurduğunu duydum. Hava tertibatı bo

zulmuı zannettim. Çünkü, havanın ak. 

ki. istikamette esmeai lazımdı. Palto
tru almak üzere geri döndünt. 

"Bu sırı.da yerde yatan sekiz, on kiti 
il~ karşılaştım. Diğe: bir arkadaş, ba· 
na doğru gelerek, kollannun ara•ma 
atıldı. 

''O zaman ocakta bir infilak olduğu· 
nıı anladım. lnfillk .niabeten uzak bir 
nokt:da vulrua gelmişti. Burada yere 
serilenler gaz ile boğulanlaI1dr. 

•'Telişla, asansöre doğru koşuyor

clum. Fakat, o sırada ikinci bir infilak 
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KUttUN 

İki yüzlü siyaset 

ASIM Uı, /Jata11da, ıcçlm dolagulle 11a. 
pılan tahriklerden ve Frarısı: delege • 

ıi Garonun aözlerile ef'al ve harekdtı ara 
ırndakl te=attan bah!ettiklen ıonra dl11or
ki: 

"Görillüyor ki Hatay intihabatında biz 
bir tarartan Fransız dosUuAunun eserleri
ni beklerken diiter taraftan bu dostlukla 
asla telif edilemiyecek bir vaziyet karşı. 
mıza cıkmış bulunuyor. Acaba yilrekleri 
tahammül edilmez bir tazyik ile sıkan bu 
vaziyet karşısında hükCımt!t ne düşünü. 
yor~ .. 

CUMHURIYBT 

Denk bütçe 
YU,\ı'US Nadi uenl sene bütçe&inden 

ball8cderken 1ö11le uazıuor: 
Uütçe deyip de, ne ohıcak, ·rnridat Ye 

ma<;nrif yekunlarıdır deyip geçi re' rmc7 

meli. Uiilçe, bu kadar basil bir iş değildi r. 
Bütçe, devlet denilen büyük mefhumun 
komprimesi sayılacak kadar ıı ğır, derin ve 
ehemmiyeUI bir ı,ur. Devletle bilice müte
radif iki kelime sayılsalar yeridir. Devlet 
denilen umumi nizam anca.le bütçe ile a. 
yalda tutulabilir de onun için. Devlet ve 
memleket idanleri bütçelere dayanır. Büt 
çeyl ya tamamen çekip alır veya gevşek 

,.e karışık yaparsanız, devlet ve memleket 
tin birer heyulA gibi havada, kasırgaya tu
tulmuş cisimlerin avarelilile bir iki san
landıktan sonra, paldır küldür yuvarlan. 
chklarını görilrsilnllz. Cazibe ile bava taz. 
yikının dünya hayatı üzerindeki tesirleri. 
ni blllrsiniz. Memleket hayalında bütçe 
aynen budur. Cazibe ile tazyikı kaldırınız. 
Dünyada tutunacak yerimiı kalmaz. A. 
yaklarımız yerden kesilir; kendimiz fe
zalarda sellşidzel ucma?!a başlarız. Onun 
gibi btıtçeyi ortadan kaldınou, millet ola. 
rak delil. batlA fert olarak bile ayakta du
racak halimil kalmaz. Btıtçe temellle dev 
Jet. fertlerin hayatına dahi sallamlık ve
ren en btıyQk mlleueaedlr. 

Biltçe ve fert... Ne mtınasebet dlyecet
slniz? Hayır, öyle delil, blllkis çok mQna. 
sebet. Bir kere biltçenin yekfınladn ekse. 
rlyetle kendi memleketimizde sarfolunur. 
Sözde devletin ol~m bu hazine hakikatte 
milletin hazinesidir. Sonra biz hepimiz o 
bO.tç~nll). tesis rJlili devlet nizamı saye
ııtn<le muntazahı tert, aile ve c~mlyet' lı~ 
:rafı ya.~anz. Daha sonra biz fertler in aı 
veya ç-0k 6ervotimiz ve itibarımız, elblr
lilile yaptıfımız bOtçell devletin servet 
ve itibarına baflhdır. Hallfı. elimizdeki n 
koynumuzdalti paranın kıymeti bile dev
letin ltiban sayesinde menalı ve faydalı
dır. Devletf ve s11Alam biltçe~-1 ortadan kal
dır, o varakanın adi bir kAAıt parçasın. 

dan farkı kalmaz. 
Bu mül:\hıızalara binaendir ki bütçeye 

büliln milletçe en kuvvetli can kurtaran o
larak dört elle sarılmda mecburuz, TC 

iyi bilelim kl ona verdiklerimiz ondan al
dıklarımıza nlsbetle devede kulak kabilin
den sayılacak kadar azdır. Sağlam ve kuv
vetli bütçe hepimizin topumuzun bilerek 
ehemmiyet ve kıymet verece#lmiz en ha-
yati işimizdir. , 

Bu memlekeıte bir günün selme!ii le 
menni olunur ki o ıaman biltçenin varida
tı için lahsilht killfetine hacet Oimaksızın 
herkes devlete karşı borçalrını bizzat ken
disi götürüp hazine ~elerine teslim ede
cekllr. O günlerin gelmesine intizaren büt 
ccmlzin iyi yolda yÜrümekte ,.e saAlam 

_.. Devamı 4 UncUde 

Arşidük Otto 
Diğer arşldUklerl 

rddedfyor •• 
Arşidük Otto, eski Avusturya-Ya.· 

ca.rista.n imparatorluğunun varisi olan 
Habsburg ailesinin reisi bulunmakta. 
dır. Bu sıfatla hanedandan olan diğer 

iki aı1idükil ailesinden reddetmi§tir. 
Bunlardan biri Arşidük AlbrehtL. 

Bu a.rşidilkün bir Macar köy öğretme-

ni genç kızla evlendiğini yazını§tık. 

ArgidUk Otto, kendi ailesinden birinin, 
hanedandan olmıyan biriyle evlenme. 
sini kabul etmemiş ve Albreht'i red
detmiştir· 

lkinci olarak reddettiği de arşidük 
Karldir. Kari da, son günlerde diğer 
bir Macar kızıyla evlenmiştir. 

oldu ve ondan ır...nra kendimi kaybctmi-
f.im .. ,, 

Ocağı boğucu gu kaplamI§ olduğu 
için ilk imdat da müşkiilitla karıdan. 

mıştır. Bundan sonra ,imdat kuvve'ti, 
gaz mas.keleri takarak gelntittir. 

Hastanedckilerden bazılannm sıhhati 
hakkında endişe eıdilmektedir. Kaz:cnın 

ıebebi hakkında tahkikata devam olun
maktadrr. 
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• RO~JAN\ A mı ili lıayraıııı ınunascbc. 

tile, reisicumhur Atatürk ile 'Romanya 
kralı Karo! arasında telırafiar teati olun. 
muştur. 

• Bt:ı.EDl\ E tarafından tatbik nıevkii
ne konulan bir talimntııameye söre, ev ve 
ticaret 3 erleri bulunnn :rerle.rde deri de. 
poları ~ asıık edilmiştir. 

• TRA:\IYA Y sirkeli bozuk yolların ta. 
mirine nihııyel karar Termlş ve i~e htik-
131 caddesindeki yollardan başlamıştır. 
Bundan sonra Tophane • Fınrlıkh balları 
tamir edilecektir. 

• ONl\'ERSlTE profc~örJerinin türkçe 
öğrenmeye mecbur oldukları üç sene mlid 
det bitmiştir. Türkre öirenme.miş profe
sörlerin ınııkıınleleri bu sene temdit edil
miyeccktir. 

• lLl\, orta ve lise talebesi için maarif 
vcklltellnde :yelrn:ı!'.Ck kıyafet :,ekilleri ki· 
rarluştırılınıştır. Kız erkek ilk okul tale
besi ile ort:ı ''e lise kız talebesi kurşuni 
göğüslük 11ireceklerdir. Orta ,.e lise erkek 
talebesi icin de rıynca bir kıyafet clüşü

nülmekleclir. 
• LİSE ,.e orta okullarda yaııh imtihan

ların kaldırılma$ı etrafında tetkikler de
vam etmektedir. Bu yaz talilinde Ankara
da yapılacak loplantıd:ı bu husus te.~bit 

edilecektir. 
• EC."EBl ve ekıılliyel okulu öjrelmen

lere yapılacak uımnıın ders saati baş.ınu 
mı, yoksa muayyen bir miktar olarak mı 
:verilece~i henfiz tamamen tesbit edilme
rnişlir. 

" DEVLET Demiryo\ları harekeL me
murluiu için açılan kurs bilmi~. memur
ların hepsi imtihanda muvarf:ık olmuşlar
'.ılır. 

• Sılıht ~arllnr:.ı mugayir bulunduğu an 
Jaşıfan b:m s:ııoı tabrikalarıoa karşı be
lediye s1kı tcrlbirltr alm1~ ve şehirde ara. 
ma yapılmasına karar v~ilmiştir. 

• .lZ)IJH :>ergisioe bu sene aüzeJ sanat
lar :ıkac!cm isi scrı.ım ik ~uhesi de iştirak e. 
"dccektir. 

• TUJ\F \:\'D.ı\ mallar ıeimiye ba~lamı}
(ır. Domatesin kiıo~u 50-60, çileğin tilo
su 251}..300 lmru~tur. 

• ZfRAAT kongresi hazırlıkları bitiril
miş ve raporlar hıııırlanmıştır. Kongrenin 
tarihi bugünlerde te~bit edilecektir. İşti
rak edecek murahhaslıırın l~imlcrf vekAle
te bildirilmiştir. 

0 TAi\Sl oıomolıillerinde radyo bulun
ması mahzurlu aörülınemiş vı? kaJdırılmıı
sınclıın v:ızgcçilerck taksilerde radyo bu
lunmasına müsaade verilmiştir. 

• OTO:\fOBlL ve otobüslerin dnğılm:ız 
caru talana müriılelleri temmuzda bitecek. 
tir. Hcrgiin yirmi otobils ve otomobilin 
c:.ımı değiştirilmektedir. 

• l.ABQRATU\'ARLARD,\ çalışan bütün 
memurfor "Türk Laborıınll:ır cemiyeti,, 
ismiJe lıir birlik lrnrmu~lnrdır. 

• l\lr:.Z \Rr.IK lac.lannın beledi.yece nu
marahmmasın:ı tlevam edilmektl'dir. 

• l~TIHAP işlerinde sürat temin edil. 
mesi için ihdas <'dilen ııilc fişlerinin ha
zırlanoı:ı"ı Oeyoğlu cihetinde devam et. 
mektedir. Bundan sonra Beşiktaş, Eminö
nü ve Fatih kazalarına geçilecek ve 15 a
~slosa kadar bitirilecektir. 

• ŞOFÖRI.ER cemiyeti, plaka resmi kal. 
"dırurlılı:t:ın sonra benzin galonlarına yapı. 
Iacak zammın indirilme~i icin .o\nkarara 
bir heycl r.ıöndermeye karar vermişlerdir. 

• • "AKfT. Tuılalarının bu sene daha sı. 
kı bir muayeneye tabi lutulmasl kararla$· 
tırılmı~lır. 

• RO:'llA. "YADA~ yüz kadar damızlık 
inek ve dört tane boğa satın alınmıştır. 
Yakında şehrimize getirilecektir. 

• TAŞDELE.' suyu menbaında )'apıla
cak fonnt t~isal için Almanyaya ısmar. 
Janan m:ıkineleı- şehrimiıe gelmiştir. 

• t'Xl\'ERSlTE doçenUerinin imtiham 
l teşrinievvcle karl.ır devam edecek. o za
mann kadar imtihıın vcrcmiyen doçentle. 
rin Ünh·ersitc ile ııl:ik:ıları kesilecektir. 

• IS f>.\ fRESt f~tanbnl höJge:c:l iim iri 
HaJM:, iş dnirt'!Sİ amirlerinin Arıkarada 
yapacakları toplantıda bullınnıak ifrerc 
tm akşam Ankaraya gidecektir. 

• YU~A:\'tST\~ ile lic:ıretimlzin inki-
şafı için, ikf lıiikiıııırt :ır:ısınr!:ı yapılan 

llltlNıwlll'1lııı•11~11rıııınıııllltıllıt*'I......,.. 
Bir edalı güzelsin. 

(Çingene kantosu ; hicaz) 
Çinıeneler sa/alıdır. , 
Düğün için se,dalıdır. 
Ellerin~ koyar kına 
Cilvesi bin aUına 
A.be todi zıp zıp zıpla 
l\.fangizleri hemtu topla .. • 

(Kanto; mahur) 
Todifordc çengi ,ıkar 
Nazik dilber hem şivekar 
Çalgı diiğiin ncrde olsa 
Koşar gider güler oynar 
Başınızı açm, sa,ıuızı saçın 
H_a~di. h.rıydi n kızlar (iki defı.. ı 
S;zı gıdı arsıılar ..• 

Bugün kanto alafranga dans maskesile : 
Time sahnesinde son yıllan yamor sa- j 
nryorum. ı 

R. Ekrem KOÇU 

anlaşmalar fliıt neticelerini vermek üze. 
redir. İki memleket arasında mal ve mah
sul mfibadele3i için buıünlerde mütem
mim baıı kararlar alınacaktır. r, Limltet 
müdürü Bedri Nedim bu işler hakkında 
Yunanistandaki allkadarlarla müzakereler 
de bulunmak üıere dün Atinaya aitmltlir. 

• SEHRIMtZE Sofyadan 200 kişUik bit 
Bulgar seyynh karllesi ıelmiştir. Bulgar 
S'-yyahları iki gün kalacak. buradan Ku. 
clüse lidtceklerdir. 

•SALI ıünü saat 18,30 da BeyoiJu halk 
eYinde Fatin tarafındın "Felekb"ata dair .. 
konternns verilecektir. 
DIŞARDA: 

• Birkaç ıündenberi Yugoslavyada bü. 
küm sürmekte olan şiddetli fırtınalar bil
hassa Bo:m:ıda mOhım tahriba.t yapmıftır. 
Delgrad ile Seliınik arasmda demiryoUarı 
münakaliitı güçlükle. idame edilebilmekte.. 
dir. Vardar nehri ıaşmıt ve birçok köprü. 
leri sular alıp ıötürmüştür. Priştina şehri
nin büyük bir kısmı su alhndadır. 

• Mısırda ha,·a müdafaası lerlibalı art. 
tırılmıştır. Memleketin muhtelif yerlerin. 
de fevkalAdc kuvvetli elektrikle işliyen alt 
mış projektör istasyonu knrulmuştur. Ya% 
tatilleri esnasmdıı üç ay müddetle bin fi. 
nivcrsite talebesi, askert talim ,.e terbhe 
~öreçektir. 

• Disenill Frausıx a,·isO!u dün sabah 
Köstenceye Tanı olmu~ur. Ziyaretlerden 
s'lnra Fransız >e Romen heyetleri mnuml 
harpte ölen Fransıı askerleri muarına li
derek birer edcnk ko:rm.uJlardu. 

• Arnerikada Senato hariciye. encümeni 
hpanyaya karşı silah ambargosunun kal
dırılması hakkmdaki k\rıır suretini bir 
reye karşı 17 re} Je ·reddetmiştir. 

• Amerilrada senato, bahriye sHAhlan. 
ması ı>rojesini kati sure.ite tas,;p etmiş Te 

bu iş itin bir milyar 100 milyon dolar 
kredi kabul eylemiştir. nu kanun proje. 
sinin mevkii merh·ete ıirme:si için, ~imdi 
yalnız reisicumhur tar:ıfından imzası kal
mıştır. 

• Alman bahriyesinin erkanı harbiye 
reic:i amiral Raeder Buda~ede iki gün 
kaldıktan ~onra hava yaluyla Berline dön
müştür. 

• Mı'lır kralı 20 mayı~ta Kahireden ay. 
rılacak ve üç ay yaıı <;ayfö·P.de geçirme~ 
Ü7.are hktnderiyeye gidecektir . 

• Fra.nsada Kan hava Te. denir tezgah. 
tarında tıkan ıre.v nib:n"t't butmus -ve i'e 
baş1anmıştır. 

CUMHURlYbi' 

Denk bütçe 
_.. Baştarah 2 incide 

temeller üzerinde, ;yükselmekte olduğunu 

nıemnnni:retle kayclefmi-ş bulunalrm. 

TAN -
Orta çağda değiliz! 

S .tBIH.t Zel.eriga "dikkatte oL-una.
ca/( bir /1fl.Zete havaciisi,,ni tekrar e

diyor: 
"1'.iksar - Düncl.:se l.:öyüode, yeni d~

muş bir çocuğun cesedi, bir çukur içinde 
bulunmuştur. Çocujun başına yapılan taı
yiklc öldilrüldiiğil tesbit olnnmu~ltrr. Be. 
tediye ebesi, Dönekse köyündeki 110 ka
dın ve kuı muayene etmi,, çocuğun bun
lara ait olrnadıiı anlaşılmı,tır. Tahkikata 
de\'am olunu:ı;or." 

Sabiha Zekeriya diuor ki: 
Bir memJekelin herhangi bir noktasın. 

da bir cinayet. bir hırMılılı; vukuunda, 
mücrimi meydana çıkarmak ic;iıı zabıta 

faali}'ete ıeçer. Fakat zabdaya~ mücrimi 
meydana çıkarın.ık i'in verit.en haklan 

lcsblt eden kanunlar da vardır. 
Bir mahallede hırsızlı\,; oldu diye, her 

evin kapı ın.ı çalıp, evleTinizi anyacağız.. 

diye polis herkesin evine giremez. Ancak 
süphe etıi~i bir adam yarsa, onu nya oma 
sa?;Jayan birini haber aldığı ıaman bn ada 
lllln evini ornşhrabilir. 

Yoksa böyle, ~ıra fs.lak:-ısına diur aibi 
bütün bir mahalle, köy Yeya tehir halkını 
yere yatırmıyıı -ve ondan ~fiphe efmiye 
hakkı yoL.-tur. Aksi takdirde "mnleniıı 

masuniretini,. temin eden esas teşkilit ka. 
nununun m:ına'lı kalmaz. Beraeti zimmet 
a~ıldır. Hiçbir delil ve vesika olmadıkça 
kimst'nin, kim~eriE'n şüphe etmiye hakı.., 

yoklQr. 

Gmünüzün önünne ıetiriniJ. Niksar be
lediye cbe~i. eHnd• çantas4 her evin ka
pısını, tapu senedi onunmuş aibi, ı;ahyor, 
içeriye giriyor, evin içinde ne kadar ka. 
dm ,.e kız varS'a y:ıtırıp nınayl"ne l"diyor. 

Anc.ak m:ıhkeme, o ela, üıerinri<? delil. 
ler toplanan bir mü.erimi b3yle bil' mua
)'rrıeye ~nkedebilir. Yoksa hiı:bir kim!'ie
nio, faili meçhul bir cürmü meydana çı. 
karacağım diye memleketin sulh Ye siikun 
içinde :ra~ıyan ve mua:rene neticesinde 
hep~lnin masum olduğu anla~ılan ln"ttnla
rınt bi'lyle bir muayene.ıfen ~irmeye, e. ( 
vine ıinniye hakkı yoktur. 

!JABER - ~ pcw••e 
= 

Başvekil 
_. Baıtara/ı t incide 

bir halle kalabalığı başvekili şiddetle aı. 
ıa,laml§tır. 
Başvekil ve hariciye vekili Perapalas 

oteline inmişlerdir. Bu~ Ankaraya 
gitmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Sofyadaki ziyaret ve 
tem11slann tufeillb 
Solya, 14 (HUiusi muluMhirimir. 

den) - Dün, Cellt Bayar ve Rüştü A·· 
rawn Sofyaya gelmeleri münuebetiylıe 
ötleye ka.dar yapılmrş ol."ln ziyaret ve 

meraaimi bildinniştim. 
Saat 12.15 ide Vra.ma sarayında 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz· 
Je bUtUn TUrk heyetJ Majeste Kral 
hazretlerlntn öğ1e yPmeğinde misa
firi olarak bulunuyorlardı. 

Yemekten sonra. Kral hazretleri 
başvekttlmtıle btr tarafa ~ekilerek 
uzun mlldı!et gt5ruşmilşle:r ve eonra 
kendflerlne ayrı ayrr iltltat ederek 
bUtiln h~yetl murahhasa erkft,nr ile 
konuşmıışlardıF'. 

BaşvE"ıkillmtı. kral hazretlerine 
Atatürkün selam ve muhal:Jbetlerini 
arzetmı~ vp 'am1'1E.'ste de bilmuka
bele en samlmt muhabbet ve hUr
metlerfn!n Reisicumhura arzına Baş 

vekflfn tavassutunu rica etmişler
dir. 

Kral hazretleri, Başvekil CelAI 
Bayara kendi imzalariyle bir resim
lerini ve .Bayan Bayara ayrrca bir 
hatıra vermişlerdir, Burad:ı s<iylendiği· 
ne göre Bulgar Ba1vekili KMe İvanof, 
Cel~I Bayann ziyaretini iade etmek 
Uzere Cumhuriyet bayramında Anka
raya aidec:ektir. 

Halkm Türk heyet;ne 
gösterdiği sempati 
Sofya, 13 (Hususi) - Bulgar Ajm. 

11 bildiriyor : 
gu gece Başvekil CeIAl Bayar ve 

Harlcl;re Vekili Rilştil Aras Ankara
ya. dOnmek üzere Bulgar arazisini 
terkedeceklerdir. 

Bugün Bulgar hükiımet merkezi
nin iki güzide Türk devlet adamına 
karşı gösterdiği !yl kabul çok samt
mt Te dol!ltane olmuştur. Sotyada 

k?Sa fkametlerl esnasında Türk ve· 
ktllert kralın, hükumetin. halkm ih· 
tlmamlarma Te l!lempatl tezahürleri
ne mazhar olmuştur. 

Yeşillikler ve iki memleket bay
raktan He züelenmfş bulunan istas
yonda karştla111a töreni on binlerce Jı:i. 

~nin istasyona toplanmas.r ve müt~ma.. 
di alhşlariyle hararetli bir mahiyet al
mI!trr. 

Bu saate mahsus cırnak iizetıe şehir
deki bütün nakil vasrtala.n tatil edil
mi§ bulunuyordu. 

Tllrktye Başveltiff ve Bulgar Baş~ 
veklll yanlarrnda Sofya garnizon 
kumandanı oldulu halde ihtiram 
Mlüğüniln önünden r;e~mişlerdir. Bu 
esnada asltert muılka Türk v-e Bul
ga.r mtlll marşlannr çalmıştır. 

latasyondan şehre kadar muhte
rem misafirler kaldırımlar üHrinde 
btriknılf ola.n halkın aempati teza
hilrleriyie karşılanmıştır. 

Başvekil Köseivanof ile samimt 
ziyaretler teatisinden sonra, güzide 
TUrk devlet adamJan kralın bu~u
runa kabul edilmiş, ve yemete davet 
olunmuıtur. 

Sofyadan ayrılışta da mlsatlr!ere 
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bu sabah geldi 
Celll Bayann beyanatı 
Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye Baş

vekili CelAl Bayar, Bulgar jansı va
sıtasiyle, Bulgar matbuatına aeağrda
ki beyanatta bulunmll§tur; 

Bulgar kıraliyet hllkiı.metinin nazik 
daveti üurine, Belgraddan dönerken 
Soyf a.da. tevakkuf etmeyi kendimize 
büyük bir zevk bildik. Güzel hüktlmet 
merkezinizi bu kısa. ziyaret, Bulgar 
B&§Vekili Ekselans Köse.iva.nof ile 
daha geniş bir surette tanışmaklığı
mı mUmkiln kıldı. 

Doktor Aras ile birlikte, Ekttlans 
Köseivanof ile memleketlerlmizi alL 
kadar eden meseleler hakkı.ada görüş 
teatisinde bulunmak fırsatını bulduk. 

Bizi minnettar '!lrrakarak iltifata 
garkeden Majeste Kralın Yüksek te
veccühlerine nailiyeUe çok bahtiyar 
olduk. 

Kraliyet hükiı.meti ve bütün halk, 
bize çok dostane iyi kabul gösterdiler. 
Bir.e ibzal edilen nişanei dostlukların. 
dan dolayı çok müt.eha.ssisiı. 

Bütün dostane tezahürlerin, mem
leketlerimiz arasmda mevcut iyi kom
§uluk münasebetlerinin birer bürhanı 
ve Bulgariatanm Balkanlı komşuları 

ile i~birliği yapmak zihniyetinin teyi
di olduğu intibaile Bulgaristanı ter. 
kediyorum. 
Sofyadan ayrılış 

Sorya, 13 (A.A.) - Majeste Kral 
ve krallçenrn vermiş oldukları öğle 

Garbi Avrupada hüküm süren dip
lomatik faaliyet, şimdi Balkanlara. 
yayılmaktadrr. Türk nazırlarının son 

seyahatleri, Balkanlarda yeni bir dip
lomatik görüşmeler devresini açmak. 
tadır. Milletlerin hukukuna karşılıklı 
hürmet esasına dayanarak samimi su
rette tatbik edilen fikir, müznıersiz 

Balkan tesanüdü, bo§ bir lakrrdr de. 
ğildir. 

Kendisi ile ilk dostluk paktını im
zalamış bulunduğumuz Türkiyeye kar 
şı hissedilen dostluk hissiyatı maziyi 
temizlemiş olduğundan, yeni bir poli. 
tika yolunu çizmiş bulunuyoruz. Bu 
politika, karşılıklı dostluk ve hürmet 
politikastdlr. 
Yarı resmi Dnes başmakalesinde 

diyor ki: 
Bulgar milleti, Türkiyeye karşı dai

ma çok iyi hissiyat beslemiştir. Bul. 
garbıtan, bu hissiyatmm muhtelif 
Bürhanlarını, ezcümle Montrö konie
ransmdaki battı hareketi son zaman. 
larda Bulgarlı!ıtandaki Türk mektep
lerine latin alfabesini sokması sure
tile göstermiştir. 

Relı!ıicümhur Atatürkün Bulgarista
na karşı olan iyi hissiyatını hatırlatan 
Dnes makalesini şöyle bitirmektedir: 

Biz, Balgaristanm ve Türkiyenin, 
sulhün ve ıki millet a.rasmdaki dosta. 
ne münasebetlerin idamesi için daima 
f azlala~an bir enerji ile çalışacakları
na eminiz. 

yemeğinden sonra Türkiye Başveki- ı--\'__..._e_d_e_k __ S_U_b_a_y_l_a_r_ı 
0
-

li ve Hariciye Vekili, Köse !vancf 

ile beraber, şehirde bir gezinti rap· yok 1 Om B!iil 
mışlar ve oradan istasyona gitmiş- Kadıköy Askerlik Şubesindeon: 

lerdir. 1 - 9'38 yıh haziran birden nihayetine 
BaŞTeldl B. CeHH Bayar ve Harl- kadar yedek subay >e askerl memurların 

cfye Vekili Dr. RU.ştU Aras ile Türk mutat olan yoklamaları yapılacaktır. 
Jıeyeti azası, uat 16,30 da ekf:pres- 2 - Subemizde kayıtlı olan yedek '.':U

le hareket eylemişlerdir. Türk ve- barlar ve askeri memITTlar yoklam:ı:ra ıte-
lirlerken beraberlerinde nüru~cüzdanJannı killeri, Jstasyonda kralı temsil eden 
askert hizmet vesikıılıtnnı, ve sıhhi !IU

baı,ya\·er General Tzanev ile başka ba)·lar içfn diploma ve ihtisas vesikaları-
tip B. Panov, Bulgar Ba.ş.'\"ekilt Kö- nı sıbht raporu olanlar da raporlarını ala
seivanof, bütün hiitflmet az.ası, Bal- rak fJ<'lnıeleri. 
kan devletleri elçileri, hariciye ne- 3 - :\Iektupl:ı yoklam:ılarını yaplır:ırak
zareti erkA.nr, po!ia müdürii, So!ya Janrı do yuknrtla yazıh belgelerini mek
demtryo1ları nıüdürü, Türk elçiliii tuplarmrla tofsnauı ynzarak göndermeleri 

rica olunur. 
memurları, Bulgar - TU.rk cem\ye-
U reisi ve daha birçok resmt zevat 
tarafından aelA.mlanmıştır. Sancak 
ve muzika ile bir ilıtiram. bijlUğil as· 
kert selAm resmini ifa etmiş ve Baş
vekil Celı\.1 Bayar tarafından tefti~ 
olunmuştur. 

Trenin hareketinden e'Vvel iki baş
vekil samimi surette el srıro,mı~la?· 
dtl'. 

Türkiye Başn~kilint ve Hariciye 
Vekillni, polis direktörü, Bulgar de
miryolla.rt direkt(jtü. protokol oeti 
ve Türk vekillerin mibmandarlığı
na tayin edilmiş hariciye memurla .. 
rı lle Türkiyenln Sofya el~isi Bay 
nerker hududa kadar ~irmil!ller
dir. 

Bnlıar gar.e'elerinin beyanatı 
Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar gazete

leri, Türkiye Başvekili Cel~l Bayar ile 
Hariciye Vekili Doktor Rüştü Arasın 
Sofyayı ziyaretine uzun sütunlar tah. 
sis etmekt~ ve birçok fotoğnıflar neş
retmektedirler. 
Akşam gazeteleri. ilk tefsirleri de 

yapmaktadrr. 
Şlovo gazetesi yazıyor: 

MevlOdU şerife davet 
Harp marulü subaylarından >e Şehir 

liyalro~u muhasebecisi merhum Bay Ne. 
cali Gürkayanın ruhunu taz:iı:en ayın 16 
lncı ı>azartesi günü öğle namazını mütea
Jdp Teşvikiye c:ımiinde okunacak me>
Iudü şerifte arzu edenn zentın bulunmala 
rı ailesin in dilesidir. 

ZAYl - S.S.938 pazar günü. şahsıma ait 
Te bir çanta içinde evrakı husu.~iyerui her 
nasılsa kaybettim bulup aşağıdaki adresi
me getireni memnun edeceğim aksi halde 
hükmü <>lnıadığın1 Hun ederim. 

Balatta Tahlaminare caddesinde 151 mı
marolı diil..·ktfn.dcı kalwt!:ri llüstyin. ,-[------=---, 

Alemdar Sineması ı 
Hergün iki film 

1 -Kartopu 
2- Rus· Japon muha· 

r~beleri 
Türkçe sözlü 

Başvekil ve Hariciye vekilimizin 
Atina seyahatleri 

karşı, geçirmeğe gelen zevat ve halk l•••I• Bugün SAKARYA Sinemasında 
tarafından ayni samimi sempati gös. 
ter1lmiştir. Türk misafirlerin ~ecc
ceklert yollara dizilerek kendllcrint 
eıellınlayan halka. muhterem Türk 
mlsa.firler cok naz.ik bir surette sc
l!mlarını 1ade eylemlşlerdtr. 

Bulgar Başvekilinin neşriyatı 
Sofya, 13 (A.A.) -Türkiye Ba.§ve. 

kili ile Hariciye Vekilinin Soyfayt zi-
yareti münasebetile, Bulgar Başvekili 

Köse tvanof, Anadolu Ajansına a~a
ğıd~ki beyanatta buhııımuştur: 

"Bugün, komıu ve dost Türkiyenin 
ikl güzide devlet adamının ziyaretin-
den dolayı çok bahtiyarız. Kısa ol. 
makla beraber bu ziyaret, memleket
lerimiı arasında mevcut dostane mü. 
nasebetleri da.ha. ziyade samimi bir 
hale getirmek azimlerinin yeni bir 
bürbanidir. Bulgar milletinin ve be
nim Türk milleti.ne karşı hisl!ettiği
miz hara.retli ga.mimi sempati hislerL 
ne tercüman olmumı Anadolu Ajan
mndan dilerim. 

RUTH CHATTERTON ve 

WAL TER HUSTON 
ta.rafından oynan.mı~ bir dram. 

Kırklık Kadın 
(Fransrıca sö~Jü) 

Stana: 3.30. 5.30 • 9,30 

A FRED ASTAtRE ve 

• 

Cf NCER ROGf.RS'in 

en parblc muvaffakiyetleri 

VALS 
DALGASI 

Seans: 2 - 5 ve g de 

FOX JURNAL' da: Türk - Yunan Paktı imzalanması ve Arnavutluk 
krahnrn evlenmesi. Suvare 8 de her iki film birden 

·.': l~J,~nbul . Beledi~esi ilanları · 

Ke~if bedeli 7152 lira 97 kuru, olan Karaağaç müessesatmda yaptırılacak ihrak 
frını açık e~iltmeye konulmuştur. KtŞif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğün. 
de görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başk-a fen işleri 
müdürlüğünden alaca.klan fen ehliyet ve sikasile 536 lira 47 k1l:tJ~luk ilk teminat 
makbuz veya mektubHe beraber 16-5-938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmabdrrlar. (2502) 
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• 
Politika Aleminde 

Deliye dönen 
Seyahat Notları 

1 .......................... .. AV.RUPA 
Bugünkü 

• 
Çin,. Avı upanın bir çok yerlerinden 
daha medeni ve rahat! 
Yazan: Vernon Bartlett 

iki köylü 
dolandırıldı 

Fakat suçlular iki saat 
içinde yakalandılar 

--- Kınık (Hususi) - Bugün burada 
iki dolandırıcılık hadisesi olmuş, iki köy
lünün kırk lirası aşırılmıştır. Somanın 
Kalemköyünden Kınık pazarına gelmi§ 
olan ihtiyar Mustafa dayı ile oğlu Meh· 
met pazardan hayvan alacaklardı. Bu sı
rada çarşıda tüfekle nişan attırmak ba-

Bergamanın büyük 
kermesine hazırlık 

Çindeki <Vakayii yakından tetkik 
için aon zamanlarda Çiıte gitmi§ o
lan dünyanın en maruf aiyasi mu
harrir'lerindeıı Vernon Bartlett ln
giliz mccmu.alannclan l>irine yazdığı 
bir yazıda, harb halindeki bııgılnkü 
Çini sulh halinde okın A vrupadan 
çok d.aha sakin buluyor. Muharririn 
"Deliye 'dönen Avrupa,, baılığı al· 
tında yazdığı btt yazıyı kt.saltarak 
naklediyoruz: 

liniye pek tepeden inme bir darbe ol· 
muştur. İtalya matbuatı o vakadan Uç 
dört gün evvel Avusturyanın her ne 
pahasma olursa olsun müstakil kaal
cağmı yparlarken, birkaç günlük kı
sa bir fasıladan sonra onun Avrupa 
haritasından silinmesinin nekadar isa· 
bet olduğunu yazmışlardır. 

22 - 28 Mayıs arasında Bergamada 
bDyilk şenlikler şapılacak 

"Bugün harb içinde kıvranan Çin, 
sulh halinde olan A vrupadan o kadar 
daha sakin ve mutedil kj. adam Avru· 
payı büsbütün unutup s1ff uzak şark
tan bahsetmek istiyor. Bugünkü Çin, 
Avrupanın birçok yerlerinden daha 
medeni ve rah89 Kantondan Hong
konga kadar yolculuğum esnasında 

pasportumu bir defa olsun kimseye 
göstermeye lüzum olmadı. Çinden çı· 
kaxken kimse yanımda kaç param 
olduğunu sormadı. Halbuki Avrupa
nın herhangi bir yerinde d§rt gUn o
turup da sonra başka bir yere gitmek 
isteseniz birtakım beya.nıuftneler dol· 
durup vesikalar almanız, bir sürü vize 
muamelesine tabi tutulmanız iCfb e
der. Netekim Yunanistana girerken 
bir vizeye, çıkarken de ikinci bir vi
zeye tabi tutuldum. Atinadan ayrılır· 
ken yanımda birkaç drahmiden başka 
Yunan parası olmadığına hükilmet 
memurlarını ikna mecburiy~de kal
dım. Birkaç saa.t sonra tayyaremizle 
Sofyaya gelmiştik. Sofyada 20 daki
ka kalacaktık. Bu yirmi dakikalık 
ziyaret bana, on sekiz İngiliz şilinlik 
bir vizeye mal oldu. Belgraddaki tay· 
yare meydanı oraya ulaştığımız sıra· 

• da büyük hava manevralarına sahne 
oluyordu. 

Havada uçuşan ha.rb tayyare -
!erine aşağıdan manevra fişekleri atı
lıyor, burası tam bir harb meydanını 
andırıyordu. Budapeştedeki tayyare 

meydanını oldukça normal buldum. 
Fakat Viyana Avrupa.da olduğ\)mu 

hemen tekrar bana hatırlattı. Viyana 
tayyare meydanmda Alman harb tay-

yareleri saf, saf dizilmiş duruyorlar
dı. Onların arkasında. askeri karar -
gfilılar göze çarpıyordu. Bizi kil'§ılı-

yanlar Nazi askerleri oldu. Her şey· 
den evvel makul insanlar ola.n Avus • 
turyalılar kırmızı beyaz çi7.gili bay -
raklanna ale!A~Ie Hitlerin işaretini 
dikmi!lerdi. Bir turist şehri diye ta· 
nıdığımız Viyanada otelimin kapısı -
nın önünde dimdik iki nöbetçi bekli -
yordu. 

• * • 
Çinden Avrupaya dönerken ne dü· 

şünmüştüm, nelerle karşılaştım. Av
rupa tıpkı büyük bir tımarhaneye 

benziyor. Lord Halifaks lngilterenin 
herhangi bir kriz karşısında gaşırma
d1ğını ve gaşırmıyacağmı söylüyor. 
1ngilterenin liderliğini kaybetıbiş ol· 
ması ve bugünkü vaziyeti Lord Hali
faksm iddiasının tamamen aksini• is
pat etmez ıni ? 

Bu da çok yazık. Çünkü Britanya -
nın düşmanlarını en fazla sevindire -
cek olan şey, onun kendini mütered
did ve aksıyan bir siyasete kaptırmış 
olmasını ıörmektir. Maaaiih bu gün 
için A vrupadan büyük bir harb tehli· 
kesi mevcut olduğu zehabına kapılın
masın- Birtakım milletler yapabile -
ceklerinden çok daha büyük sözler 
sarf etmeyi itiyat edinmiş görünüyor· 
lar. Aslında herkes biribirinden kor
kuyor. 

• • • 
A vusturyanın ilhakı Sinyor Muao-

On binlerce zigaı etçi gelecek 

1ta.ly~ Habeş harbini müteakip or
taya bir de İspanya harbi çıkarmış • 
tır. Bu°nu Almanlan Brennerden uzak· 
!aştırmak gayesile yapmıştı. Halbuki 
bugün Almanlar yine Brennerdeler. 
Bu sıkışık vaziyetinde İtalya İngil -
tereye el uzatmaya muztar kalmıştır. 

ııı: * * 
Berlin - Rom: mihverinin zaafa uğ· 

ramasiyle Çekoslovakyanın istiklalini 
kaybetmesi ihtimalleri artmış ve ya
kınlaşmış oluyor. Bu harpsiz olabile· 
cek bir iştir. Avrupa ordularının en 
mükemmel surette teçhiz edilmiş o • 
!anlarından biri bulunan Çek~lovak 
ordusu h•be imkAn bulamıyacaktır. 
Çünkü Çek ihracatı Hamburg ve Tri
yeste yoluyla ylpılıyor. Eğer Alman· 
lar bu iki yolu kaparlarsa Çekoslo • 

vakyanm dünyanın diğer piyasalari -
le irtibatı tamamen keailmi§ olacak • 
tır. Şuna nazaran Çeklerin, Alınan -

lardan nefret etmelerine rağmen, ye
ni bir dünya harbinde Almanlann ta· 
raiında döğüşmeleri hiç de müstebat 
sayılamıyacak bir ihtimaldir. 

· Yalnız muhakkak olan bir şey var
sa, o da hürriyetin tadını tatmış bir 
ordunun ecnebi bir kuvvet için canla, 
başla döğilşmiyeceğidir. Almanların 

· son harbden den almış olacakları veç-
hile her harbde ~üce üzerinde en mti
'eılılir olan ~f! ~m maneviyatıdır. 
Alman nüfuı ve tahakkümünün yayı

lıp şümullenmesile belki ham mevad 
bollaşabilir ve daha. kolay temin edi
lir. ~·akat bu sayede balkın maneviya
tının düzelebileceği gilphelidir. · 

Britanya hükUmeti, üç büyük dev
leti karıtısında cephe almıı görmek 
korkusunun telqiyle kendi zaaf mı ve 
karşısındakilerin kuvvetini mübalfi.ğa
landırmak hatasına tekrar düşmüş o
luyor. 

Lord Halifaks~ın 1ngilterenin muh
temel düşmanlarıyla anlaşmak arzu
su şayanı takdirdir; lakin onwı bu 
arzuya ulaşmak için tecavüzleri hoş 
görmesi bilemeyiz ne dereceye kadar 
doğru olabilir. İşte İskandinav mil· 
Jetlerini Baltık denizinin cenubunda o
lup bitenlerden uzak tutan, alAkasız
landıran onların toplu emniyeti sev • 
memeleri ve münferid kalmak arzula
n değil, İngilterenin bu sakinı siya -
setidir. Yine bu siyasettir ki, Avrupa· 
nm cenubu şarkisindeki milletleri de
mokrasiden aynlara.k Totaliter bir 
yol tutmaya mecbur ediyor. Unutul
mamalıdır ki, bu nispeten küçük mil· 
Jetler, bir harb halinde vekillerimizin 
en fazla zihinlerini işgal ettiği görü
nen tayyarelerden ve toplardan çok 
daha mühim rol oynıyacaklardır. 

Almanya, onun dostluğunu kazan -
mak için bütün diğer dostlukları de· 
nize attıracak kadar kuvvetli bir dev
let değildir. Japonya ise Çin harbini 
kaybetmeye mahkilmdur. Onun zap
tettiği yerlerdeki nüfuzu şimendifer 

gfuıergahmdan bir kurşun atımlık bir 
sabayı aşmıyor. General Şankayşekin 
zaferleri, koca Çini yekvücut bir küt
le halinde birleştirmektedir. 

hanesile dolaşmakta olan iki şahıstan 

birisi Mustafanın yanına yaklaşarak: 

Sana bir beygir satayım, arkamdan gel, , 
demiş ve onu nahiye haricine götürür
ken cebinden içi dolu bir mendil atmış· 

tır. İki şahıstan birisi de arkadan gel
mekte olduğundan önde ihtiyarla giden 
İsmail köylüye: 

- Şurada para buldum, bunu al, se
nin oğlunun nasibidir, demiş ve buna 
mukabil ihtiyann cebinde bulunan yir
mi bir lirayı almış ve sıvışmıştır. 
ihtiyar Mustatf dayı dolandırıcı 1sma 
ilin sözü ile üç saat mendili açmamış ve 
içinde hakikaten külliyetli miktarda pa-

ra bulunduğunu zannettiğinden dolandı
ncılar nahiye içinde bir iki saat• daha 
kalmak fırsatını elde etmişler ve bu sı
rada Kımğm Köseler köyünden Hüseyin 
oğlu Osman dayı isminde bir köylüyü 

dahi eşek satmak behanesile ayni tu
zağa düşürerek 19 lirasını almışlar 

ve hemen nahiyeden kaçmışlardır· 
Aradan iki saat geçince her iki köyfü 

karakola müracaatla dolandırıldıklarını 

anlatmışlardır. 

Hadiseye el koyan nahiye jandanna 
karakol kumandanı Adil onbaşı, iki sa· 
at içinde hırsızları yakalamıştır. 

Dolandırıcıların Turgutlu kazasının 
Hamidiye mahallesinden Omer ile ayni 
kazadan İsmail olduğu anlaşılmıştır. 

Ak hisarda' 
Elektrik fabrikası genişleyor 

yeni yapılacak işler 
Akhisar, (Hususi) - Belediye elek

trik fabrikasının tevsii işi jJmıal edilmek 
üzeredir. Almanyadan getirtilen Loko-

mobilin montajına başlanmıştır. Hazi· 
ran ayı içinde yeni makineler faaliyete 
geçıt.:ek, kasaba nura garkolacaktır. 
Şebeke tesisatının ikmalinden sonra gün 
dUzleri de cereyan verilecektir. 

Bu yrl Akhisar bir çok yeni eserlere 
kavuşacaktır. Halkevi, belediye bina -
larının temelleri yakında atılacak, Cum 
huriyet meydanı açılacak Atatürk an
dacının kaidesi hazırlanat.:aktır. 

194,518 liralık yeni belediye büdce· 
sinde imar işlerine fazla tahsisat ay · 
nlmrş bir de beş yıllık imar projesi ha
zırlatılması kararlaştmlrruştrr. 

Akhisa'r kısa bir zamanda telefonla 
her tarafa bağlanmr§trr. Şimdiye kadar 
412 kilometrelik telefon teli çekilmiş, 

• 

Bergama, (Anadolu muhabirimiz · 
den) - Bizzat İzmir valisi Fazlı Gü· 
leçin teşebbüslerinden doğmuş olan 
Bergama Kermesinin ikinci açılışı 

yaklaşıyor. Bu yıl 22 - 28 mayıs ara· 
sında tekrar yaşanacak olan Kermes, 
burada büyük hazırlıklarla karşılan· 
maktadır. Günlerdenberi devam eden 
hünımah faaliyetten anlaşılıyor ki, bu 
defa Kermes geçen senekinden çok 
aaba. oulı ola.cak, bir ha.yli orijinal 
gösterileri ihtiva eyliyecektir. Berga-

maya bilhassa fazla ziyaretçi çekmek 
imkanlarını temin noktasından yapı -
lan büyük hazırlıklar vali Fazlı Gü
leç taraf mdan safha safha takip olun
maktadır .. 

"Kermes" kelimesi dilimizde umu· 
mi olarak kullanılmadığı için manası
nın neye delalet ettiğini bilmiyenleri
miz vardır. nkönce kaydetmeliyiz ki, 
Kermes öz türkçe bir kelime olup 
"panayır, eğlence, bayram,, manala· 
rma gelir. 

Bergama halkevi tarafından neşro
lunan bir broşürde, Kermes hakkında 
verilen etraflı malfınıattan anlaşıldı
ğına göre bu kelime bazı yerlerde ha· 
la kullanılıyor. Broşürün: Kermes ne-

bu suretle kan dahilindeki 90 köyden 
ancak 19 u telefonsuz kalmıştır. Şimdi 
Akhiaardan Bahkesirle telefonda gö • 
riişmek kabildir. 

Dzmıt Halkevlnde yeni bir köş~ 

İtalya ise ya siyasetini bilfiil de -
ği§tirerek "iyi br A vnıpalı,, olmalı, 
yahut da Anglo - İtalyan paktının u· 
saresni eminceye kadar öyle görün
melidir. İnsan asıl birinci pkkın ruh 
bulmaamı arzulamakla beraber, ikin
ci olarak dUtllnillen vaziyet tahaddnl 
etse bile aradan geçecek kusa vakfe 
tngiltere bnktlmeti ile onun artık li
derlik edemediği hükumetlere muva
zenelerini bulmak imkanım verecek -
tir. 

Kocaeli, (Hususi) - İzmit halkevi çalışmaları son aylarda bilhassa artma
ya başlamı~tır. Vali Hamid Oskay'm da yardımıyla halkevinin muhtelif şube
lerinde yeniden bazı ilaveler yapılmış; köycülük şubesinin gezilere biraz daha 
fazla ehemmiyet vermesi, spor kolunun denizciliğe esaslı şekilde başlaması, 
10eyal yardım §ubesinin, kitabsarayın bütçesinin arttırılması üzerinde durul· 
muştur. 

Kitapsaray şubesinin çocuklar için yeniden açtığı çocuk köşesi de bu hare
ketlerden doğmuştur. Resmimizde köşenin açılışında hazır bulunanları vali 
ile beraber görüyorsunuz. 

~ . - . 
-~""x._,Jıli.i 

hazırlanan ~bek ot.}1tnlaM 

dir? başlığı ile yazılı mukaddinıesin
de, evvelce Orta Asya Türkleri tara.· 
fından yapılmış olan an'anevt eğlence
lerin "Keramet,, adını taşıdığı ve 
(Keramet) kelinıesinin de oymakların 
tabirlerine göre (Kerme) ve ('Ker -
mes) şekillerine girdiği bildirilmekte 
ve Ödemiş, Tire, Bayındır gibi İzmir 
kazalarında ve bazı şark memleketle· 
rimizde yapılan meyva ve bahar bay
ramlarına dahi Kermes adı verildiği i
llve olunmaktadır. 

KermiSin yapılmasındaki maksat 
nedir? Bunu geçen sene açılışında va· 
linin nutkundan öğrenmiıtik. Kermes, 
Bergamanın tarihi ve an'anevt kıymet 
ve hususiyetini tebarüz ettirmek mak
sadiyle yapılmıştır. Bunnula beraber 
biz onu sadece bir "Bergama mesele
si" halinde görmüyoruz; Kermeste 
Türkün adat veo an'anatının en canlı 
örnekleri gösterilecektir. Buna naza -

ran Kermes haftasını bütün memleke
te bir eğlence haftası teşkil edeceği 
şeklinde kabul etmek mümkündür. 

Kermesin Bergamada yapılmış ol • 
masını da bir isabetin mahsulü halin· 
de buluyoruz. Biliriz ki, Bergama ta-
rihi eserler bakımından büyük bir şöh
retin sahibidir. Milattan on asır evvel 
kurulml!§ olan zengin bir medeniyetin • 
ayakta kalmış eserlerini içinde saklı· 
yan Bergama, Türkiyenin en öğünüle· 
cek şayanı dikkat şehirlerinden bi
ridir. Yılda hiç değilse birkaç bin 
ecnebi turisti bağrına çeken Bergama.-
ya ehemmiyetiyle mütenasip bir veya 
birkaç gün yaşatıp, onu gerek kendi
mize ·ve gerekse bilhassa ya.bllncı Ul· 
kelerin insanlarına daha iyi tanıtma
ğa ne güzel bir vesiledir. 

Kermes işiyle uğr&§mak üzere te • 
şekkül eden bir komite vardır ki, bu· 
nun başkanı Bergaınamn değerli kay
makamı Vasfi Bağaturdur. Halkevi 
reisi Osman Bayattekin, Kermes ko-
miseri Lfıtf ullah Denizer ve Mahmut 
Celal gibi muhitin ileri münevverleri 
bu komiteyi tegkil edenler arasında. 
bulunuyorlar. Binaenaleyh Bergama 
Kermesi bu yıl bize çok zengin ve ol· 
gun bir hüviyetle kendisini göetere • 
cektir. 

Kermeste yapılac'a.k olan eğlenceler 
arasında iyi hazırlanmıe zeybek, kal
kan, cirid ve okçuluk gibi oyunlarla 
eski kıyafetler, yarıglar, gilre§ler de 
se7t·edeceğiz. Bundan başka o hafta
nın en eğlenceli günlerini Koza.kın 

çam kokulu ormanlarmda geçireceğiz. 
~unu ilave etmeliyinı ki, geçen se

ne on bin ziyaretçi çeken Kermes, bu 
yıl, istikbale açılan çrğmn tamamen 
hazırlanmamıı bir ba~angıcı halinde 
bulunmaktan çok ileri geçmiştir. 

H. Gilm.y 



- Rüya mı görüyorsun, 
Pedro? 

- Rüya görmüyorum .. De
li de değilim. "Kanzone,, yi 
kulaklarımla duyduğumu tek
rar ediyorum:' 

- Haydi canım .. 

- Sus, dinle. 

İki I~ovboy iustular ve ge· 
~nin tatlı ve hafif rüzgarına 
kubk kabarttılar. RUıgftrıp 
n:ıırıltısı. birdenbire c'laJıa tat· 
lı·bir hal aldı. 

Pcter: 
- C3nım, bu rUT.garın se

si. .. 

Dedi. Fakııt Pedro, kendi • 
sinden emin bir tavırla mu
ka be !e etti: 

- Aptallık etme!.. Dinle. 
Gecenin karanlığı içinden 

hafif bir earkı yükseliyordu. 
:Su, ~e;rck ahengi gerekse s~z. 

l ri ilibariyle çok g:ırib b:r 
~kıydı. lnsını t ' :. ve cez· 
~rlen ve kelinıc'eı i nnl:.~ıl • 
lıınmakla b<:>raber, insanın kal 
bine nuruz eden bl~·arkı ... 

Pcter kekeledi~ 

- Rilya görüyorum. 

- Rüya degil dostum. Ben 
de biraz evvel atları yerlerine 
götürürken, ayni ~arkıyı duy· 
ınu~tum. 

- Ve bu sesle bera~""t ö -
llizn de gelir, Ö;}'le mi?. 

lki kovboyun geceyi geçir · 
lnck Uzere girmiş oldukları bu 
asırdide "İnim'' mabedinde 
söylenen bu sözler, duvarla,r • 
da hafif ve tehditkar bir aksi· 
Seda çıkarır gibi oldu. 

Pedro, ananevi bir efsaneye 
göre bu mabedde dolaşan cs
tarengiz ruhları veyn cinleri 
korkutmak istiyormU§ gibi e· 
lini tabancasına doğru uzata
l'ak cevab verdi: 

- Öyleymi§... Bu sesle be· 
l'aber ölüm de gelh-mi&. 

Arkadaşının bu hareketini 
Cören Peter de: 

- Ne yapıyoreun? dedi, 
l'uhlara ate§ edecek değilsin, 
Ya! ... 

- Bunun bir ruh olduğunu 
liana kim aöylUyor?. Bunun, 
hiıı sadece tuzağa dU3Urmek 
i8tiycn kızıl derililerin bir 
ltuı1uız.ıığı olmadığı ne ma
lftnı? 

- Junnla Paooloyu hatırla. 
Onları burada, bir sabah ölü 
buldular. 

- E-.·et, ama göğüslerine 
0k saplanmıı;tı. Cinlerle ruh· 
lar insanları cldUrmek için ne 
ıarnnndanberi ok kullanmaya 
b8'ladılar? 

Pedro bu sözleı le beraber 
tabancasını çıkardı: 

- Doğrusu, belki de hakkın 
"ar. Tedbirler almak şUphcsiz 
tlaııa !layırh olur. 

:Pcter bunlarJ söy!erken, ar
tık döğüFmeye karar verdıği 
besb~IUyJi. Onu tan1yan!nr 
hundan kat'iyyen f!ilphe ede -
blezlc>rdl. 

Bunun Uzerinc Pcdro ile Pc-
1:er beklediler. Şarkı onları 

şarkısı 
hep teshir etmekte berdevam
dı ... 

"Kanzone"!... Bu kelime · 
nin anlaşılmıız manası içinde 
korkunç bir esrar, milthis bir 
tehdit vardı. Kovboylar bu ke· 
limeyi pek iyi tanıyorlardı. Kı 
zıld<:rilHcr memleketinde, dağ 
ortasında, bu esrarengiz ma -
bedin harabeleri arasında bir 
gecesini geçiren kovboy ya &
Hır Yeyahut da oradan, te
sirini uzun mtiddet unutamı -
yacağı bir dehşet içinde ayrı· 
lırdı. 

"Kanzone .. ölümden kurtul
mak saadetine nail olanların, 
hücuma mnruz kalmadan ev
vel duydukları, şayanı ha;}Tet 
derecede tatlı şarkıydı. Afyon 
sinirleri nasıl uyu~turuyorsa, 
bu farkı da, tuthhğıyln, insa· 
nın dUı;ilnme hissini uyutur . 
du. Öyle ki, hlicumn meruz ka 
Imca, derhal mukabele etmek 
imkanı yoktu ve insan ölür • 
ken "Kanzone,, de hep ayni a
henkle devam ederdi. Bu şnr· 
layı duynn Uç kovboy da, bun
dan o kadar bUyük bir dehşet· 
le, günlerce bahsetmişlerdi ki, 
nihayet delirmişlerdi. 

İki dost, mabedin karanlığı 
içir .. 1c işte bu "Kanzone" :·i 
duyuyorlardı. ÖlUm geliyordu. 

Peter heyecan içinde mınl-
dadı: • 

- Bunu dinlememek lazım. 
- Aman yarabbim! .. Gör· 

dün mii? 
- Neyi? 
- Orada... Karanlıkta.. Tq 

yığftllarmuı yanında bir cisim 
kımıldadı. 

- Hayır! Görmedim .. 
- Be.ek ... Dikkat et Peter ... 
Bunları söylerken, Pcdro 

birdenbire arkadaşını yakasın 
dan tute.rn.k yanına uzattı. 

Hemın ayni zamanda bir ok 
havada ıslık çalarak .başları 
üzerinden geçti. 

- Al bakalım öyleyse .. 
Pedro bu Hfzlerle beraber, 

ta~ yığını yanında gördüğü 

gölgeye doğu tabancasıyla n · 
teş etti. 

Tabanca sesine bir ıstırap i· 
niltisi cevab verdi. 

- Mükemmel! Bağırıyor -
lar ... Demek ki bunlar cinler 
\'Cya ruhlar değillerdir. Doğ • 
rusu böyle olması çok daha i· 
yi.. 

- Haydi ha.kalım. 

lki dost gürültü yapmada.n, 
mabedin methalindeki ağaçlar 
arkasmda bulunan atlarına 

doğru sUrünmeye başladılar. 
Yolda, karanlıkta göremedik • 
leri meçhul bir düşmana t.esa.- , 
dUf ettiler. Ani bir hUcum ..• 
Gecenin kara.nhğı içinde par · 
lıyan bir kama. Bir inilti .. 

- Varan iki .. Haydi, 5imdi 
atlarnnıza atlıyalım ... 

lkl kovboy bir hamlede at
larının yanma atıldılar. Fakat 
burada, kendilerini bir sUr -
priz bekliyordu. lki kızıl de • 
rili buraya r4öbetçi olarak bı
rakılmışlardı. 

Amansız bir döğüş başladı. 
- Biraz dayan Peter, ben i· 

şimi bitiriyorum. 
- İ'.;lne bak, ben bu herifi .. 

Ah! 

Pedro mUUıi~ bir darbeyle 
kıztl deriliyi yere serdi ve 
derhal dostunun miltearrızı ü· 
zerine atladı. Henüz kıpkırmı· 
zı olan kaması havaya kalka
rak bir yıldırım hızıyla indi. 
öteki lnzılderili de yere yıkıl· 
dı. 

Pedro, Y.Crcle hareketsiz ya-

1 - Bu resme ifi dikkat e
diniz: Soldaki s:ro çizgilere 
bakınız, yükseklik~ri geniş

liklerinden daha fazla değil 

mi? Sağdaki ise; genişliği ylik· 
&c~liğinen ziyade, .. Halbuki öl
çerseniz, ıl3rt dıl'ın mfüavi ol· 
ciu ;·-·ı görürsünüz. 

2 - Bu şekilde çizgi.iz zavi
yeleri çizgili zaviyelerden bü
yük görüyorsuno.ız .. Ölçlide za
viyelerin müsavi oldufr meyua· 
na çıkıyor .. 

9 , 
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3 - Bu şekil.de verevliğinc 

çizilmiş siytı~ ç\zgi, merdiven 
b.ısama.klan hissi vermiyor mu? 
H~lbuki bu çizgi bir müsta
kimdir. 

4 - En garip bir galatı rü· 
yet: Bu resme dertedildiği şe
kilde bakılırsa bir kö§eye biri
bıri üzerine konmuş altı mik'fıp· 
tan müteşekkil olduğunu görü
lür. 

Halbuki başaJağıyaı çeviri
niz. Yedi mik•ap oldğunu gö· 
rürsünüz .. 

@ 

s - Bu il;i dairesinin bir hu 
ıusiycti var .. 

Kağıdı düı: tutarak hafif bir 
de•.-ir hareketi yaptınnız, daire
lerin döndüğünü göreceksiniz .• 

tan Peterin üzerine doğru i
ğildi. 

- Peter ... Petcr, nerenden 
yaralandın? 

- Benden hayır yok .. Sen 
yalnız kaç .. Yoksa seni öldii· 
recekler. 

- Ne mlına~bct canım? 
Haydi bakalım, biraz cesaret. 

Pedro büyük bir gayret sar
f ederek arkada.aım atının eğe· 
ri üzerine kaldırdı, düşmeme
si için eğere bağladı ve kendi· 
si de atının üzerine atladı. 

Tam bu anda, karanlıkta 

f ırlıyan başka bir kızıl derili 
onun ayağına yapışmak iste • 
diyse de, Pedro son bir enerji 
ile topuğunu bütün kuv\•etilo 

\ Şeını fnkıraDavıl 
- Çabuk Ha
Ean, konyaJ· 
r;etir.. Bay:ı 

fenalık geçiri-
--,,,.. yor. 

- Getiriyo • 
rum, bayım. Ya baya bir şey 
Uı.zım değil mi? 

- İçki içtiğin zaman gözle. 
rini neden kapıyorsun? 

- Dostum, benim sözüm 
sözdür: bir sene müddetle iç. 
kiye bakmıyncağıma dnir ka • 
rıma yeminde bulundum da 
ondan! ... 

* 

• 
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Bayan Emın. 
-Söyle baka 
hm. Burada 
rntron sen mi 
sin, yoksa ber. 
mi? 

Hizmetçi - Sizsiniz. 
Bayan Emine - O halde ne

den öyle aptal aptal bağırıyor. 
sun? 

Bir tayyareci 
tayyareye ilk 
defa binen bir 
tek yolcu ile 
beraber ha va. 
la.myor ve bin 

metro yüksekliğe çıktıktan 

sonra, baş döndürUcü bir hız
la, tayyareyi yerden yüz met
re mesafeye kadar indiriyor 
ve bu canbazllğından memnun 
bir ta\~rla şöyle diyor: 

- Eminim ki yerde bulu. 
nanların yüzde ellisi, tayyare
nin parçalanacağını zannetti • 
ler. 

Bunun üzerine yolcu d:ı şu 
cevabı veriyor: 

- Ben de ıunu söyliyeyim 
ki, havada bulunanlarm yüz. 
de ellisi de ayni ?..ehaba kapıl
dı. 

* 
PSİKOLOJi 
Servet ynp. 
manın en iyi 
çaresi fakir -
ken zcng, i n . 
zenginken de 
fakir oldu -

ğuna inandırmaktır!. -onun suratına indirerek yere 
yıktı. Sonra, yaralı arkadaşı · 
nm atına bir kamçı vurarak: 

- Onun atı yolu benden 
daha iyi bilir .. 

Diye mırıldandı ve kendisi 
de ileriye doğru atılarak ses· 
lerin geldiği tarafa doğru altı 
el daha ateş etti ve iki acı 

eığlık duydu. 
Müthi~ bir firar başladı. 

. . 
- ''Kanzone'' mi? Canım, 

~te yakalandı. Jandarmalar 
on altı kızıl deriliyle, meşhur 
şarkıyı söylediğini itiraf eden 
bir kadını ele geçirdi. Bu ka· 

dın mabedin harabeleri arasın 
da teshir edici earkısını söy • 
lerken, erkekl~r de, g!.z.lice bu 

ses ve şarkıdan hayrette ka • 
lan zavallı yolcula.nn Ur.erine 
atılarak öldUriiyorlardı. 

- Şu halde, ''Ka.nzone" di
ye göhret kaza.nan ~Y nedir? 

- Camın ... Palavra! Böyle 
bir şey hiçbir zaman mevcut 
değildi, 

Pcdro itirıız etti: 
- HaY,Jr •.• ''Kan1.011e11 mev· 

Biliyor musunuz? 

Dokardn, mütemadi bir şe. 
kilde esen şimali şar!,i rüzga. 
rı ağaçlann iğilerek büyüme. 
lerini intaç ettirmiştir. 

~ "" * 

Bikaner mihracesi, yıldönU. 
münü kutlularkcn, tebaasına, 
kendi ağırlığı kadar altın da· 
ğrtmı~ır. 

* ~ )f 

Kaliforniya körfezindeki Ti. 
büron adalarında Ya§tyan kı. 
zıl derili kadınlar, yanakla.riy
le burunlarına çok garib re 
simler yapmaktadırlar. 

cuttu. 
Peterle Pedro biribirlerine 

baktılar. O korkunç geceden 

sonra, artık biribirlerinden 
ayrılmıyorlardı. 

Pedro devam etti : 

- Hatt.A fauedelim ki, bu 
bir efsaneydi. Fakat bu efsa
ne cidden gür.eldi. Dinleyin: 

bir ak§a.m, Pampa. çölUnUn or
tasındaki bir mabedin hara.be· 
lerl arasında, mütekabil dost
luklarından başka. hiçbir ser • 
vetleri olmıya.n iki kovboy 

\'ardı. Bunln.r Kanzonenin ear· 
kısmı kulaklarında duydular. 
Bu §arkmm sihrine k~ı mU· 
cadele ettiler .. Ve doetluklan
ru nıhlarm kanı jçiııde· bil! : 
bUtlin yoğurdular. O gUnden
bcri.. 

Pedronun sözleri, Pampa ef 
sanesine girmiş olan meşhur 
Kanzone hik~yesini, ha~tle· 

rinden dona kalarak dinliyen· 
leri~ lhulyalumda. kayboldu.'" 

:l::t 

H 
Yeni eenc mü 
nasebetHc Çın 
de satılan bir 
tebrik knrtın _ 
dan aldığımız 

bu garib işa
ret uzun ha.. 
yat ve saadet 
ifade etmek • 
tedir. 

.. ~ 

1911 senesinde BengaldE! 
öyle müthiş sıcaklar vukubul· 
muştu ki, demiryollarmm hı.ı.. 

rarettcn §İ§tiği ve sonra ge 4 

ni~lediği görülmüştü. 

it * * 
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Çoıt eski bir alet olan olta'" 
bu günkü şekline girinceye lrn
dar birçok jstihaleler gec:ir-

. mi§tir. Ta.s devrindeki olta 
taştandı, bunu madenden ya -
pılmı§ ve hafifçe kı\Tilmış 

bir kaç küçük olta takip et
miş ve nihayet bu günkü uru 
sivri oltalar vücuda gelmirtir. 

BULMACA 
Ben yedi harfli bir şehrin a· 

<lıyım. f'çüncü, dördüncü ve 

beşinci harflerim insanlann 
duygusunu ifade eder. 1 ve 2 

nci harflerim bcyaı ve temiz 
olduğumu anlatır. Son iki 

harfim, yaratılması büyük e
meklere ve fikri çalışmalara 
bağlı eserlere verilen adın ye
ni tUrkçede mukabilidir. 

Beni doğru halledenlcr8en 
birinciye bir hokka takımı, i· 
kinciye iki 5işe esans, üçUncil· 
ye bir albUm ve iki. yüz oku· 
yucumuza. muhtelif hediyeler 
verilecektir. · 

HABEP. 
ÇOCUK SA Y~·'ASI 

Bilmece kuponu 
14 MAYIS - 1938 



Dünyanın en sporcu memleketi Finlandiya (5) 

948 olimpiyadı 
Bu sporcu memlekette mi olacak? 

=-~~~~~~ 
Pam;o Nıtrmi ile I;craber Fiıı1andiyamn en güzide atletlerinden 

nes Kolchma i.ı'm spor mağa;ıtJft 

Tanınmış Fransız spor muharriri 
ve röportajcısı Gaston Benak'ın Fin. 
landiyada yaptığı tetki seyahati hak. 
kındaki ihtisaslarma bugün de devam 
ediyoruz. 

Muharrir, bu defaki yazısında de., 
Finlandiyalıların olimpiyat oyunlıırmı 
kendi memleketlerinde yapmak husu .. 
sundaki arzularım anlatmakta ve bu
nu tamamiyle hak ettiklerini söyle. 
mektedir. 

Bundan evvelki röportajlarda oldu
ğu gibi, bunu •da aynen naklediyo -
ruz. 

"' * .. 
Finlandiya bir hulya, güzel bir hul-

ya beslemektedir. Olimpiyat oyunları. 1. • • • • 

nın meydana çıkardığı bir harika, son Fıtılllndıyalı~a~ mem1eket7e>ınııı so • 
oyunlarda en mükemmel atletleri çı- kaklarına mı_ll~ l.-ahra11uı..n. ~ydı.1.Zan 
kararak bUyUk bir tema!3a merkezi o- PCMWo Nur.** heyıo,Hnı dik;n1§ler· 

lan bu §ayam hayret derecede sporcu J dir. 
memleket bu defa olimpiyat oyunları-
nı tertip etmek niyetindedir. olarak eski sporlara doğru avdet et. 

mek, müsabakaları va adetleri tahdit Neden olmasın? diye düşünüyor. 
Ve en salahiyettar insanlarla görüş. 

tükten, küçük Finlandiyanın imkanla
rını tetkik ettikten, hazır veya hazır. 
lnnmakta olan en modern tesisatı gör. 
dükten sonra, ben de bilatereddüd, 
Finlandiyalıların fikirlerine iştirak e· 
diyorum: "Olimpiyat oyunları Helsin
kidc, gerek sporcuların, gerekse ziya
retçilerin burada bulacakları en asıi 
bir konfor içinde tertip edilebilir ve c. 
dilme!idir. 1940 da olimpiyatların 
Tokyoda yapılacağı anlaşılıyor. Bu 
takdirde, "beynelmilel olimpiyat ko
mitesi,, bu işi bilatereddüd Finlandi • 
yaya bırn.kmalıdır. 

FİNLANDİYA HAZIR.Dm 
Her memlekette olduğu gibi, Fin -

1andiyada da herkes hiçbir milletin, 
Berlinde yapılan olimpiyat kadar mu. 
azzam, mutantan ve parlak oyunlar 
tertip edemiyeceğini düşünmüştü. Fa· 
kat 1936 dan sonra birçok kimscler, 
bundan sonraki olimpiyat oyunlarının 
saf Elen ananesine dönmesi, bütün 
gösterişlerinden ve tiyatrovari dekor. 
larından kurtulması Hizımgeldiği ka -
ııaatindedirler. Bunun için programın 
hafiflemesi, olimpiyat idarecilerinin, 
farkında olmadan çok mübalağalı bir 
dekora, fazla temaşaya kaçtıklarını 
bilmeleri lazımdır. Geriye dönmek ve 
tı.bii snL), i4 o ·ru. ko~ııl:ı.ra ve temel ------ --

etmek elzemdfr. 
Bundan on üç sene evvel Finlandi

ya yüksek atlama şampiyonu, şimdi 
de dahiliye nazırı olan ve ayni zaman. 
da spor işlerini idare eden M. Kekko
nen geçen gün bana şöyle diyordu: 

- Biz hiçbir talebde bulunmıyaca
ğız. Fakat bizim 1940 da Japonyayı 
istihlaf edebileceğimiz takdir edilir -
sc hazmz. Fakat her şeyden evvel o. 
limpiyat oyunları programının ehem. 
miyetli bir §ekilde hafiflemesi Iazım· 
dır. ~esela biz polo maçları veya pist 
üzerinde bisiklet yarışları organizas. 
yanlarını temin edemeyiz. 

M.FRENCKELL 
Finlandiya sporu ve imkanları hak· 

kında en geniş malfunatı ben, Finlan-
diya sporunu canlandıran ve ayni za. 
manda organizatör olan :M. Frenckel
den aldım. Onu Finlandiyada tanımı. 
yan insan şüphesiz parmakla sayıla-

bilecek kadar azdır. Durmadan, yo -
rulmadan, her sahada çalışan bu şa· 
yanı hayret insanı tanımamaya esasen 
imkan yoktur. 

Filhakika M. Frenckell Parlamento
da Helsinki saylavı, muhalefet şefi, 
belediyede b~üşavir, şehirdeki İn· 

şaat müdürü, stadyom müdürü, fut.bol 
federasyonu, tenis ve golf federasyon. , 
lnrı reisi, 1640 tanberi ailesinin malı 

Eskrim 
Final müsabakaları 

dün yapıldı 
İstanbul eskrim ajanlığının tertip 

etmiş olduğu birincilik müsabakaları
nın finali dün Beyoğlu Halkevinde 
yapıldı. '.Kızlar arasındaki karşıl~ • 
malarda birinciliği İfakat, ikinciliği 

Bella, üçüncülüğü de :Nesibe kazan· 
dılar. 

Kadıköy stadındaki 
maçlar 

Bugün saat dört buçukta Fener
bahçe ile Vefa birinci timleri Fener 
stadında hususi bir müsabaka yapa
caklardır. 

Yine ayni stadda yarın da birkaç 
hususi karşılaşma yapılacaktır. Ya -
rmki maçların ilki saat 11 de Güneş 
A t:ı.kımıyla Haydarpaşa lisesi arasın. 
da, ikincisi saat 2,5 da Galata gençler 
ve Fcnerbahçe B timleri arasında, ü. 
çüncüsü de saat 4,5 da ayni klüplerin 
birinci takımları arasında olacaktır. 

olan bir matbaanın sahibi ve ... geçe • 
Hm, çünkü saymakla bitmez. 

Hakiki bir atlet vücuduna malik o
lan, sekiz lisan bilen ve lıer giri§tiği 
işte şayanı hayret bir faaliyet göste. 
ren M. Frenckell en asri şeyleri ta -
hakkul: ettirmekle kalmamış, bizzat 
birçok yenilikler yapmıştır. 
~vveHl, geniş bir cadde üzerinde, bir 
parkın bitişiğinde bulunan ve bazı 
sergiler için kullanılan çok vasi ca -
mekanlı bir holde beni geztiirerek i. 
zahat veriyor: 

- Bu hol, sekiz bin oturacak yeri 
istiab edebilir. Gördüğünüz veçhile, 
buraya rahat rahat üç boks veya gU. 
res ringi ve eskrimciler için muhtelif 
pistler kurulabilir.,, 

Bundan sonra, yaya olarak, beş da. 
kika mesafede bulunan ve in~ası he
nüz tamamlanmış olan stadyoma gi. 
diyoruz ve M. Frenckell yolda bana 
şöyle diyor: 

- Finlandiya dürüst ve sporcudur. 
Olimpiyat oyunlarını muhakkak üze -
rine almak istemiyor. Fakat ona: "o
limpiyat oyunlarını temin edebilir mi
siniz?,. diye sorarlarsa derhal ccvab 
verir ve davetlerini tekrarlar. Filhaki. 
ka, bundan kısa bir müddet evvel Hel. 
sinki belediyesi, kendisinden istendi
ği takdirde olimpiyat oyunlannı ter. 
tip etmeye karar vermiştir. Fakat bir 
ııartla: olimpiyat oyunları bazı "te • 
maşa spor., lardan tecrid edilecektir. 
Çünkü burada herkes ayni fikirdedir, 
artık hiç kimsenin "Mamut oyunlar,.a 
tahammülü kalmamıştır. 

YE:\t STADYOM: 
İşte yeni stadyomun önündeyiz. Bir 

çok antrenman sahalarının ve atlet 
köylerinin kurulabileceği ağaçlık yer
lerin arasında inşa edilmiş olan bu 
stad, cidden tam manasiyle modern • 
dir. 

· Burası 30.000 seyirci alabilir. Bu 
yerlerin 8.000 i kapalıdır ve oturacak 
yerler numaralıdır. Diğer taraftan, 
tribünlerin karşı tarafında vasi bir 
boşluk bırakılmıştır ki, buraya da, i. 
cabında, yani olimpiyat oyunları bu. 
rada ta-tip edildiği takdirde 22.000 
ki~i ihtiva edebilecek bir tribün da· 
ha inııa edilecektir. 

Son derece güzel olan koşu pisti 
400 metredir. 300 yeri Hıliva eden 
matbuat tribününd! telefonlar, radyo 
ve tele\·izyon ista~yonu vardır. Ve bu 

Sovyet Rusyada 

Futbol mevsimi başladı 
Hu sene tenis maçları yapılacak 

Sovyet Rusyada yazlık tenis mevsimi kil olacaktır. 
pek yakında başlıyacaktır. Kapalı kort
larda kış mevsimi zarfında alınan neti
~eler "Sovyet Rusya spor komitesi,, ta
rafından cesaretbahş görüldüğünden, yaz 
mevsimi için mühim bir program hazır
lanmış ve me§hur Fransız şampiyonu 

Hanri Koşeyle "C.C.C. Prag,, namında· 
ki Çek kulübünün tenisçileri temmuz a
yı için davet edilmişlerdir. 

Hanri Koşe, Sovyet Rusyada, takri· 
bP..n bir buçuk ay kalacak ve muhtelif şe
hirlerde gösteriş müsabakaları yapacağı 
gibi en iyi Sovyet tenisçilerini de çalış· 
tnacaktrr. 

Bu, meşhur Fransız tenisçisinin Sov· 
yP.t Rusyaya yaptığı üçüncü seyahat o
lacaktır. 

Çek tenis ekipi §U oyuncuları ihtiva e
dP.Cektir: En iyi Çek tenisçisi Siba (bu 
oruncu geçen sene de Sovyetler memle
ketine gelmişti), Novotni, Kiseleva, No
votnaya ve Bartnova. 

Sovyet ekipi ise, memleketimize gele
r<>k bütün müsabakaları kazanan ve bi
lahare "spor üstadı,, şeref, ünvanrnr ih
raz eden Sovyet Rusya şampiyonu No· 
vikov, Kudriyavtsev, Şiskov, Mişenko, 

Tehliyakova ve Kaynencva'dan müteşek 

* • * 
Sovyet Rusyada futbol mevsimi re!' 

men, 6 mayısta başlamı~tır. Moskovanı:JI 
Stalinetz stadında büyük bir spor nümB• 
yişi yapılmış ve resmi geçide iştirak edeıl 
bütün Moskova futbolcuları (llxlOO), 
bayrak yarışlarına girmişlerdir. 

Bundan sonra Moskovanm en i}•i dörl 
klübü olan Dinamo, Sportok, Lokomotif 
ve Metah1rg'un futbol takımları karşılaŞ 
rruşlardır. 

Fakat futbol mevsiminin başlıca hadi· 
sesi Sovyetler ittihadı §ampiyonası ola· 
caktır. Geçen sene, şampiyona maçlamıl 
ancak 9 takım iştirak etti~i halde, b\l 
seneki maçlara 26 takım girecektir. 

Kmlorduyu "kızılordu evi,, talaIJlJ 
temsil edecek, sendikalar namına 16, Di• 
namo klübii namına 6 ve Sportak namı· 
na da 3 takım şampiyonaya girecektir• 

IHI a Bite ırd e 
Kievde son günlerde yapılan müsaba• 

kalarda orta siklet haltercilerden KotinıS 
ki, iki clle 120,7 kilogram develope ede
rek yeni bir dünya rekoru kurmuştur· 
Bundan evvelki rekor da, 119,7 kilograıJI 
ile gene ayni atlete ait bulunmakta idiı 

televizyon doğrudan doğruya piste ( lunan sekiz kumpaqyayla görü§tÜDll 
raptedilıniştir. 8000 kişiyi rahat rahat barmdırabil~ 

Tribünlerin arkasında ve altında ceklerini bana temin ettiler. Diğer ta
lokanta, kabul salonları ve bütün raftan asrl kışlalar ve mektepler df 
spor federasyonlarını bir araya top- icabında bu işe tahsis edilecektir. BU' 
lıyan 36 büro vardır. (1 tal yada da rada yapılacak olimpiyat oyunlarınJ 
bütün spor federasyonları Romanın gelmeyi vaadeden 10.000 İsveçli iltı 
"milli stad,, ında toplanmı5tır.) Her gemiler üzerinde ikamet yerlerini 
taraf çok havadar, çok aydınlık ve kndileri tanzim edeceklerdir. 
son derece konforludur. M. Frenckel, sözlerini şöyle bitirl' 

Helsinki stadında kuleler çok rağ - yor: 
bcttedir. Bu yeni staddaki kule ise - Hatta · 1939 için dalıl 
dünyanın en yüksek kulesidir. Yüksek bol bol hazırlanmış olacağız. BekliyO' 
liği 82 metre, yani Berlinln olimpiyat ruz... Eğer oyunların tertlbl b!ze \(• 
stadındaki kuleden 2 metre f azladrr. rilirse son derece memnun olacak ve 
Kulenin içinde de çok seri bir asansör küçük bir milletin birkaç ay içinde ne• 
vardır. lcr tahakkuk ettirebildiğini göstere • 

OTEL GEM!LER ceğiz. Eğer Tokyoya veya başka. bit 
Bütün bunları seyrettikten sonra, yere gidersek, hiçbir şey söylemiycce~ 

M. Frenckel devam ediyor: ğiz. Atletlerimizi hazırlıyacak ve bil· 
- Size, ikamet yerlerinden bahset- yük bir sükunet ve sabırla sıramızı 

meyi unutuyordum. Helsinkide evve. bekliyeceğiz.. 
la sekiz büyük otel vardır. En büyü. Finlandiyalı, gayet sakin, filosof, 
ğü 220 odalıdır. Bu otel olimpiyat ko- nefsine ha.kim, bir insandır; hiçbit' 
mitesi için tutulacaktır. Bundan baş. zaman acele etmez. "Kader böyley· 
ka 400 odalı büyük ve çok modern bir mlş,, demez, fakat hedefine erişmek:{. 
otelin inşasına başlanmak üzeredir. çin gayret sarfeder. Ümid ettiği §ey, 
Fakat hepsi bu kadar değil. Sağ ta- ümidini kırmaz. Hayat karşısında da. 
rafta, staddan kuş uçuşu, bir kilomet- ima cesur ve mücadelecidir, fakat as• 
re mesafede bulunan şu limanx görü- la sinirlenmez ve cesaretini hiçbir ~ 
yor musunuz? Buraya otel • gemile: man kırmaz. 
bannaeaktır. Helsinkide şubeleri bu • 

-----------------------~~------

Marsilyalıların Meç takımım 2-1 yenerek Fransa kupasını kazandıklarını telgraf havadisi olarak t'ermiştik. Birhafta tv vel lngiltere kupası maçımla oldulı1 gibi Fransa kupası müsabakasında da nizami 
nıikldct taraflaıın birer goliiyle beraberlik le bitmiş, Jcmdit edilen yanm saatl!k nyu 11wı yirmi yedinci dakikasmda lılarsilyalı /ar galibiyet gollerini atabilmişlerdir. Bu gol gere!: mağlup takımın ve gerclmı seyit 
cilerin §İddetli itirazlarilc karşılanmış ise de tıcticc değişmemiş ı·e Marscy galip ad dcdilmiştir. Rcsimlerimizde: Marsilyalıla mı atlığı ilk gol, reisicumhur galib takımı tebrik ederken ı·c Marsilyalılar kıtPaY.ı 

kazandıktan soma neşe içinde sahadan çıkarken göriilmektedir. 



Holivutsosyet&si 
nasıl şeydir ? 
Hooıvuduını en sıkolgan ve paturtıdan 

hoşDanmuyan artıstıerı,, en münevverıerı, 
en ıyn gayınenıern klm lermlş ? 

ıtvde oturanlar grupuna mtm8Up blr1caç art'8t; so?dıan itibaren: Loretta Yung, Meri PiT~/ord, Greys Mor, Mirna Loy. 

Holivuddaki yıldızların, sanatk~rların 1 
kazançları ve hayatları hakkında ~imdi· 
ye kadar belki kocaman ciltler doldura
• kadar çok yuı yazıldıiı halde bun
ların teşkil ettili kütlenin bir kül olarak 
ya~yışmı ele alıp tetkik etmek pek az 
kimsenin aklına gelmiştir. Her çeşitten 

insanların kayna~tığr bu sinema ~ehrin
de acaba içtimai bir varlık, bir sosyete 
faaliyeti mevcut mudur? Bir çok kimse
ler her parası olanın sosyete adamı ola
mıyacağmı, binaenaleyh Holivud gibi 
paranın hüküm sürdüğü bir yerde icti· 
mai bir \'arlık olamıyacağmı ileri sürü· 
yorlar. işi umumi bir bakımdan inceliye
cek olursak bu kimselere hak vennemiz 
Iazımgelir. Lakin §U da bir hakikattir ki 
insanların toplu olarak bulunduktan 
her yerde bir takım sosyeteler meydana 
gelir. Nitekim Holivudda bu umumi ka
idere bir istisna teşkil etmemiş, orada 
da bir takım gruplar teşekkül etmiştir. 
Şimdi, sanki herhangi bir sosyete top· 
lantı~nm davetlisi imişiz gibi bu grup. 
lan teker teker dolaşalım: 

Bundan yirmi sene evvel Holirndda 
tek bir grup mevcuttu. "Pickfair partisi,. 

denilen bu grupun elebaşıları Duğlas 

Feyrbanks ile Meyri Pikford, Entellek
tüel lideri de Çarı Çaplindi. (Şarlo). Bu 
grupa sık sık Ayn§tayn gibi alimler da· 
vet edillr, ona mensup olanlar onun dı· 
şında kalan ve kazançtan belki milyon
larr aşan basit artistlerle ahbablık et
mezlerdi. Fakat aradan geçen yirmi se
ne Holivudun sosyal hayatında büyük 
bir değişiklik meydana getinni<S bulunu
yor. Artık ilk sosyetenin eski taassubu 
ortada yok. Para bir takım maniaları 

yıkmış. bazı telakkileri ortadan kaldır
mış bulunuyor. l\faamafih bu geçen nis
beten kısa zaman zarfında arfütler ara
sındaki içtimai seviye farkı da azalma
mış değildir. Birçok artistlerin görgüle
ri ,.e bilgileri yükselmiş bulunuyor. · 

Buna rağmen bugün Çarl Çaplinin \'er 
diği partilere gene Holivudun en güzide 
ve münevver bir kaç simasından başka 
kimse davet edilmiyor. Onun davetlileri 
hemen hemen daima sekiz, on kişi;ı.i geç
miyor ve meşhur tarihçi ve romancı 

H.G. \'ells. Aynştayn, Emil Ludvig gibi 
kimselerden terekküp ediyor. Şarlonun 

evi ve misafirlerini ağırladığı salonu göS-

Parb sinema mevsimi sonuna yaklaııyer .. l'ki • afta sonra Paris sinemaları 
kapılannı kapıyacakJar ... Yapışkan kad •n'ar., filmi 19:18 ~('TI""'' t- 1 '"~Trmdan 
beri ayni Blnemnda tamam beş ay devam etmek p.rtiyle guzeı "'u ıekor yaptı. I 
Resimde bu _mmin bir sahnesi ve film de ba~ rolleri oynıyan Uç artist (Mişel 
Beriy, Hanri Gara ve Beti Stokfelt) görünüyor. . 

terişsiz fakat güzel. O, resm1 davetler 
yapmıyor, misafirlerine sinema göster
miyor, nadiren sokağa çıkıyor. 
Meşhur rejisörlerden ve sinema mü

dürlerinden Lapanın kansı da Holh'\ld 
sosyete hayatının başında geliyor. Ma· 
dam Laşman çok güzel bir Çinli. Uzun 
zaman Avrupada bulunmuş, birkaç lisan 
biliyor ve pek zeki. Onun davetlileri ek 
seriya iki yüzü buluyor. O, davetlerinde 
sırf kendi çay ve yemek takımlarım kul
lanan yegane kadın. Misafirleri çok ol· 
duğu vakit hizmetçileri komşularına koş
turarak ödünç tabak, çanak istemiyor. 

S:ımuel Gold\inin kansı da büyük bir 
sosyal varlık, misafirleri için ideal bir ev 
sahibesi. 

FHm şirketi sahipleri arasında sosye
teye karışan ve sıksık davetler verenler· 
den diğer ikisi de Jesen Laski ve Mervin 
lö Ron. 

Ernest Lubiç eskiden ecnebi filin kolo· 
nisinin liderliğini yaparken evlendiğin

denberidir pek ortalarda görünmüyor. 
Şimdi onun yerini Basil Rathbon alm~ 
bulunuyor. 

Meri Pikford hata ara sıra partiler ve· 
riyor ama bunlar Duğlas varken olduğu 
kadar eğlenceli geçmiyor. 
Holhııddaki muharrirlerin, romancıla

rın elebaşısı senaryo muharriri mis Frans 
Marion onun verdiği partilerde daima 
mükemmel bir musiki ziyafeti var. Dün
yanın en iyi miiziği onun salonlarında 
duyulabiliyor. 

Holivudda oturan kontes di Frasso 
kendine Nevyorktan gelen güzide misa
firler şerefine ani partiler veriyor. O za
man beğendiği artistleri telefonla davet 
ediyor. Onun davetleri acleta emir gibi 
katı. 

Holivudda bir grup var ki partilerini 
büyük otellerde ve gazinolarda ,·ermeği 
daha şık buluyorlar. Bunlar bazı kimse
lerce gösterişçi diye damgalaruyorsa da 
pek büyük olan bu grupta gösterişle hiç 
alakası olmıyanlar da pek çoktur. Bu 
grupa mensub olanların en meşhurlannr 
sayalım: 

''Marlen Ditrih. Katerin Hepböm. Ro 
şel Hadson, Anita Lpiz. Madlen Karo], 
Margaret Solivan, Glorya Svanson, Ka
rol Lombard. Jannet Makdonald, Vir-
1na Brus, Edi Kantor. Edmon Lu. Ri
sard Arlen. Henri Fonda. Coni Vav!'mül
tPr. Al C.nncınn T.nrpta Vanır T~Tula 
Rıt'1khed. Cfn('Cf'S Rocers. Mari}'On Dey 

Holi\ııdun, kalabalıklık itibarile ~uka-

• İngiliz sinc> <ısı az yıldız yetiştirir. Fa.kat Fransada muvaffakıyet kaza
nan İngiliz sanatkarları yok değildir. Resmini gördüğünüz Diksi Dünbar, 
Londrada muvaffakıyetsiz bir iki film çevirdikten sonra Fransaya geldi. 
Fransızlar bu sanatkarın ilerde büyük bir yıldız olacağı kanaatindedir. Diksi 
bu yaz çevrilecek bir filmde rol alacaktır. 

ndaki gruptan sonra gelen ikinci grupu 
evden dışarı çıkmıyanlar partiler vermi
yenler grupudur. Bu, patırdıdan hoşlan· 
mıyan, sıkılgan artistlerin en başlarında 
şunlar bulunuyor: 

Miryam Hopkins. Moren O'Salbi\'On, 
Norma Şirer, Sonya Heni, Jocl Mak 
Grea, Jilbert Roland, Con Bols, Greta 
Garbo, Doroti Lamur, Janet Gaynor, 
Kay Fransis, Mirna Loy, Silvia Sidncy, 
Eleand Povel, Greys Mur, Sori Maritza, 
Fredrik Marş. Ayrin Dan, Meri Astor, 
Una Merkil, 

Holivudun entellektüelleri kimlerdir? 
Bunların da en tanınanlarını sayalım: 

Joan Kravford, Elissa Landi, Franşot 
Toni, Pol Muni, Robert Mongorneri, 
Ronald Kolman, Meri Pikford, Cey:ms 
Kagney, Tayron Pover, Lionel Barrimur 
Valt Disney, · 

Meri Pikford Amerikanın en zeki ka
dınlarından biridir. Onun en iyi bildiği 

mevzular din ve finansdır. Joan Krav
ford da okumuş bir kızdır. Musiki üze-

rinde etüdleri vardır. Kocası Franşot 
Ton ile birlikte ispanyadaki hükumetçi
lere kızrlhaçta kullanılmak üzere iki de
fa iane vermişlerdir • 

Robert Mongoırı,, sosyalist kafalıdır. 
Fransis Lederer ve Elissa Landi dünya 
sulhile pek alakadardırlar. Dünyanın en 

uzak köşelerinde cereyan eden harpler 
onların üzer, meraklandırır. Ronald 
Kolman gece yarılarına kadar oturur ve 
okur. 

Holivud muhakkak ki duyduğumuz 
kadar kötü bir yer değildir. Bilakis ora· 
sı birçok yerlerden daha temiz bir mu

hittir. Fakat her yerde olduğu gibi orada 
da fona adamlar, yerinde duramıyan in
sanlar vardır. Bütün dünyanın gözü si
nema şehrine dikili olduğu için ekalliyeti 
teşkil eden bu adamların yaptıkları göze 
batıyor, bütün Holhııd onların harekct
lerile ölçülü):or. 

Holivudun ufak fakat nezih bir grupu 
daha var: Sporcuları. Bunların başında 
§unlar geliyor: 

Dolores Del Rio, Madam Geri Kuper, 
Lupe Velez, Valt Disney, Erol Fla)•n, 
Klark Geybl, Robert Taylör, Geri Ku

per, Bing Krosby, Coni Vaysmüller, Val 
las Bery, Speuser Tresi, Cek Holt, Fred
rik Marş. Lorel Ye Hardi, 

Şimdi adlarım sayacağımız artistler de 
IIolivudun en güzel giyinen kimseleridir: 

Loretta Yang, Kay Fransis, Klodet 
Kolbert, Nonna Şirer, Con Kravford, 

valt Disney, Deann Durbin, Karol Lom
bard, Madam Geri Kuper, Dolores Del 
Rio, Con Benet, Fredrik Marş. Hedbert 
Marşa!, Adolf Menji, Duglas Fe}Tbanks. 
Çarli Çaplin, Vilyam Povel 

.. K ....... o .... ···cş·--·c·· .. -K .. ~ 
HAalE~L~~i ......... ·-···--· .. ·-···· .. --.................... . 
• Şarlot Kordayın hayatı Fransada 

filme alınmak üzeredir. Bu filmde Şar
lot rolünü Edvig Föyye oynayacaktır. 

• Senaryosu me~hur Fransız muhar
rirlerinden Fransi Garko tarafından ha
zırlanan ''Cinayet mahkemesi,. isimli za
bıta filminin çevrilmesine başlyanmak 

üzeredir. 

• Fransızlar me~hur Avusturyalı mu
harrir Stefan Svaygm Ben Jonson eseri
ni filme almağa karar vermi~lerdir. Bu 
filmin Fransızca senaryosu, harp sonu 
edebiyatında çok mühim bir mevki ka
zanan Jül Romen tarafından yazılacak 
ve baş rolleri Hanri Bor ve Luiz Juve 
tarafından oynanacaktır. 

• Fransada 23 Mayısta Mişel Frebor
un Fred piyesinin filme alınmasına ba13-
lanacaktır. Bu filmde bas rolleri Hüget 
Düflo, Meğ Lömonire, Piyer Brassör oy-
na}:acaklardır. - · 
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lsveç tarihinde garip bir bDkDmdar 

ayıp kral 
• aranıyor! 

D&rdQncQ CIQstavOs, gQnQn 
birinde ısveç Devlet 

Bankasını soymak istedi 
takat tevkif olundu 

laveç devlet bankaamm avluamıa 

bir gQn, bi.flarmda kral dördUncll 
GU8tavtla olduğu b&1de bir bölük u
ker girmişti. Bu böltıitl. a.rlralan ban· 
kanm kapısına döntlk ayn bir bölük 
asker karşıladı. Bunların bqlarmda 
ild ihtiyar general bulunuyordu. 

Kral, sert bir lle8le bağırdı: 
- Çekilin kenara 1 
Generaller yerlerinden Jutnıldama· 

Dllfl&rdı· 
- Krallara bahfedllmlt olan JlW 

hak namına yol vermenisi emrediyo
rum. Benim bankamda duran para 
bana aittir. Onun bana teslimini arzu 
edlJOl'UllL Aakerler, bu lslleri çekin 
JO)umun UatllDden ! 

Generallerden biri ilerllyerek elini 
Jrnlmm omuzuna !:oydu: 

- Jlillet namma oen1 tevkif edl • 
ıorum Gu.tavU& CilrmUn vatana hı· 
,..ıurı 

General bunlan söyledikten aonra. 
d&ıdtı, ukerlerine emretti: 

- Yakalaymonu! 
Ufak bir mOcadeleden llODr& kral 

teallm olm111t earayma hapııedilmtı • 
ti. 

.. Bu vata, dtınyanm en hodbin, en 
kQfl hareket eden krallarmdan biri· 
lllD tahtım kaybetmeelne lebeb tetkll 
etmlttf. 

laveç kralı dön!Unctl Gtlltavlla _. 
dDll hayata fena bir tekilde ~lfh. 
Mumaflh, bunda kendlııin auçu ,ok· 
ta. Doldufu vakit haldJd babaamm 
kim oldutun& dair ,na lmlrbcı rtva
~ ortada ~ M taınlm• 
merulın1 o kadar çılgınca tezahftrat" 
la olmuttu ki, yb1erce kiti ölmtlt ve 
yaralammttJ. 

O devirlerde lsveçlller çoculdarmı 
Japartalılar gibi kuvveW ve aıbhaW 
,etittlrmek itikadmdaydıl&r. Onun 
1çbı GUatavUa daha kUçUkken gUnde 
üç dört defa soğuk su banyosuna so
kulurdu. Bu, az kalam ölümüne sebeb 
olaca.ktJ. Onun tahsili de bedeni terbi
yesi kadar ılddetli usullerle yapılmıı· 
tı. Daha dokuz yaşındayken Sent Pe
teraburga yapbğJ seyahat için ona bir 
11eyahatname yazdınlmıftt· 

GUıtavUa H yqmdayken babaamı 
öldUrmllflerdi. Bot kalan tahta o ge
çlrilmemif, hemen bir kral naibi ta· 
yin edllmittf. Kma bir zaman sonra 
da, çocuk denecek kadar genç krala 
blrtalmn aiyul entrikalarla zevce o
larak Çariçe Katerinin torunu sunul
muttu. Bu izdivacı Katerin kendi e
mellerine h&dim olacak -bir tekilde 
tanı:lm etmi§tl. Tam nikah merui -
mlJıdezı evvel krala UZllll bir kAfrt U• 

zablmıfb. Çok genç olmasma rainıen 
Gllstavila bwlaJa değildi. Onllne konu
lan klğıdı umn usun okudu. Bu kA· 
lrt1a ona bazı dini mecburiyetler yllk· 

letlllyor, onu tma1adığı takdirde ı. 
veçln Franaya karlı harb il!n etme· 
si lca.b ediyordu. 

Kral k!IJdı tmulamadı, evlenme 
meraaimine i§tirak etmedi ve İsveçe 
döndü. Naib hoeuna gitmemi§ti. He • 
men ulettl. Ondan biru sonra da bir 
Alman prenwlle evlendi. 
Kralın dJmaiuıda bir gayrlt&billlk 

olduiu itte bu evlenme vakuile orta· 
ya çıkmıfbr. Bvladlli ~ Gtıatav 
daveWlerin &ıtlnde mrl& genç kan • 
ımıa yllkaek ...ıe lncilden bir parça 
olrutmuttu. Zavalh Jmm fellketi o 
geceden itibara bqladı. Kral o kadar 
kllkançtl JJ, en yatmJaımm bile ka· 
nama bir ~ lluball bir tekilde hl· 
tab etmealne mU..ıde etml)'ordu. Ço
cuk denecek bc1&r ~ olan knll· 
çenin y&nmdlki pllÇ MCllJMJerl kraJ 
hep kapı dıpn etmlt, onJarm )WIDe 
kraliçeye arkadııhk etatnler cU,e bir 
&Urll altmJflık kocabn tutmuetu. 

Kral huaual ha;ratmda nekadar p· 
ribee, ılyu! hayatmda d& o c1erece I· 
IS&betlta ve dQfODoem.ıt. Onan Jl*
den leveç bir IOrll beWara pmlf, • 
l8DgiD bir !Mllllebt iJrm Amqum 
en fıkara oıemleketl h&UDe PmlFL 

GGatavBIUn - çok JlotJNldllr ..,. 
aeyalıattl. Bir tümı .ı,..r llellueler 
lcad ederek ilk mk .,abat eclerdl. 
llattl bJr clefumd& ....... cırtadan 
Jra,t>olmuttul 

GU.ıavlll bini o Jiadar milkeGunel 
bybetmeye muvaffak olmuttu ki, ı. 
veç hllk6metl ..,. beriye ilAnlar a-

~~~ = 
fa.t1ar vaadetDrlftil 

l8ftÇ halkı .. btlk6metl kraDamım 
bu gayritabWlklerine g6a yumm111 • 
lardı. IAk1n o, devlet baııkumdakl on 
iki milyon lngilb lfrumm kendilfne 
ait oldufunu ve binaenaleyh onlarm 
kendine teslim edilmeefnl isteyince 
lsveçf n iki me§bur ihtiyar generali 
daha fazla tahammW edememiş, isyan 
etmiıti. Banka soygunculufu patrrtı· 
smdan birkaç gUn sonra lsveçiıi asll
za.delerinden müteşekkil bir heyet 
kralın mahpus oldufu odaya glrmlf 
ve ona tahttan çekllmeelnl bildlrmlt· 
tir. Kral kılıcım teslim etmemlt, a • 
ıllzadeler cebren almaya kalkmışlar, 
odada epeyce ıtlmı bir dfdipne olmut 
ve bu sırada kral bir f msatmı bularak 
odadan dıpn fırlamlfbr. Ondan IOD· 

ra sarayda Şarlonun filmlerini gölge· 
de bırakacak kadar gWOnç bir kot • 
maca ve saklambaç oyunu bqlamıe· 
tır. Kral, bllytlk bir çeviklikle mei'dl
venlerden inip çılmııı, kapıların arka
ıma. ıaklanmt§, onu kovalıyan ullza· 
deler kMı biribirlerine klh halılara 
takılarak yerlere dUemi1fJer, birçok 
defalar kral diye bfribirlerini yakala· 

llllDte!l l S K . : 1 S T 1 R tA P V E F A.C 1 A R O M IA N 1 1 · • 
- Bana da öyle pllyor. l'akat ne de ola ortada bir hakikat 

nr. Guete!erin ''Nuire,, diye yazdıkları kadın Sahihadan bat· 
kam değlL Elbette, yakmda niçin öldOrdllfn de anlqılır. . 
• - Guefeler neden yan111 ilim yumıılar! 

Gene,.al lzenştaqn birden bire 
içeri fİrmişti ... 

Kadın dıpnya çıkmca Stup: 
miııaf ir edildiği odada yalnız kalmca, 
soyunınadan elbiselerile keııdiaini ya
tağa attı. MUthft yorgundu. F.snedJ, 
gardrobun aynıamda kendisinl görlhı· 
ce gayriihtiyari gUldll. Sarıya boyan· 
DUi uçlan; kumnl ve naayonal • 
IOll)'aliatvarl diı fJrCUI aeklfnde bı • 
yıtıarlyle kendllllni pek gWUnç bulu· 
yor, fakat tam bir modern Alman tl· 
pinde olduğunu da g&wek ayni r.a. • 
manda memnun da oluyordu. 

Fabrikaya, kurdun inine girebilmlt
ti. Acaba bundan aonra 4a işleri aynl 
muvaffakıyetle yUrUyecek miydi! 

-xı-

1ıenttaynverke' mOdUrllntin huaut 
yemek aalonuna bitifik clgara alo • 
nunda bir koltuğa gömWmUı olan mU· 
lblm fon Kqrild, ağzında. Havana, 
bir spor mecmU881 okumaya. dalmıe 
~rUnUyordu. Fakat hakikatte, mec • 
muayı okur gibi yaparak. Danyel Gu
de ile JertrUdO gözetlemekle meecul· 
clO. Gude piyano çalıyordu. 

- Mı P'ranmz prkılarmı namı 
buluyonnmua matmueı? 

- FevkalAde h()fUDla gidiyor. Çal· 
mak zahmetinde bulunduğunuz için 
bllhusa tetekkUr ederim. 

Fon Kqrild ıinirleıımlttl. Rejim 
defiliklifindenberi Almanyanm kil -
sik askeri mUfı haline gelmiı olan 
"/oh 'hat~ einen Kt1merad6n,, i ıslık
la söylemeye bqladL Maksadı alay 
etmekti. Jert.rUd bmıu anhY.U'Ü Od 
d~k a.tüinda f)lj hldiae ~kmtaildt 
için müdahalede bulunmak lüzumunu 
duydu: 

- Rica ederim. 
MUlhlm, bunu duymamazlığa gele-

mııla.rdır! Birçok gtllUnç sahnelerden 
IODr& kral en nihayet yakalanarak 
tekrar hapeedllmlftlr. O mahpuaiyetl 
eenumda kanmu bopmıı ve bir 
mUddet sonra da memleketi terketme
sine lzln verilmlftlr. 

Ondan aonra Ja:al Amıpada tam 
bir serseri hayab ge~. Kendi· 
Bine hWd\met tarafından oldukça bü
yllk bir aylık teklif edlldift halde bu
nu ar.amet1e reddetmi§ ve ııenede 2000 
ingiliz llraamı geçmlyen hususi vari· 
datiyle geçinmeye bqlamıftır. Kral, 
geçen aenelerle mUarif bir y&p.YlfUl 

tp_.airiyJe o kadar zl1ğllrtlemifUr ki, 
son zamantırmda Triyestede kötU bir 
hanın uf ak bir odasında müstear bir 
adla yapmı§tır. 

Bir vakitler elinde koskoca bir mil
letin mukadderatmı tutmuı olan Gila· 
tavtla, bundan yUz sene ewel altmı· 
tmcı yquıda büyük bir aefalet ve za. 
ruret içinde ölmUıtUr. 

-20-
rek ulık çalmaya. devam ediııce Gude, 
piyanoda ona refakat etmeye bqladı. 
lekemle üzerinde komik jeltler yapı· 
yor, coıkun bir piyanist rolü yapı • 
yordu. 

prkıyı Elaıd&ns, eski bir Fransız 
prlOIJ ... 

- Çok gilzel... Hoguma gitti, içer 
den duydum da onun için geldim. 

Jertrüd onu kolundan tutarak a • 
henpıde nazik bir aermııil aezilen bir 
..ıe: 

Oturduğu koltuk, fabrikanın dahili 
avlusuna bakan bir pencerenin yanın
daydı. Dıf&Z'ly& baktı 'Ve kızını çatır-
dı: 

- Siz de mi? dedi. - Jertrlld. Gel baJr. 
. - TabiL Köeyö fon Kqrildle lkl· - Nedir baba? 
mlz bir ekip tqkll etmiyor muyuz! Pencereye yak1qtı. General avlu • 

Mösyö kellnuıi iberlnde bilhassa dan geçen ikl kiİfyi glJet.eriyordu. 
durm111, llda1 araamdakt mecburi it - Bak, fabrikaya yeni plen biri .. 
beraberllflni mahlUS ima etmiftl· Mil· Stupla beraber olan 111 !riyan adam. 
IUim bOsbOtUn ılnirlendl, elindeki Yakmda. Stupun yerine geçecek. 
mecmuayı gerldonun ilatUne atarak - Ne dtyoramı baba? Stup bbden 
ayap kalktı. Nllktell ve fineliyen bir aynhyor mu? 
Cff1ab aradı, bulamıyarak hiddetle aöy- - Aynlm&ya mecbur oluyor zaval· 
lendi: 1ı ! Fena halde huta, çok üzllldilm 

- Burası tahammW edJlmez bir ha· doğrun. •• Sadık bir adamdL 
le geldi! - Evet, hallnde çok değieiklik var. 

Mühendis ve genç km hiddetle süz. Halbuki aon defa, bet altı gUn evvel 
dilkten sonra kapıya doğru yUrUdO. gördüğüm zaman mhhatliJdf. 
Mtlhendls, piyano ta.bureii ilzerinde - Birdenbire hastalandı. Tehlikeli 
dönerek, onun aözUndeki manayı anla· bir karımlık ..• Babanı Jd mrla yti • 
mamıw gibi görUnOp cevab verdi: ~lliyor. Ne kadar da alfmlf. 

- Hakkmız var. Matmazel Jertrtld - Yanmdıld adamın lllhhat tqan 
Havananm kokuauna ve dnmanma ta· görihıllfll, avallmm bitıdnllğlnl daha 
hammlll edemiyordu. Çok nazUmlnlz. fazla gaae wrıuyor. 

Kapmm etifini aemak U7.ere olan - K&yınbiraderi. Umumi harb gö-
Alman zabiti bu aözil işitince, yılana nWIWeriııden. Harbde çok yararlığı 
ba•11 gibi, birdenbire durdu. Geri g&illmUf. Stup burada ,okken leleri· 
d~nBp haykırdı: ne bakmam için blmıetlme a1dJm. E-

- Siz... llUell doktonm llSylediftne göre, 
Fakat aözUnü tamamııyamadı, açtı· Stup Franaanm cenub sahillerinde, 

ğı kapıdan general lzen§tayn içeri mutedil bir iklimde bet altı hafta teb
airmit bulunuyordu. dilihava yaparaa kendini toplarmış. 

KllJblm cleıUl .bazlr.ol. 'Y~l ~-' 1PV~ f~ ....... ~ 
almıştı. Mühendis de hürmetle ayağa hilkriıda lT.ahat veriyor. Vekili n~l 1 
kalktı, odada bir sUkiit oldu. General Fevkalade değil mi? 
odadakilerin yüzlerine birer birer b&· - Evel Enerjik bir hali var. Atlet 
ka.rak sordu: vllcutıu, tam Alman tipi. .. 

- Ne oldu? Birden hepiniz neden - Gidip eu zavallı Stupun iki ke-
suatunuz? Eğlencenbe mi manı. ol • Jimeyle gönlUntl alayım. Haline pek 
dum ! acıyorum. 

'O ... n b' ...ıı-- vab rdil Pencereye gidip letllendi: 
~... b~ ce ve ,er: - Stupt Biraz beıii bekle. Yanma 

- Hayır. Estaifunıllah. 11 
- Piyano çalıyordunua galiba. ge yonun. 
'·uı· A-: d•• dil, Ağır afır dıpn Çlktr. Genç kız he-
.RI. tu.1me on . -..... Uh ... -..a: f k__..· 
- Ben gelince hemen neden kaçı· _Nihayet ya1mz kalabildik sevgi-I 

·~ m ~• n yanma "9 .. u: 

yonunuz! Um. Ne A&det! 

- Estağfurullah Ekaelİlıl. .. Sa&t l· Delllranhyı kendisine doğru çekti, 
kide uçacaktım, timdi saat ikiye on usun UZUiı öpllftUier. Aynldıklan za. 
var. man mllhencli8, genç 1aznı ellerini boy

- Bravo! Her eeyden evvel vulfe nundan yavqça çekerek mmldandJ: 
lAzmı. Pek A1l gidebilirsiniz. - lhtlyatlı olalım. 

Kızıyla mUhendile hitab ederek: - Seni aevfyorum! 
- Sizlere gelince, gençler, siz de f Cevab vermedi. Jertrlld onu omuz. 

keyfinize bakm.. larmdan tutup kendfshıe bakmaya 
Fon Kaerlld, topuklannı biriblrine zorladı ve gözlerlnln içinde hakikati 

vurarak, makine gibi bir ae1lm. ver- okumaya çal11arak
1 

adeti. korku ile, 
dikten sonra uza.klqtı. General de, bir sordu: 
az evvel onun kaIJrtrtı koltup otur- - Ya 1e11 T 
du. -Ben mi? 

- Biraz evvel ne çalıJordunus? (Dewmt Var) 
- Katmuel Jertrildtln fltedifi bir 

YABANCI DiLLERE NhKLI HAKKI MAHrznauR • - Dolruau bnnmı Jldne ptireniemem ne rahat eder, 
ne uyku 1l)'ll1abWrlm. 

- 8eR blUnbL 
Refika hu1111, lıqb tirli a pçinımj~ bilfJarda. 
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Belki w et8eJdl ftlPÇ8l'dL l'alrat, bu takdirde ken.dllinden 
buz cibi 8o1u4uiu bu Jradmr, her Allahm gilıdl kaplllDda g6-
rilrdtl. Ne mal olcbılunu harüetlerlyle, dlllOncelerlyle g&steren 
bu kadma yl1z veıı~ daha iyi olacaktı. 

- itte barumı IOl'Ufturdum ve kati tekilde öğrendim. Su
ad, Jratllln Sabiha oldulunu öğrenmesin· diye. Ama nuıl 
yalY&rlDJI bunun içlıı llOJ'ID81ID. .. Bir allenin yıkllmuma ee
bep olumınua adımı bildirirseniz!,, • demiş .. Müddeiumumilik 
de ne yapsm iti mahk4tmeye dayanıncaya kadar idareye k-.rar 
ftl'Dlif. taz~n; Hasan Ras:m Us IAUlye hanım, AJdn bir wle 96atlne devam etti: 

- Sonra, • dedi, bunu benim yaptıjımı bilecek de değiller. 
Refika hanmım kafumdan, i8tele, İrfan pqa ailesine bu 

haberle pekA!t bir kötlllUk yapabilecefi geçti. Fakat yine o an· 
da: "Onlarm ne kabahati var!,, • diye dfltUndü. 

Refika hanımın tatbikini doiru bulmadıit bu hareketi Lttt
flye çoktan tatbike karar verml§tl: 

- Ben, - dedi. Şimdi giSrecekıin neler yapacağım onlara .• 
Her fe,t dUtflnUr, benden yUz çevireceklerini aklrma getirmez
dim. Onlar, madem ki böyle yaptılar, ben de birçok eeyler ya· 
pabillrim. 

Refika hanım. onun bu ctlmleleri hangi makaaUa aöyledlftni 
pekli! biliyordu. Bununla beraber aonnaktan ktndini alamadı: 

- Ne yapacaksın? 
Llltflye, yanaklarını ti11lrerek ağzında top1adıfı cıgara du

manlarmı bir anda Ufliyerek cevap verdi: 
- Ne mi yap:ıcafım? Sorduluna da bak. Ne yapacak olur 

muyum; Suada bakikatl blldfrecetim. 

- Kendi11lnl mi göreceklin? 
- Ne mOnaııebet! Şeytan görsün yUzUntıt Bir mektupla. 
- DOlnı buluyor mU8Ull bu hareketini! 
- Neden dotru olmaıınış. Beni bir çöp tenekesi gibi kapı· 

Jarı &ıOnde bıratıverenlere bu yala§U'. 
- Bana kalm yapmamalısm bunu Lütfiye hanım. Senden 

yUz çevirdiler diye hakikaten bir ailenin temelini mi sanacak-
1111 ! Yapmamalıaın. Yazık olur. 

- Umurumda bile defiJ... Hem Hn neye itiraz ediyonun 
aklım ermiyor ... İrfan Pqalardan een memnun mwıun sanki? 

- Ben iyiliklerinden bqka bir pylerini görmedim doğru
IU. Ne yal&n aöyllyeyim. Yalnız kumı kaymba.buiyle geçine
miyordu. Onun çoeukluğu, senia yardımın olmaaaJdı bunlar da 
başmıza plmiyecekti. Kapıyalım timdi bu WW ... Bence yap
maman hayırlı olur. Bırak işi kendi haline ... Ergeç nasıl olsa 
meydana çıkacak. .• Senden olmasm da kimden olursa olsun. 

- Daha fena ya! 
- Niçin fena olalm kardeflm. Bu belki oiılar& lyilik olur. 

<Duda.Jdan ucunda beUrm bir lblla gtlltlfU ile) bir tilrlU eöyll· 
J'llDMıdfklerl ee)'l ben ~ olacalmı. 

ltetlka hanım .&il. Jma keaıü lltedl: 
- Verdilbı büeN t.eeeülr ederim, • dedi. Ştlkran Hanım· 

1ara ben de pdtmtyeytm. !çerde yapacak ufak bir tıim var. 
Yapıp geleyim ele beraber çılralım. •• 

Bununla. ~ blbp ~ anlatmq oluyordu. Ukt· 
fiye: .. beraber çıkalım!,, • demesinde daha kapanmamıı bir 
Umid kapısı buldu. 

- Peki, beraber çıkalım, • diye ki.J'llladı. 
Doğrusunu söylemek icab edene, yUzUne Reffkanm kapım 

da kapandıktan llOnra çok fena, çok yalnız bir vaziyete dUşmUt 
oluyordu. KIZDU kaybeden bir anaya yalnızlığını hisaettirme

(.Devt.ıml .,. ). 
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Bu mevzu, biıyiık (Dante)ye aillir. Adı
nı unuttuğum bir üstad heykeltraş da 
a~ ni menuu mermere tekmiştir. 

D.ıntc'ninki bir tarihi me'nsurc, ihlad 
hc,Ykf'ltraşınki bir re~im mahiyrtinrle 
idiler. Benim ki hir küçük hiUndir. 

Bu i.ıç şekil :ıra~ında hir mukaye'<' 
yııpalıilerrk olanlara ne mutlu! ... 

>(o • "' 

(Ormanlı) köyünün ağası Ali kah
yayı, (1331) senesi ikincikanun aym:iı 
19 uncu günü eşkıyalar dağ;::. ka!dtrdı

lar. 
Ali Kahya fena bir adam değilı.1i. Çif. 

t.i, çubuğu vardı. T••:-lalan. rençberleri 
vardı. Üç tan: de karısı vardı. F('ı~<::at bu 
eşkıya olacak heriflerin reisi Kara M~h
met, nedcn:e, ona dü~man olmuştu. 

Yıllardanberi pe~inden ayrılmamtş. 

sırf Ali Kahya}"'öt düşmanlık etme~ iı;:n 
c:s!,erdcn kaçmı~. arkasına sekiz on 
haydut toplamı~, ve AH Kahyanın kcyü
nü çepeçevre kuşatan dağlarda· gez ne
ğe ba§lamıştı. 

Köy k:•~vesin'dc bu mesele hemen her 

gece ortaya atılır: herkes ~ir ~ey söy
ler, kimse ötekiıae itıanmaz; hatta bizzıat 
Ali Kahyanın 'bu huwust& verdiği izaha
tr bite bıyrk altından güllinerek' din • 
lenirdi. 

Konu§ulan laflara göre Ali Kahya bu 
Kara Mehmcdin daynını vurmuştu • .,Ka. 

ra Mehmcdi kü~üklüğündcnbcri büyü-
tüp b:sliycn dayısıydr. · 

Diğc-r bir rivayete göre Kahya. Ka
ra Mchmedin nişanlm olan Asiycyc göz 
koymuş ve üçüncü kt:ırı olarak onu ni
kahma almıştı. 

"" • :Jf. 

Eşkıyalar, Ali Kahyayı dağ başında 

eskiden yeldeğirmeni olan bir ta§ bina. 
ya koydular. Değirmenin büyük teker
leği harap bir halde, yerinde duruyor, 
fa!•at dönmüy.~rldu. En üst ~nda ev
Yelce çuvalların istif edildiği bir oda 
vardr. Bu odanın altı taştı. Fakat Ka
ra Mehmet b;r yığın kuru ot getirtmiş 
ve Kahyanın taş üzerinde hastalanıp 

ölmemesi için küçük, m21:gal gibi pen
cerelere cam da taktırmı!tr. 

Odanın sağlam ve iki kanş kalınlrğın
da keresteden bir kapısı vardı. Bu ka. 
pryr Kahyanın üstüne kap;ıdılar. Kimse 
onunla bir tek kelime konuşmadı. Bi
r.;ız sonra aşağıda değirmenin büyük 
1tlemir kapısının da gıcrrtıla~la kapan -
dığı duyuldu. 

Kara Mehmedin çetesi icinde ~nim 
bir tanıdığım vardı. Bu tan~şıkltğın hi
kayesi uzundur. Belki başka bir sefere 
yanrım. Şimdi yeri değil. Bu adam, 
reisin, Ali Kahya için tertip ettiği iş

kenceyi b:o:ıa anlattı. Bundan sonra 
sözü ona bırakıyorum : 

·•Reis, Kahyanın kapatıldığı odanın 

tavanına görünmez bir delik açtırmıgtı. 
Bu delik herifin ne vaziyete ;düşeceğini 
çete efradının seyretmesine mahsustu. 

Ogün Kahyayı odaya kapadık. De. 
girmenin dış k<ıpısının önüne de bir si. 
lahlı nöbetçi brraktık. Yola çıktık. 

Kimse nereye g:ttiğimizi soramıyor
du. Atlarımız günlerdenberi dinlenmiıı
ti. Rei; dört beş gün bizi dağ, taş ge;
dircli. Akşamları önümüze sıkan köyler
de kalıyor: yeyip içiy-;r. sabah şafakla 
beraber tekrar yo1a düzeliyorduk. 

.Nibaıfet be~inci günü akprm, (Çcı
meler) köyii muhtarının c:fa.srnda. bir 

arap frcısının baJında kararını bize 
bildirdi. 

J ' l . 

Ge<:e yarısı atJanmıza bindik ve Ali 
Kahyanın köyüne doğru yola çıktık. 

Günlerdenberi hep o civarda dolaştı. 
ğıımz için iki !'.l. •lt sonra k(Jyün kenarı
na varmışt1k .. Ve on dakika sonra Ali 
Kahyanıı~ evi !iarılıruştı. 

Gürültü, şamata olmadı. Kıihyamn 

ilk ih karısmdan o!muş, en büyüğü on 
iki ve en küçüğü dört yaşlannda. üç 
çocuğunu terkiterimize bağ}:dık. De-
ğirmene cl'.:>ğru yola koyulduk. · 

Reisin keyfine tdiyecek yoktu. Mü -
• temadiyen şarkı söyhiyor. hepimize 
ayrı ayrı laf atarak şakalaşıyor. arasrra 
çocuklardan birinin sırtını ok~ıyar.;d{: 

- Hey gidi. körpe kuzu he'y !. 
Diyordu . 
Ali Kahyanın kapısı açıldığı zaman 

yi.ızümüze sert bir rüzgar çarptı. Herif 
camların hepsini kırmıştı. Çocukları bi
reı birer yanına salrverdik ve kapıyı 

üstlerine kapadık. 
Değirmenin içinde ne ktdar eski di

rek. kereste, taş, tuğla varsa on daki. 

kada kapının arkasına yiğrldı. 

Kara Mehmet hepimizin yüzlerine 
birer birer baktı. Gözleri, zeytinyağı 

kandilinin ı~ığında, 'bir çift çakr.ıl gözü 
gibi, yanıyordu. 

Nihayet benfde karar kıldı: 

- Osman. dedi. bu geceden itibaren · 
yedi gece, sen nöbet tutacaksın! Yu

karı katta bekliyecekı:in ve delikten 

herifi gözliyeceksin !. Sana bir uşakla 
hergün <ııık göndereceğim. Yedinci 
gecenin sabalunda başka bir arkadaş 

gelip senden nöbeti alacaktır. Nerede 
olduğumuzu da o sana haber verir. Ge
lip bize katılırsın!. 

- Ba~üstüne reis! .. 
Birer birer boynuma &~ınldılar ve 

çekilip gittiler .. 
:J. • ~ 

Şafak sökmek üzereydi. Kandili sön
'dürdüm. ti at kata çıktım. Yere diz çö
kerek delikten bir bakaJ1m, dedim. 

Karanlıkta evvela birşcy göremedim. 
Sonra gözüm alıştı ve yerde. otların 
üzerinde çırılçıplak yatan Kahyayı 

gördüm. Çocuklcı-. birer iri kurt gibi, 
bu kxa gövdenin ötesine beriıine ya
prşmışlardt ve kesik kesik inliyorlardı. 

Çıplak gövdede hiç bir hareket yok. 
tu. Beş gündenberi açlıktan ve 6usuz
Iuktan kıpırdayamaz hale gelmişti. 

Biraz daha dikkatli bakınceı bu .ktllı le
şin ı;a•dece göğ6ünü hafif hafif iner, çı
kar gördüm. 

Ben ki dağlarda, ktrlarda, kurtlar, 
kuşlarla beraber seneler geçirıniştim. 

Ben ki ~·ltı ki~i ile üç yüz kişilik kerva
nı yolundan çevirmiJ, üç manga kada
nm biribirine bağhyarak dereye atml§. 
sayısız adamlarr dayaktan öldürmüş • 
tüm. Ben ki annesinin gözleri önünde 
be~ yaşındi<ı!d çocuğunun bir kulağını 

usttıra ile kesmiş. yeni filintamt tec
rübe için yüz metre ileride, sabanı ba
~tnda çalışan kabahatsız bir sakallryr 
toprağa devirmiştim .. Ben ki.. Ben ki... 
Ben bu manzara karşrsında bu kaıdar 

sarsılacak adam mıydım? Açlıktan öl
dürülen bir adamı görüp te gözlerimi 
kapayacak, sonra ayni gözleri kırmtzr 
çevremle silecek adam mıydım? 

"' . "' 
Ak§'C':na doğı u değirmenin kapı•ı 

vuruldu. Bir köylü çocuğu, bir çanak 
içinde yoğurt ve bir somun getirdi. Bu 
ıomunu tavandaki delikten şağıya. at-

HABER - ~ f01fD! .... 

Ugolinonun t;ocukları 

ilhan TARUS 
mayı lıh1 kere clü~ünıdüm. En ~<>nun
da kendim yedim. İkide bir deliğe eği. 
liyor ve olam, biteni seyrediyordum. 

Ertesi gün uykudan uyandığım za -
ma.-ı Kahyayr yerden kalkmış buldum. 
Çccukl·.~ın en küçüğü yanına uzanmış
tı. Gözleri kapah idi. ötekiler babala -
rının dizlerine oturmuşlar, ve ba§larını 
onun çıplak göğsüne dayamışJadr. Kah
ya kocaman elleriyle onların saıslarını 

kı<ınştırıyor v:ı sabit gözlerle pencere -
den giren ışığa bakıyordu. 

Böyle ne kadar zaman geçti, bilmi • 
yorum. Diz kapaklarımın sızlamasına 

rağmen deliğin başından ayrılmıyor

dum. Bir kaç sa-=•t sonra çocuğun biri 
babasrnın dizinden kaydı. Otların üs
tüne uzanıiı. Öteki çocuk burnunu 
Kahyanın gerdanına sokmuş. hıçkırı

yordu. 

Biraz sonra, bir dakika sonra Kıihya 
cnu da eliyle itti, yere !düşürdü ve hız
la ko:ılkarak pencerenin önüne gitti. 

Yerimden fırladım. O tarafa oakan 

pencerenin yanına giderek yere doğru 
baktım. Uçta. ta dipte bir eşek otlu
Y,ordu ve rüzgar, ağaçltın sallıyordu • 

Tekrar deliğe geldim. Katıya ayakta 
'dimdik duruyordu. O sırada küçük ço. 
cuk gfüüme sarptr. 

Dili dı§an sarkmıştı ve küçük karnı 
bir körük gibi, işliyordu. Babası döndü, 
ona baktı. Bir şey yapı:~ak, onu yerden 

kaldıracak. kollarına alacak, öpecek, 
ağlayacak ~andım. Hiç bir şey yapma

:L Dt•}rm tekrar kırlara çevirdi .. 
Rüzgar gitgide artıycrdu. Değir-

menin büyük kanadı çatırdıyordu. Gök 
yüzünde kara bulutlar beliriyordu.· Ge
ce uyku uyumamıştım. Şôy!e bir uzan
ldım. 

'i- ~ ~ 

Gece yarısına doğru uyandım. Saat 
altıyı geçiyordu. Hey gidi koca Serki
snf ! Bunu gümü~ kordoniyle ·beraber 
bir tahsilm•rdan almrştım. Baba yadi. 
gı'irıdır diyerek yalvardı yakardı idi. 
Çantasındaki deste deste ba11knotlan 
alıp bunu ona bırakmayı ldüsünmemis 
değildim. Fakat ah şu kahpe ~efis ! Br~ 
~r mt? Mavi çuha yeleğirne ne de 
yakışmışt1. Tahsildar terbıyıklannın 

altında dııı.laklarını büke büke ne de 
aRlamıştı !.. Vazifemizi unutmıyahm, 
dedik. Fakat ortalık zifiri karanltktı .. 
Deliğe kulağımı verdim, çit bile yoktu. 

Qa.~esiz sabahı bekliyecektik .. 
Şafak sökerken aşağıya indim. De

ğirmenin kapısını açarak dışarı çıktım. 
Karşı dağın arkasında güne~ kırmızı 
gözlerini açıyordu. Koyunlar, kuzular, 
ötclde beride, kıpır&z.mağa Da§laım~lar· 
dı. Yürümeğe başladım. Bir kaç adnn 
atmamı§tım ki bizim küçüi nafa.ka~t 
bi.yınn alt başında gorÜndü. Bu sefer 
bir kaç tane haşlanmış yumurta, tuz 

ve taze s.:>ğan getirmişti. Reisle arka
daşlann diln gece, geç vakit, (Murat. 
lar) tarafına doğru gittiklerini söyledi. 
Bir ağacın t<:•ltına oturaTak karnnnı do
ytırdum. Biraz çobanlarla ıkonu~tuk .. 

ilhan TARUS 
~ Devamı 12 incide 

HALK OPERETt 
l'azartesi at.şamı Ka
dıköy Süreyya. Salı: 

1

1 

Pangaltı Kurtuluş. 

<;arşamba: Beşiktaş 

Suat Park. Perşembe: j 
Bakırköy Miltiyadi 

Operet 3 perde l 

Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: 

11 

Yazan ve çiun 
lı)ALT'Di'sNeı'--. 

H :'\IA YlS - 19~8 CumarlE'~i 

Hicri: 135i - Rebiüle" el 1( 

1'alr11 lllal)aa ft&lı ~ntlJ &lrı•• ~ ,.,., ı .. ..ıı 
2,:;7 12.10 lô,05 19,18 21,0i 2,41 

htanbul icin: 2•222, Be~oğlu için: HGH, R~dıl.öy için: 60020, CskürJar 
için: (i0fı25. 

Ye~ilküy, Bakırköy, Oelıck, Tarabya, Büyükderc,Fenerbahçe, Kandilli, Eren
l.:öy. Kartal, Büyükada. Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere nıenıu
runa )·angın demek kafidır. 

nami ıtfaiyesi: 22711 
Deni ı ,. ,, 31i. .20 
11eya7.ıt kulesi: 21!l96. Galata yangın kule~i: 40060. 
Sıhhi imclad: 44998. Müddeiuıuumtlik: 22290. Emniyet mildürlülü: 2438:1. 
Elrktrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - lstanbul: 24-378. 

. Sulıır: lclareşi: Beyoğlu: 4( 783. Be~ikt:ış: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma .. 
n ıye: 21708. Üsküdar • l\adıköy: 60773. 

Hava(fazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: Ci0790. fleyoğlu: 44642. 
Taksi Otomobili istemek için 

Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheli: :ıv - 1O1. Kadıköy ciheti: 60.U'T. 
Deniz yolları 

lstıınbul acenteliği: 22740. l{ara1'ih·: 42362. 
Mudıınyaya: P:ııar, Salı, Perşcmb~, Cuma 1ıtünleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtıınından. 

. Ka~nbl~uya: Salı ,.~ Cuma gün_~er~ saat 19 da Tophane ı ıbtımmdan kalkar 
ve fekır~:ıg, Miirefle._ f..rdck, Sarkoy uıketelerine uğrıyaraı. Karabigaya Tarır. 

.Akdenıı: postası: \arın sabah saat 10 da hareket etlecek olan Tapur: Ge
libolu. Çan:ıkkaleyc uğradıkt:m sonra lmroıa llİdP,<'ektir. 

K:ıradcniz poo;lnsı: Yarın saat 12 de kalkacak olan vapur, Zougulda:k, lne
holu. Ayancık, Samsun, Ünye, Gire~on, Yakfıkehir ,.e Trabzona uğradı\:tan sonra 
Riıe:ye gilJecektir. 

M'iz.eler 
Aya!lorya, Rom:ı - Bizan~. Yunan eserleri ve Çin ili l'öşk, A~kcrl Müıe n 

s:mııçlaı-, Ticnrct ve Sanayi Müzesi, Sıhbl Milıc: 
mu rniizcler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve tslam eserleri müzesi: Pazartesiden başka herailn saat 1Qo dan 16 ya 

kadar ve Cuma güıılcri 16 dan 17 :)'e kadar acıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıkbr. 

Memleket Dışı Deniz Sel erleri 
. Romanya vapurlaı;ı: Cumartesi günJeTi 13 de Köstenceye; Salı ıün1eri uı de 

Pıre, Beyrut, fskenderıye. 
ftaly:ı.n vapurları: Cuma günleri uat 1-0 da Pire, Brendizi, Ventdik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon ~lıidürlüğü Telefon 23079 
Scnıplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 <le kalkar n Avrupadan ıeleui 

s:ı:ıt 7,25 le Sirkeciye mu\·asal;ıl eder. 
T\om·ansiyoncl 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne posla'>ı: Hergiin saat 8,f>O ele harrket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı. 
Hcrı;:iiıı hareket ccl('n şiıneo llirerler: 
S:ıot 8 ele 1\ony:ı, !) d:ı .\nk:ır:ı, 15,Hi de Diyarbakır '\"e Samsun, 15,30 dıı. 

fü..hişehir, 19,10 da c\nk:ıra ekspresi, :w de Adapazarı. 
Du trenlerden sa:ı.L 9 d:ı hareket eden Ankara muhteliti Pazarl~si Çan:amba 

ve Cumu giinlcri Ilalcb \'e Musula k;ıdtır serer etmekleclir. ' ' 
MÜNAKASA tLA)JLARI: r. 
lnhi~:ırlar idaresi icin 2:i0.000 metre rliiz beyaz kan:niçc :'Yarınki cuma gü-

nü saal 2 ele idarenin Kabat:ışt:ıki levazmı ve mliha~·aal şubesinde pa:ıarlıkla 
,;ılın alınacaktır. 

Geçen sene bugün ne oldu? 
• tnhisarlar idaresini soyan bir şebeke buı:ıün ) akaland ı. 
• ltal:rn ile- Inıdltere arasında \'ırr.iyet gene vahimJr,.ti. 

Sinema ve Tiyatrolar · 
n1; YOt:T.U 

Tiirk 
Srmıy 

Alf.:a:ar 

Sakarya 

T\urtulu.~ 
f'\T 1 ,\"RU l~ 
A:al: 
Memd(lr 

Milli 
ı··ernh 

: 
: 

. . 

. . 

Uran 'e Y:ışa 
;\lihr:ıcen in gözdc.'ıi. H ınt 
mezarı 

Drli Pı>tro. T.o Babenero 
':\Hhrncenin gözclcsi, Hini 
ıneımrı 

Şangh:ıy esrarı. X::ınıuslu 

k:ıdın 
Dt•nizlcr deri, L\·~111 'koy 
boy 
Kırklık kadın. Vals tlaJ. 
ı;ı:ısı 

Şeyh Ahmet. Soıı Hıımba 

: Tehlike>li aşlı: 
: .'ırşın mal alan, t\amus. 

ıu kadın 

: XeYad:ı, Çin, Çin 
: Doktor Şandu. 1stiklal 

fedaileri '\'C ke~·im riiyıt 

Tiyatrolar: 
TURArz Tt!~TROSUNDA 

ERTU~RUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu gece 
TEKlRDAG 

Halk sinemasında . ~ 
SEHZADEB.\ŞT 

Halk San'atkar1 Xaşit 
ve arkadaşları 

:\fiçe Pençef varyctui 
GiZLi ~fEZ.4.R 

Komedi 3 perde 
Dan~. Solo. Dilet 

IM!JJCE1 
18.30 spor 'e gençlik bayramı: Kontr~ 

rnns .'ıbidin Ua\'er, muharrir 18,45 plak~ 
la dans musikisi 10,15 Konferans: üniwr
si.~e namına: Profesör Şakir Şakar (gür. 
buz ve sağlam nesil yetiştirmek kin hıınıı:i 
yollardan :Yilriimeliyir..) 19,55 borsa hn
herleri 20,00 Xecıncdclin Rıza ve ad;adaş 
l:ırı lnrnfından türk mw~ikisi ve halk ~::ır
kılıırı 20,45 hava raporu 20,48 Omer Rı. 
za tarafınd:ın arahca söylev 21,00 BelnHl 
ve arkadaşları lar:ı.fınd:ın türk musikisi 
wı halk ~arkılıırr h:ıat aprı) ·ı1 ,45 OR. 
KESTRA: 

1 - orcnlnıh: Perikol 
2 - Holmc<ı: Takasay 
3 - Delibes: Mazurka. 
4 - Blon: Marş de snom. 
22,15 ajan~ haberleri 22,30 plakll solo· 

!ar. opera ve operl'l parçalıırı :ız,;;o ı;ou 
haberleı·, ,.e <.>rtesi ~ünün proıırramı :!:l,110 
SON. 
BÜKREl,:i: 

19,15 Roınen ha"aları 20,:JIJ plak 21 ,15 
cnıband 22,4:1 kafr kono;cı-. 
DUDAPEŞTE: 

18,40 orke~tra 2U,l;) sigan orkeslra<;t 
21,00 temsil ~:!.5:i opera orke-.ırao;ı 2~120 
caz plakları 
RO:'\l \: 

18,15 ca:ı:band 20.3U lıafir müzik :!:!,00 
radyo orkestrası 'l"C 5arkılar 23,00 kon~er 
2U5 c:ı.zllanrl. 
Y.\RŞOYA: 

19,l:i cazband 21,UO müzik i2,·1:i '\'arı.. 

yete 23,lS radvo orkestr11~1 



Ma.car ve Belçika 
kabineleri istifa etti 

Belçika kabinesini kurmağa 
Hariciye Nazırı memur edildi 
Brüksel, 13 (A. A.) - Ba§vekil 

Jansonun .istifası iizer'inc, Kral, kt.bi
neyi teşkJJe Harfoiye nazırı Spaa.k'1 
rnemur etmiş ve Spaak bu vazifeyi ka
bul cyiemir;tir· 
M11carlslarıda 

Buda.pc:tc, 13 ~A. A.) - Daranyi. 
nln istifısı iir.eıine, Kral naibi Ami. 
ral Horty, hnrediyi kabinenin teşkili
ne memur etmiş ve bilahare başveki. 
lin getirdiği litsteyi tasvib eylemi§tir. 
Hariciye nezaretini yeni kabine • 
de gene Kanya tedvir etmektedir. 

Daranyinin istifası sebebleri hak
kında neşredilen bir tebliğde ezcümle 

1 

dPDiJiyor ki: 
"Daranyi kabineyi kurmayı bir sü

ril ıslahatı \'Ücuda getirmek için ka. 

Musolininin 
nutku 
~ BOJlara/ı 1 in.cide 

önce almış oldukları bu karar iibi bir 
karar daha veremiyeceklerdir. 
Faşist ltalya! 
Almanyaya kartı olan h:ıkikt dostluğu

muzu Met emik A vusturyasmın Alman
yaya ilhakında gösterdik. Alman dünya
sı ile Roma dünyası arasında asırlardan 
beri devam etmiş olan müşterek mesai 
bundan sonra da devam edecek ve bu 
birlik yıkılmıyacaktır. 

7 mayıs gecesi Venedik sarayında Al
man başvekili tara[ından söylenilen söz
ler her iki millet tarafından siya.si olma

lll3kla beraber güzel karşılanmı~tır. 
İtalyan milltini tanımak için yinni se

nede ba~rmış olduğum muazzam tec
rübeler kftfidir. İngiliz - İtalyan anlaş
ması ile ttalyanm Akdeniz ve Kızıldeniz 
deki hakları tanınmıştır. Büyük Britan
ya ile anlaşılmı~tır. Bugünkü bir Mdise
de Fransa ile ltalya arasmdaki müzake-
relenlir. 

Bu müzakereler pek yolunda gitmekte
dir. 

ltal}·anlar! 
İşte ispanya harpleri. Biz barikatların 

~-anı başındayız. l~te Barselona zaferi: 
Biz Frankonun muzaffer olmasını istiyo-
nız .. 

ltalyaya karşı mücadele etmek isti
yenler partiyi kaybetmişlerdir. 

Faşist idaresi mutaassıptır, haklannı 

tannıtmak için de mütaassıp kalacaktır. 
Büyük Cenova işçileri! 
Sizin iş ba~ndaki mesainiz binbir mi

sal ile göze çarpmaktadır. Vaziyetiniz, 
yaşayışınız her zaman için milletin ve 
benim gözümün önündedir. 

Siyasetimiz açıktır. Biz sulh istiyoruz. 
Ve diğer milletlerin sulhunü istemekte
yiz. Sizi temin edeyim ki nasyonalist Al
manya da bu arzuyu birim kadar duy
maktadır. 

İite bunun için ben Cenovada, iki mın 
taka halkına kuvvetimizi göstennek iste
airn. Biz sulh istiyoruz, fakat bu tulh ar
zusu suiistimal edildiği takdirde kuvvet
lerimizle müdafaaya hazırız.,, 

Frankocuların 
bir kumandanı 

_.. Baştarafı ı incide 
kumetçllerin cesur olduklarına. Sala· 
manka hUk\ımetlnin inanmak isteme. 
meıini tenkit etmiş ve hUkfunet ordu· 
sunun, bilyük bir kahramanlıkla mü
cadele eden hakiki lspanyollardan mil· 
teşckkil bulunduğunu söylemiştir. 

General: 
"Onların kıymetini dilşUrmek, ken. 

elimizin kıymetini dügürmektir, c1P 
miştir. Çünkü, onlar üzerinde kat'i 
bir zafer elde edemediğimizi görUyo-
ruz.,, 

General Yague sözleri arasında. 

şunları da söylemi~tir: "askerlerimiz, 
bir gün, mU§terek bir düşmana kar -
şı çarpışırken, cumhuriyetçi kıt'alar· 
la. beraber bulunacaklarını biliyorlar.,. 

Yaguenin intihar etliği hakkındaki 
haberler teyid olunmamıştır. 
Cephelerde vaziyet 
Madrid, 13 (A. A.) - Kutellon ve 

Teruel eyaletlerinin hududlarında bu
J•1nan dağıa.rda muharebe tiddetle de-

bul etmı,u. Bıı 21.labat araamd& ez. 
cllmle 'kanunu e9ui ıt.adilltı, 110eya.1 
ıslahat, matbuat .kaııunu, soayal ı--e .e
konomik muvuene .kanunu ve ıaai~ 
mevcut bulunuyordu. Bunlar bu;tiıı 
yapılmıetrr. Daranyinin iatifasmm ı.e. 
bebi, vazif.esini tama.mile ya,pmlJ ol
masından ba§ka bir le)' defıldir.,, 

Jngiliz kabinesinde 
değişiklik mj ? 
Londra, 13 (A. A.) - Bugün öğle· 

den sonra Baldvin, Çemberlaym ziya. 
ret ederek kendiei ile bir buçuk saat 
göril§müş ve bu ziyaret bilhusa Çıem. 
l>!rlaymn kabinede bul deği§iklikler 
yapacağı hakkındaki ıayialarla allkL 
dar olarak birsok tefsirlere yol açmı~
tır. 

Japonlar 
BftyUk bir taarruza 
hazırlık yapıyorlar 

Tokyo, 13 (A. A.) - Suşov bölge
sinde birkaç gUne kadar yapılması 

beklenen kıt'i meydan muharebesi, 
Japon matbuatım iogal etmektedir. 

Şimal ve cenub Japon cephesi mil§. 
tereken yaptığı çevirme hareketi ne. 
ticesinde Lungay demiryolu boyunca 
iki taraflı ilerlemiıler ve Su~va doğ
ru b1n"bir1crlne yüz kilometre yaklq. 
mışlardır. Su§Ovun 60 kilometre şf. 
mali şa.rkisinde bulunan Tael'§vangın 
zaptı için şiddetli muharebeler olmak. 
tadır. 

Şanghay, 13 (A.A.) - Ja.pon Blı
yUk elçisi bu sabah bütün ecnebi dev. 
Jet mümessillerine müstacel bir tamim 
telgrafı göndererek Hiaçsu, Angvei 
ve Honan vilayetlerindeki tebaatarmı 
derhal geri çekmelerini rica etmiş ve 
önümilzdeki bir kaı; gUıı içinde Pe -
kin - H ankeu, Pukov - Tientsin de.. 
mir yollariyle Lung Ur.erinde toprak
ların tahliyeye maruz kalacağım bil. 
dirmi§tir. ' 

Bilhassa Lunga.i mmtaka.sı genif 
askeri harekAta Nlıpe olacak ve bel .. 
ki de harbin bqmdanberi yapılmış o. 
lan muharebenin en eiddetlisi olacak
tır. 

Tophanede bu 
sabahki kaza 
Bir ihtiyar kadın 
ağır yaralandı 

Bu sabah saat onda Toph~ :Necati
bey caddesinde bir kaza olmuş ve ihtiyar 
bir kadın başmdan ağır surette yaralan
mıştır. 

Fındıklı cihetinden dort nala ielen bir 
atlı, tam tophanede önüne çıkan ihtiyar 
bir kadını altına alarak haY\'-anm nalla
rı altında başını ezmiştir. Kazayı yapan 
adam, hadiseyi müteakip son üratle kaç 
mağa başlamış. bunun üzerine otomobil· 
le takip edilerek yakalanmıştır. 
Yaralı ihtiyar, polis tarafından hemen 

oracıkta bulunan Porihis eczanesine gö
türülmü~tür. Buradan imdadı sihhiye te
lefon edilmek istenmiş, fakat eczanenin 
Mefonu olmadığı görütmü,tür. 
Kadıncağız ilk teda'wisi yapıldıktan 

sonra baygın bir halde hastam~ye katdı
nlmtştır. 

3 zelzele oldu 
Istanbul, 13 (A.A.)- Rasathane bil

diriyor: 
DUn biri saat 17 yi IS3 dakika 55 sa

niye geçe merkez üuü htanbuldan 1800 
kilometre mesafede, diferl saat 23 U 

36 dakika 52 saniye geçe merkez üuü 
istanbuldan 2700 kilometre meufede, 
biri d9 gece yansını ıı dakika ıs .. nı

ye geçe merkez ilssü latanbuldan 540 ki 
lometre mesafede olmak UMre ıiddetli 
Uç zelzele kaydedilmiştir. 

vam etmektedir. Diğer clMt.ten dağla. 

nn eteğindeki mmtakada Tirig ve Cu
evas de Vinroma a.raamda.Jd ıırtlan 
Jstirdad eden hUkıimet kuvvetleri fa.. 
aliyetlerine de\'alll ederek Cuevas'ı i• 
tirdad ve bu ınmtakaya hlklm bulu
nan aarzflti aptetmi§lerdir,,, 
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Atatürke 
An karanın 
şükranı 

Halayda 
Iııken4erıa. l2 {A.A.)- Anadolu •~ 

jansınm husu& muhabiri· bildiri:ror: 

1'~1 ~elesi her tvafta .devam 
ediyor~ DUn Reyhaniyedeki te.zyik ha
reketleri tberiAe 'l'Urk mUmeaillerin 

H lılA YIS - 1938 

vaziyet 

Şehir m ecllstnde 
tezabUrat yapıldı 

Ankara, l3 (Hıısusl) - şeblr mec-
lisinin bugünkU toplantısında Bü
yük Önder Atatürkün Ankara be· 
lediyesine kıymetli teberrülai \.'3li ve 
ıbeledi)~ reisi Nevzat Tandolan tarafın
dan aıara bHdirilmi§ ve Ankara h3lla
mn minnet \'C ~ranlannm Atatürke 
iblQ.ına dair olan takrir kabul edilmiF. 

, btiroyıı terketmeleri ve büro tarafm. 
tJu davet edilen ınuhtarlann da bu tu 
ylk karv11ında mUmessillerin yerine 
kaün olmaktıcı istinktf etmeleri dolayt~ 
•ile deleıe Goro ile komisyon .anlann· 

bildiriyor. Husutd fıtihbara.tmı, nok!u 
olan bu deği~ikliklerin dahi ayın on 
altmnd1L <tatbik edileceii merkezinde
dir. Deleıe Garo bugtln bana Uç nahire 
mUdUrllnün değijtirildf.iiııi ve diğer ba
zılarına ihtarda bulunduğunu söyledi. 

Fakat tatbik sahasında henUz bir cey 
mevcut olmadıgt ılbi türkçe gazetelere 
y.an resmi 1JUrette dahl hiç bir tebligat. 
yapılmam11br. 

Beffıdiye reic:i gözlerini ~öyle bitirmi~ 
fü: 

·•- Heyeti filiyenizi ve _.Şahsımı çok bü- , 
yük mazhariyete ermiş addediyorum. 
Şahsan hem sizi. hem de kendimi tebrik 
ederim. ~anmm Atatti.rke dainı! 
ııtthhat ve saadet temennilerini de bu gü
uJ hi~lerinize ilaveten arzederim.,. 

Vakıf ma11arın 
Taksltle satılmasına 

dair kanun çıktı 
Ankara, 13 (A.A.) - BUytlk millet 

meclisi bugUn Fikret Sılay'm baotanJı. 
emda toplanarak, hudut ve sahiller mh
hat umum mlidUrlüğUnün 1938 mali yılı 
bütçeaini tasvip etmietir. Bu bütçe ile 
idarenin masrafları karııhğı kabul olu
nan tahsisat 494.048 lira ve tahmin e
clı1en varidat ise 59UOO liradır. 

Gene bugünkü toplantıda vakıf mal
ların taksitle ıatılması hakkmdaki ka

nunun ikinci müzakeresi yapılarak ka
bul edilmiş ve ıigorta girkeUerinin tef
tft ve murakabesi hakkmdaki kanun da 
bazı deği.şiklikler yapılmasma ait 11yf

banm da birinci müzatere1Ji yapılmt§· 
ttr. 

Büyük millet mecllai pazartesi günü 
toplanacaktır. 

ısır kayıp 
Metanet matbaa hwıJfat dökümhanesi 

sahibi Mehmet Alinin uğradılı bir has
talık ilzerine Fransız hastanesinde yapı
lan son ameliyat neticesinde kurtulamı
yarak bu sabah öldüğünü teessürle ha
ber aldık. 

Mehmet Ali 1295 de sanayi mektebine 
girmiş, 1304 de oradan çıkarak, 1293-
1314 arasında hizmetinde bulunduğu 
Tercüman ve Saadet gazetelerinde ı;alış
mıştı. Dökümhaneyi, 1312 de şahst te
§ebbüsü ile açtı; fakat Abdülhamidin a
kıl emtiyen idaresinde kapatıldı! 1319 da 
bahriye matbaasında yüzbaşı rütl;>esile 
çalı§tı, sonra gümrüğe geçirildi. Bu arada 
Türkiyede gramofon pl!kı yapılabilir id
diasile bu işe girişti. lstanbulda ilk plAk
tan da yaptr. Kendisi ~anatinde ehliyet 
gösterip hizmet etmiş bir zat idi. Cena
zesi yarın kaldrrılacaktrr. Ailesine taıi
yetlerimiri bildiririz. 

Hikaye 
Ugollnonuo çocuklar 

(B~ tarafı 11 inciü) 
Bana su verdiler. Silihuna korku ile 
bakryorlaıidı. 

Değirmene döndüm. Kapıyı iyice ka
padım. Uıt kata çıfiarak delilin bııııJın· 
da durdum. Aıağıda bir oiultu ıeliyor
du. Bir sürü köpek, bir kuroun arbıı
na düıer de sesleri üç ı.aat öteden na. 
ııl duyulursa öyle duyuluyor4du bu uğul-
tu .. 

Yere uzandım ve baktım: 
Çıecukların üçü de yerde idiler. U

çü de h;.rcketsizdiler. Kihya baıların
da ve ayaktaydı. Onlara bakıyorou. lea
faaı yere ejilmif olduğu için yüzünü 
ıörmUy~rdum. Yalnız a~zından k8-
püklü salyalar aktığını &örüyordum .. 
Bu Köpükler çocukların çıplak göğüı. 
terine, kMınlarına ldüşüyor, ıüneıin 

ıııiında bir müddet parlıyor, ıonra bö
eürlerine doiru kayıyordu. 

Gene ne kadar zaman geçtiiini duy
m.ıdrm. Dizlerimin ağrısmı da duyma
dım. Kihyanm binayı temellerinden 
ıaraan ~fUrmelerini de duymadım. 

Ama iÖıidüm: 
Birdenbire çocukh'ırdan birinin yanı

na diz çöktü. Ell~riyle onu btllnde:l 
tutup ağzına doiru kaldırdı ve kabur. 
ıa kemiklerinin alt tarafına Clitlerlni 
ceçirdf.. 

tlhan TARUS 

dan butlanmn Rey'haniye're &ittikleri
ni bildinniftim. Bu sebeple Reyhaniye 

ıbUrolunda dün teacil muıınel..tne de
'ftDı edileınemietir. Bugi.in tescil itleri-
ne tekTar bqlandığı bUiHriliyor. Bu
nunla beraber propagandacılann tazyik
lerine ve batU b&Ll memurlann yolınız 
faaliyetlerine devam ettikleri haber 
verilmektedir. 

Ara~ Elliva paete.i idui deitl\k.. 
likler bakkmda verdiği haberde, JDUı
hafızlık vaıi!esile mükellef AIAeadin 
ile maliye mUdUrü Haaım Cebbt.re Te 
Antakya kaymakamı SaWıaddine 1iç ay 
izin verildiğini, maliye mtlfetti§i Fuad 
ve nafia reisi Raııimin tekaUt edildiğini 

Elliva gazeta.i Fran!Wann Türkiye

ye iula 'kon.eaiyon yaptığmr bildiren 
ve Hallan Cebbarenin methü.etıal'lmr 

Yf.pıuı bir makale n~etmişUr. Gazete, 
ayni zamanda bitaraf komisyon azasının 

Tilrklere kolaylıklar ve Araplarn ise bI
lAk.11 zorluklar çıkardıklarmı bildiren 
yarılar neırediyor. 

Hatay statüsü ve Cenevre anlatma. 
mun Suriye tarafınmn tasdik edilmiJ 

olmadrlr malfHndur. Bum rağmen, dün 
upm delege Goronun ıverdiği wva. 

rede Anp nnyonalm mümenillerinin 

davetli olar;:ık 'öulunmasr naz:ıın dikka
ti celbetmiştir. 

Südetli Almanlar 
.... Hqtaratı 1 1ladd9 

zetelerinde nqrettifi ıbir beyannameldc 
Hcümle fÖyle demektedir: · 

"- Bu kıt'alar ce.ret, diıiplin ve 
mücadele fikri Jhmı olan h~rycrde mü
dahale ede<:ek clıM a.ı:imkS.r muharip 
bir kuvvet teıkil ede<:eklerdir. Bu kıta
lann vazifesi Fübrer'i muhafua, nizam 
ve disiplini idame dmektir. Camianm 
hayatı ve veya mülkü tehlli:eye &irdifi 
zaman bu kıtlla.r ön ufta bulunacak • 

lar, haklamızm iıtihıali uğrunda açı

lan mücadelede hallrnnızı nilıat zafere 
iyul edinciye kadar yürüyeceklerdir.,, 

Londra. 13 (A.A.) - Röyter Ajan -
amın diplomatik muhabirinin bildirdi • 
ğine .göre Heinlein'in ini olarak Lon -
raya gelmeai heyecanla karıılanmrıtır. 
Çünkü mumaileyhin ini aeyahatinden 
ne resmi mabfeller n e de Çeko.lovalt • 
ya konso109haneai tıaberdıw edilmiJtir. 

Slyaai müıahitler bu eeyabati bnyük 
bir alika ile karplamaktadırlar. 

Heinlein'in intihabat esnasında ve ye
ni ekalliyetler statüko.unun intitan a
rifesinde Prağdan aynlmuı mUllWley-

f h\n müstacel bir meselenin halli için 

l 
Londray• geldiği zehabını tevlit etmek
t,.dic. 

1 Heinlein, öğle yemeğini Çörçil ile 
birlikte yemi§tir • 

Zannedildiğine göre, Heinlein Südet 
AlmanLur lehine bir müzaheret temin 
dmek için Londraya ıelmiıir. Muma
fleyhin Londradaki dostlıınna Südet Al· 
manla.nnın bir ihtilif çıkmasrnı arzu et. 

mediklerini fakat ÇekQSlavak hükQmc
tinin kuvvet istimal ederek kendilerini 
mahvetmesinden korktuklarını söyliye
ce~i tahmin edilmekt«Y.iir. 

Heinlein'in, sureti huıusiyede Van 
Sitan ile görü§eceği söylenmektedir. 

Prağ. 13 (A.A.) - Prager Mittag 
gazetesi Heinlein'in her halde Alman-

yacü aiyasi bir gö~e yaptığın: yaz
mı.ktadır. Bu gazeteye &ön:, Heinle
in'in çarpmba gtlnü otoraıobillc im.:1i 

Bohemy.ıdan hareket ettiği halde Kroy. 
don•a ancak perıembe gtinU vamuı ol
m&St bu iddiayı itbata kafi gelmekte
dir. 

Martta ithalallmız 
ihracattan niçin fazla? 
~o bUyDk sebep, geçen sene faz la ihracat 

yapılarak bu seneye stok 
devredllmemesldlr 

BaJvekalet iıta.tiıtik umum müdürlü· 
fü ma•t ayma ait harici ticaret i<Jtatis
tiğini neıretmiftir. lstatiıtile nuaran, 
1938 senesi üçüncü ayı eonunda ibra • 
catımu: 32.1522.626, itballtmuı ise 
33.429.124 Iiralıkur. Bu turetle ihracat 
ithalata nazaran 806.498 lira noksan -

POLiSTE 
üniforma merakhaı 

Üsküdar inkılap mahallesi Çavut<fere 
sok~ında oturan Omer <>ilu Cemilin, 
sal!hiyeti olmadıiı halde askerf Gedikli 
Erbaş elbisesi ıiyip sokaklarda dolattığı 

görülmüş ve yakalanmqtır. 

Kumarbazl•r 
Tophanede Boğazkesen caddesindeki 

6 numaralı Rasim Pmar kahvesinde ku
mar oynandığı haber alınmış \'e Süley
man Dinç ile H alil Albayrak isminde iki 
kiıinin birer llra&ına oyun oynadıkları 
aörülerek yakalanmışlardır. 

Bomba 11• b•hk •vı 
Usküdar, Balaban Ka,·ak iskelesinde 

oturan bahkçt. Cemil ile arkadatı Mah
mut ve lbrihimin bomba ile balık tut
tukları g&ülmilş ve üçü de yakalanmr~ 
tır. 

Bir yaı-a1 •m• vak••• 
Uzunyusuf mahallesi Şeyh Hfüamed

din sokak 7 numarada oturan Tahir kı
zı 7.-chra Göl~n. dün gece i~nden çıkıp 
evine gitti~i sırada karşısına Hakkı oğ

lu Kamil isminde birisi çıkarak bıçakla 
her iki baca~mdan a~1r !;Urette yarala
mt hr. 

Zehra Cerrahpaşa ha tanesine kaldr
nlmı,. suçlu vahh.,-· •• 

dır. 

Geçen ıene ayni üç aylık devre zar
fında ihr.·•:at 36.652.696 ve ithalat ta 

20.891.422 liralıktı. Bu 1iUretle ihracat 
miktarı ithalata nazaran 15.761.274 li· 
ralrk fazlaydı. 

Bu sene, ilk üç aylık devrenin ihra
catında bir ıerileyiı görülüşü ve buna 
muktôil ithalatın fazla olması muhtelif 
'ebeplerden ldoimaktadır. Geçen mah. 
ıul senesine a.t ihrac maddeleri geçen 
ıene ıüra'tle satıldığından bu seneye 
pekaz stok devredil~şti. Bunun netice
si olarak bu sene martında ihraç oluna
cak pek u ~ıhsul kalmııtır. İhracat

taki azalmanm ba~lıca sebebi budur, 

tthalittaki fazlalqma iae hükiıme • 
tin ıenel ithalit rejimi ile virdili mü
ıaadeler ve bilhatsa bizimle Tkaret an
taımaıı olan memleketlerin dcla.ız ay
lık dev:'eden istif alde ederek yaptrkları 
!u la ithallttır. Bu ithal1tın yalnız 

ıilmrük relmi mart aymda .ııltr milyon 
lira tutmuıtur. 

Zelzeleden felAkete 
u,frayanlar için 

mUsamere 
Bu ak~ saat 21 de Fransız Hayır. 

llı'!venler cemiyeti, Bey~lundaki binasın
da (yani Unyorı Franse.z salonlarında), 
Kır~hir 2elzelesi f etaketzedeleri menfa
atine bir müsamere verecektir. 

ZA Yt - Hüviyet cUıdanımı ikinci defa 
kaybettim. Yenisini alaca~ımdan her iki i 
de muteber deiildir. 

t~. Hukuk fnkiiltesi ?\o. 5001 
Rauf insel 
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• • K U R U SİS T E M Yeni Kontr: Pl&k Ltd. Şirket~ 
F abrikuıııda ~Ol ~lkBD YHİ Pliktır ,. 

ODEON 
g.\ YD"ro~ Kuru Sistemle 
~ ŞD )&palan KELEBEK markn 

Malatyalı Bay Fahri 
• No. 270210- Erzincan prkm - Anem 'lider au yüıünde 

- Halit prkm - Elinde altın eamdan 

Bay Refik 8qaran 
Na. 270211 - Halle prtmı - Şesı olasın Ürgüb 

1 
Kntr - Plıklnr 

Çarpılma, çatlama, kabarma vo sair~ 
slbl hiçbir arıza c&termes. 

.Kontr - pUlklar bu albl anznlnrn 
karşı garanti Ue sat.ılır. 

- H.ıt prt.ı - Manavıat yollan 

Avanmlu Bay Salahaddin KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 

L . 
ÇiL i·L ·?\o. 270212 - Halk prkısı 

- Halk §Ukuı 

- Ak koyun meler gelir Kontr • pllklar ftolr. olarak her zaman mel"cuttur. 

- Suya gider has g~lin SATIŞ YERLERi: 
Erzincanlı Bay Salih lstanbulda: RUŞTU MUJtAT OGLU. Mabmutpaşa KUrkcU Han No. 

28 lSAK PlLAFIDIS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. No. 270213 - Erzincan şarkısı - Gül koydum gül tasma 
- Erzincan §3rlası - Havuz başının gülleri Ankara'da : VEHBi KOÇ TlcaretbaneıL 

Urfalı Bay A. M. lzmlrde : KARJ ... HORNFELD 
?'\o. 270214 - Urfa Sünbülesi - FelAket dideler Kendi ı;alı~masile istikbalini temin et· 

mek istiyen üç Türk bayanı lhnndır. 
İHSAN KAYIN ,.e NEJAD TEZOL, KerestecUer. 
YUSUF Te KADRi İŞMAN. - Urfa teaıisi -Sevdim bu küçük ya~ta 

Kanuoi Bay Ahmet 
No. !70215 - Rast tak-sim - Kanunla 

- Hicuktr taksim - Kanurila 

1 - Taliplerin biri orta, biri lise, üçün
cüsü de ylıksek tahsil görmüş olması. 

2 - Y~lan yirmi ile kırk arasında bu 
lunması şarttır. 

lsteklilerin lstanbul posta kutusu 527 
den adreslerini yazmak sure tile mufassal 
şerait istemeleri. 

ŞABAN MAHMUD KOKNER. 
Samıunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. 

Umumi satıı yeri: latanbul, Sirkeci, Kilhllrdarzade Han No. a 
YENf KOı 'TR PT,}.K Ltd. Şirketi . 1'eJ. 22 401 

.............................................. 

..................................... Jş arıyor 
Lise dolı.."lızuncu sınıfa kadar tahsil sör. 

müş çalıfkan ve ~ki harfleri de iyi bi~n 
ılııktllo de ~üratle yazan hfr Türk genci 
iş aramaktadır. 

Cildinizin tahriş e:lilmemeıİ· 
ni isterseniz? 

Dtinranın her tarafında koll:uulan, 
1"9 dldl tınttan .onra pamuk si bl 

yumufatan 

Ycşildirekte kimsesizler yurdunda hke
çcJi En'"er Dikmen nılresine müracaat .. 

~-- 111'1:12....-.::::•••••• 

POKER 
H f)r. irfan Kayra D 
" = ıU Röntken Müteha111aı il 
ıı Her&ün öileden 90l1J'8 saat 3 ten 111 
n ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 

Kan çJbanları, el ve aya" pannaklarmm arasındaki kaşıntılar, dolama, 
mem UUhabt ve çatlaklar. flegmm:alar, yamkla.r, trq ya:raları, ergenlik· 

ler, koltuk a1tı pbenlan, ANTlVlRVS ile 
Tedavisi en erken w en emin bir surftte temin eder. 

.
1. c:ıonker 80kakta Aslaner apmtunan 
.. No. 8-10 

ŞARK lSPENÇlYARl LABORATUARI 
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-----·-~-----------------------------------------------------------nuz?. Bunu bana söyleyebilir misi
. ' nız ... 
- Bundan kat'iyyen haberdar deli

lim .. Eğer bunu bilıeydim, ıizi haberdar 
etmeyi bir vazife bilirdim •. Çünkü ıize 
son derece dürüst ve mert bir inaan na
zariyle bakıyorum .. Ben dÜJündilkleri
mi ve hildiklerimi söylüyorum! .. lab&tı 
tla tu ki. madam d'Etyoun nerede bu • 
lundu~unu söyleyememekle beraber 
• çünkü bunu 'bitmiyorum - hiç okrılıaıızıa, 
bu huıusta size malumat verebilecek 
birisini gösterebilirim. 

- Kimdir bu?. 

- Mösyö lö Şövalye d' Auas .. 
Krcbiyon hayretinden dona kalan.k: 
- Şövalye d' AHaa 1 dedi.. Polia mü-

dürü .olan sizin bilmediğiniz bir 1eyi. 
kendisini tanımak ıerefinc nail oldu
ium ıövalyo naaıl bilir?. 

Berrye gUlümıiyerek cevap verdi; 
-Bunun ıebebi gayet baaittir: Ma

d&rn d'Etyol kaçırıldıiı zaman, tövalye, 
Versay yolu üzerinde ona iltihak etmiı 
·ıe o andan itibaren ikisi de ortacten 
kaybolmutlardır. 

- K!ybolmuılar 1 Beraber ı .. Ş<Svalyc 
ve Janl .. Yo1c11?. 

Berrye hep ayni tebessümle: 

- F.Jı 1 Mösyö, dedi, madam d'Etyol 
henilz yirmi yaıında değil, fÖwMyenin 
yııı ise yirmiyi henüz &eçmittir .. Birisi 
diğerine iltihak ediyor, ikisi biriden 
kayboluyorlar .• Artık neticeyi aiz çıka. 
rın .. 

Krebiyon: 

- Doiruıu böyle olmasını tercih ede
rim, dedi. Beni çileden çıkaran, beni 
çıldırtan ıey, Janın kralın metresi olma
"' d~lil • zavallı çocuk hareket ve his
lerinde serbesttir. - Fakat bu hadiaenin 
benim yüzümden vuku bulmaırydı ! ... 
Artık madem Jci benim bu itte hiç bir 
lraı.hatim yok, madam d'Etyol istediği. 

nl yapabilir •• Buna karııınam ıeytanlar 
bopun beni 1. 

Bu sözler, üzerine şair, çı.kıp gitti, 
Berrye ıde: 

- Ara bak9ılım, d' Aa&ası ... Bulursan 
aşkolıun 1 •• 
Diye,mmldandı ve Krebiyonun zara

fetten mahrum, aade hareketleriyle, ay
yaı çehresine bakarak ilive etti: 

- Şu namus ıa amma prip mahluk
ların içinde &izleniyor, ha!. 

ıx 

BiR AYYAŞIN ROY ASI 
Krei.>iyon polis müdürüyle görüıür

ken, Noc Puaason da, kendisini brn.k -
mı§ olduğumuz odada, usulca kalmı~tr. 

Geniş bir k::ltuğa cömülmiiı<:ü ve ma. 
sanın üzerinde §İ§eler onu fe~a halde 
c(zbediyordu .. Krebiyon kadar nefsine 
hakim olmıyan Noe, haldıiz hesapsız 

içer ve zamanında durmaıınr bilmezdi. 
Bu anda, kafosında sabit bir likir var

dı ve şöy1e cümleler mırıldanc111Z"· du
yu'a':ıdir~ii: 

- Buradan ayrılmıyacağım ! .. Yemir. 
ettim .. D r ıiteden fazla içmireceğim !. 
Bunu .,rsaıieıtim. 

Katasındaki ubit fikir, ayyaş fü<ri, 
işte bu idi ve im fikir onu sararak. llü
tün haıica dütünceleri ve meıguliyctleri 
bertaraf cdiyot1du. 

Halbuki, masanın üzerinde dört §i;e 
kalmııtı .• 

Krebiyonun gittiği, ilk şiıenin bopl
dığı ve Noenin auaadıfı bir hayli ıaman 
olmuştu. 

Buna rağmen ayyaı. cazibeye muka
vemet etti. 

Fakat bu mukavemet maıkul bir müd. 
det devam ettikten sonra, Noe Puas
sonun çehresinde ani bir tebessüm be
lirdi ve ayyaı bir denbire: 

- Bir defa da . Bir titeden fazla iç
miyeceğim 1. • 

Diye bağırdı ve bu "dahiyane,, bulu
ıunl:ian memnun bir tavırla tekr;ırladı: 

- Bir defada 1.. Bir def ada 1.. Fakat 
mademki, bir defada, b\r ıişeden fazla 
içmiyorum, ıöıümü tutuyorum demek-
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Krebiyon, ne de olsa gaybubetinin 
u.ıun ıürmiyeceiini ve Nocnin, şuuru
nu kaybedecek derecede sarho3 olına
ğa vakit bulamayacafrnı ldütünerek, 
•iiratlt tatoya doğru yürüdü. 

Krebiyonun, tıpkı Puaason &ibi, ha.s
aalarından iyice istifade etmeııi için, 
yarım sarhog olmuına fötiyaç vardı .. 
Fakat ıu var ki, müthiş miktarda iç· 
meie ahımı§ olan pır için yarım sar 
hoıluk denen §ey, vn;ıt bir içki merak 
lısmı yerlere termef c kiiiydi. 

Şair, muhtaç oldufı.ı içkinin mikta
rını herkesten daha iyi biiirdi. işte bu
nun içindir ki Berryeylc yapacağı ve 
yalnız mi.ihim değil ayni zamanda teh· 
likeJi görü§meden evvel, bol yemek ye· 
miş ve bu yemek eenaıında zihnini 
a)acak ka'dar içki içmisti. 

Ve gene bunun içindir ki dostumm 
faz!a r.arhoı olm:1:oından W,;rkmuı. ve, 
ona taeayyübü müddetince otelden 
ayrılmamayı tavsiye etmiıti. 

Geriye dönmedifi takdirde, verdiği 
mufassal talimatı yerine getirmek için, 
Noenin, Tanrının kendisine verdiği 

az zekasını tayıkiyle kullanrr.;131 lazım. 
dı ki bu da ancak fazla içmemesiyle ka
bikii. 

Uzun müddet bekleme salonunda 
bekledikten sonra, Krebiyo'n nihayet 
polis müdürünün odasına girebildi. 

Berrye, tecessüsle. ''Radamist,. mü
ellifinin bu ziyaretindeki sebebi, kcn . 
di kendine soruyordu. 

Fak<•!, Pikar namı altında, Büsi so
ka~ına yapmış olduğ-u ziyaret esnasın
da, §Aİr onun üzerinde iyi bir tesir bı. 
rakmıştı. Bunun için Berrye nazikane 
bir şekilde kabul etti. 

Krebiyon. mukaddeme yapmadan ve 
kurnazlığa lüzum görmeden, niçin gel
diğini aç ıkçz• söyledi. 

Madam d'Etyol niçin kaçırılmıştı? 

Mösyö, Pikarı'n mevzuu bahsetmiı ol
duğu ve madam d'Etyolun maruz bu -
lundufu büyük tehlike neydi?. 

Şair -derdini anlatıp ou sualleri sorar
ken Berrye de ne yapacağını ve ne ce
vap vereceğini ldüıünüyordu. 

Berrye, zeki ve kurn.."12: bir nedimdi.: 
Bunun için, gemisitıin yelkenlerini 1i. 
§İtecek rür:gann nereden estiğini daima 

anlardı. 

Berryc, kralın, Jana kargı, ıannetti

ğinden çok daha canlı ve ateşin bir his 
beslediğini sezince, on beıtinci LQinin, 
ıevdiği kadını kollarına ataC$1.'lt bahtiyar 
veya zeki adama, büyük bir gilkran bes· 
llyeccğini ve onu en yüksek me'lkilere 
ula"tıracağını kendl kendine eöylemiş 

11e faaliyete geçmiıti. 
Janın cararengiz ve ini tapyyUbü, 

polis müdürünün planlarını altüst et

mlıti. 
Kralın Jarta olan aıkına itimat eden 

Berrye, onun sahte kontes dü Barriyc 

kartı ... aziyctini yakırlda değiıtirecefini 
ve io:ıp ettiği zaman kolaylıkla bulaca • 
ğı Madam d'Etyclu daha fazla 11e'lece
ğini dütünüyordu • 

Fakat, bütün tahminlerine rağmen, 

kontes dü Barriye karıı olan Yeni his. 
!erinde israr eder gibi ttörünüyor ve, 
sanki Jan, hiç bir %aman mevcut değil -
miş gibi, onı'\an bahsetttıiyort:lu. 

Kral, d'Assasla vuku bulan son sah
neyi kendi görü§ r:aviycsine ıöre Ber· 
rye'ye anlatınca, o da, kralın zihninde 
kökleşmiş olan §U zehaba kapılmıştı: 

d'Assas, mrdam d'Etyolun i~ıkıydı l • 
Bu andan itibaren polis müdürü. yeni 

hattı hareketini çizmiıti .. 
Kralı ıayet iyi tanıyan Berrye, izıcti 

nefsinden yaralanan Liilrtin, hiç bir ta
man, Janla ıövt•lyeyi affctmiyeceğini, 
kendi kendine söylüyordu. 

Karısını bulmak üzere gelen d'Etyola 
kralın ıösterdiği kabul şekli, ~lia mü
dürünün içindeki son §Üpheleri de be!r. 
taraf etnıiıtl. 

Kral, konteı dü Barriyc kary olan 
kaprlıinde iırar eder görilndil~ünden, 

Berrye derhal vaziyeti deiiıtimıeyi ve 



P!!!ll!l!--~-'~--------ll!IBl!ılll!!!llım!!!ll __________ 9e_llı=!!ll!~!!!l!!!!!!!!!!S!!!!!!m!ll!!!~PDQSU(~~9-~~=··~·J!!!!!~-=-===-==-ı!!!!=eı!!l!!!!lll!!!:!!!l!!i!!!l!l!!l!!!~!B!!!!!~9=111!ııı=l!lll----~====--=~d 

!·-----· 

,,-..... 
l!IR,. ıYERD_E .BllY.U.H 
'R~GBET 'J(AZANAN 

ELASTIC 

... 

Yani 
Kumatlar 

Veni 
Çe9lller 
Yanı 

P'latl•r 

• 

BAK ER 
Mağazasmm sattığı elbiseler 

1 - Pek mükemmel 
2-Pratik 
3-Gayet Şık 
4-ÇokUcuz 

Kostümlerin zengin ç~itleri 

her yerden hi ve ucuz fiat
larla satılmaktadır. 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir ra{lbet 
kazanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıklan 

EYi EDER 

ve bütün ıztırapları teakin eden 

Gripin 
Bilhassa bunlara kartı müessirdir. 

tş baıında,ıeyahatte,evde her zam.:n yanınıztfa bir 

Bulundurmayı unutmayuız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında aünde 3 kate aJmabilfr. 
ismine dikkat, taklitlerinden sakmnuz ve Gripin yerine 1-lka bir marka verir] 

se §lddetle reddedinls. 

Ne nebati ne klnı- _,Ekzema ve en muannit elit yaralanndaa lmrtalmak lolo 

ycvt zeblrll hiçbir EKZAM .
1 
N madde yoktur 

' ' kullammz. Blnleree haıtayı kurtarmıebr Eezaoelerd~n iıtevlniz. 

• 
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ıozrle olm&ia namzet ıenç kadının &ö
züne cirmeyi faydalı buldu. 

Bunun için Berrye, Janr feda etmekte 
asli tereddüt ıöstermedi ve geıyri ıuurl 
bir tekilde, sırf tahsi menfaati icabı ola
rak, mösyö Jakın entrikalanna yaıl:iım 
etti. 

Krcbiyonla ıörüttüğü eanada, poli• 
müdürü, i9te böyle bir haleti ruhiye 
içinde bulnuyordu. 

- Azizim mösyö dö Krebiyon, ma
dam d'Etyolun niçin kaçmldıcını ve na
ııl bir tehlikeye mafuz kaldıCıru ıizden 
saklamak için hiç bir sebep yoktur. Bi
naenaleyh .. sizin ittirak ettifiniz bu 
hidiaeyi size anlatayım. Madam d'Et
yolun büvük baloda kralın nazın dik
katini celbettiğini biliyorsunu. Diier 
taraftan n:.aeam d'Etyolun da krala 
k<erıı t&k!1l jıfı lraziyet, onun da kral&n 
iltifatların• l:icine olmadığı hi•ini u
yandrrmı,tr. 

Halbuki, bazı kuvvetli eflıas, kralı 

ba§ka bir kadına ballamak mclksadmr 
cüdüyorlardr. Bu vaziyet dahilinde, ma
dam d'Etyot, her ne bahasına ()}una ol
ıun bertaraf editmeıi lizımgelen cfcılı 
bir tehlike halini alıyordu. Bunun üze
rine madam d'Etyolun ölümüne karar 
verildi. 

Şair infialle yerinden ırçradı: 
- Ölümüne 1 .• 
- Bu itin altytda aiy11lt var, möıyö 

idö Krebiyon, ve siyaset - un'at t.:lamr 
olan siz bunu bilmezainiz - bazın kor -
kunç mecburiyetler tevlit 'der. Halbu
ki ben, bütün bu entrikalardan haber -
darım .. Nasıl?.. Bu if~a edemiyeceğim 
bir ıırdır. Bu cenç, cüzel ve zeki kadına 
acıdım .. Onu kurtarmcoğa karar verdim. 
Fakat bu çok kuvvetli ,ahıslarla kartı-• 
latmak, size söylemit olduğum veçhile. 
tehlikeli bir iJti .. Hayatım tehlikeye ci-• 
rebilirdi. Maamafih, dilfüne dilfüne ıu 
neticeye vardım: Bu adamb ne iıtiyor
lardı?. Madam :i"Etyolu kralın yolundan 
usülqtırmak ! .. Bunun için, enfea bir 

mahlüku öldürmece hiç te lüzum yok -
tu. Onu muvakkaten unklattırmak 

kifiydi .. Bilihare, bu kuvvelli ,:asi
yetlerin p~anları tahakkuk edince, ma
dam d'El'fol hiç bir teht:iceye mt. 
ruz kalmadan meydana ~kaıbilirdi. ... 
Çünkü kendisi de batkaları için tehlike 
olmıy••:aktı. - Hatta, daha iyi düıünü
lürıe, bu adamlar bir cinayete mini ola
rak ken:iilerine yardım eden tahsa tük
ran bo1':u bcsliyecekleri de tabiiydi. 
Şimdi anlıycr musunuz?. 

Krebiyon sarararak: 

- Far..t, diye nunldandı. Bu söyle· 
dikleriniz cidden korkunç ıeyler ! .... 

- Siyaset! Mötyö, siyuet ! .. 
- Fakat bu tehlikeden bizzat madam 

d'Etyolu neden haberdar etmediniz?. ' 
- Neden mi? .. Çünkü aöylenen ıey

ler doğru idiysc ... Yani, madam d'Etyol 
kralı seviyor idiyıe. onu bu ihbarımla 

büsbütün te:ılikeye atmıt clurdum. Ben 
mzıdam d'Etyolu iyi tanırım! Nahif gö
rünmesine rağmen emsalsiz bir enerjiye 
ve ıayanr hayret bir cesarete maliktir • 
Kf'ndisine verilen bu haber üzerine 
her !ff'yi gözüne alnuyacağmı, ve uzak
laşmak ıöyle dursun, kralı kazanmrılc 

için elinden gelen her teyi yapmıyaca -
ğını kım temin edebilirdi?. 

Berryenin samimi tavriyle mütehas
sis olan, buna rağmen polis müdürü -
nün kendisine söylediii ıeylerin hep
sine inanamıyan Krebiyon: 

- Bu söyledikleriniz doğrudur, mös-
yö; jM oldukça romantiktir! .. 

Diy~ mırıl:!andı. Berrye de sadece: 
- GörU,orsunuz ya, dedi. 

- Demek mc!ele, Janı kraldan uzak-
laıtırmaktı, öyle mi?. 

- Bunu size söylemek ıerefine nail 
olmuıtum. 

- Fakat, möyö Pikar'ın ziyareti es
nasında bunu banit niçin ıöylemcdiniz? 

- Azizim mösyö dö Krebiyon, öyle 
sırlar yardır ki .. Küllha dahi ifp edilse, .. 

b:r kılıç darbeıinden daha emin bir te
kilde insanı mahveder. 

Berryenin samimt bir tavırla söyledi-
ği bu sözlerden ürperen Krebiyon: 

- Aman ya Rabbim?. 
Dedi ve derhal ilave etti : 
- Fakat ıu halde bunu neden bana 

bugün söylüyorsunuz?. 
- Çünkü mevzubahis efhu, artık 

projelerinin tahakkukundan korlunu -
yorlar .. 

- Ya! De~ek muvaffak oldul'1r, öyle 
mi?. 

- Bilakis .. Hezimete uğradılar ... Ve 
bu i!}ten va:geçtiler. 

- Hiç
1
bir şey uılanuyorum .. 

- Anlayacaksınız .. Bu phıılar, bir 
tehhke saydıkları madam d'Etyola kartı 
miıcadele ederlerken .. 

Berrye'nin ıuıtuğunu gören Krebi
yon, heyecanla ıordu: 

- !'eki, ne oldu?. 
- Şu oldu ki, üçüncü bir ıahıs orta-

ya çık ırak, ihtilif mevzuunu ele ıeçir
mck suretiyle meseleyi halletti. 

Krebiyon, bumunu h.iddetle kaşıya -
rak: 

- Aman ya Rabbim 1 diye söylenl:ii . 
V:: söylediginiz bu ihtil~ mevzuu da 
şüphesiz sevgili .. 

Berrn cnun !Özünü keserek yavaşça 
mırıldandı: 

- Susun 1 Hiç kimsenin ismini zik· 
ret mi yelim .. 

Krebiyon, gitgide ıatkın bir vaziyet. 
te: 

- Halbuki ben, dedi, öyle zannedi
yordu:n ki ... 

- Ne zannediyordunuz, teıizim? .. 
- Doğrusu, mösyö Berrye siz benim 

üz~rim çok iyi bir insan tesiri yapı
yCJrsunuz. Binaenaelyh sizinle samimi 
konuıup unu ıöyleyebilirim ki, ben .i
zin. madam d'Etyolu kral hesabına ka
çı clıı: nır:Jan ~üphe etmiştim .. 

• Berrye kahkahalarla gülerek: 
- Krt•l hesabına, ha 1 dedi; fakat a-

zizim möyö, desenize ki sbin bir ıeydeıı 
haberiniz yok .. Saray adamı olmadıiı
nı beıbelli .. Yoba her ıeyi bilirdiniz .• 

- Neyi bilirdim? 
- Sarayda ille rutlayacaimız her-

hanıi bir asilzadenin eize söyliyebilece
ği bir ıeyi aisden alckımam minaıı.z -
dır .. Bunun için ıize haber vereyim ki., 
Kral sadece ve yalnız madam dü Barri 
ile meffu):lür .. Bunu ptoda heı4ıtes bi
liyor ve alçak seıle bundan bahsediyor. 

Burnunu dahf fula bıfıyan Krebi -
yon: 

- Olur ıey deiil, dedi .. Şu halde be. 
nim faraıiyem?. 

Berrye: 
- Saçmalıyorsunuz. 

Demek iıtiyormuı ıibi omuzlannı 

ıilkti, Krebiyon da devam etti: 
- Bana, bunun hakikat olduiu. IÖZ 

veriyor musunuz, mösyti?. laıwımdan 
dolayı beni affedin.. Fakat bu benim 
için bir şeref meselesidir. Bu kaçırma 

hidisesine ben de ittirak ettim. Bunun 
için, kcn;Jaıoine kırp her zaman hürmet 
ve tefkat hissi beslediiim bu çocufun 
kralrn~ollarma atılması yolunda tertip 
eöilen t•1çakça bir9Jıidiaeye- cayri fUUrİ 
dahi olsa - karıtmıt olmamı kendime 
asli affedemem l •. • - Doğrusu, itte namuılu bir adam 1 

Diye düşündü ve muhatabımn çeh· 
rninde gördüğü infial ifadesinden sa
mİr\lİ bir tekilde m" chassis olarak JÖY· 
le dedi : 

- Sizi temin ederim ki, möeyö, m•, 
metresi olmıyan ve hiç bir zaman olma. 
mıı olan madam d'Etyolu ıönnüyor !., 

- P"kila, möıyö, size inanıyorum.. 
Bir .sual daha sormama mü.,.de edin ... 
Artık sizin nazikane sabrrnızı IUÜıtimeıl 
etnıiyeceiimden emin olabilirsiniz .. 

Berrye nuiklne bir tavırla: 
- Emrinise imadeyim. m&yö, dedi .• 

, - Mademki, madam d'Etyol knhn 
1 yanında ve onunla beraber delildir, ıu 
{ halde nerededir?. Bunu biHyor lllQIU· 



1f KATiB -103B 

-Turblnli GeneratUr --------'' -
Sihirli GUz Bir kilovatlık 1 urbinLi Jeneratöı 

Fabrikalan mamulatından s. s. c. ı. 
VQk .. k keY*lyatte malzemeden 

ımaı olunmu•tur. 

ldareıı ve ucuzdur 
llafaual maJOmat almak tpn: Telefon: 44262 mllracaat edhıls. 

Pudra renklerinde 
inkilap yaptı 

~ADEM 1 1KT1 DAR~-• 
ve BEL CIEVŞEKLİCllNE KAAŞI Bu Y•İ ve 

HORMOBiN sihrimiz 

·- ra11ıet1erı r.er eczanede ar•ıımz. • ....... <utu• taaa Horınollln tecriMM ediniz. 

. . 

Devit!( Demrryolları ve ,/Jimonları iş/Pt.'Tle ,. . 

-Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell 11905 lira olan 49 adet muhtelif basküller 13.6-1938 Pa. 
zartesi gUnil aa.ı lG.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada. idare binumda Batı. 
nalmacaktır. 

Bu ip girmek iıstiyenlerin 892,88 liralık muyakkat t.eminat ile Jmnunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia mUteah bitlik vesikası ve teıkliflerfn.i ayni gUıı 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme Dairesinden, Haydarpqa-
da tesellllm ve sevk gefliğinden dağrtıla c&ktır. (2'ra9) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 77 Haziran 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka: (15.000, 12.000, 10.000) liralık ikramiY,e}erle (10.000 

"- 20.000) liralık ild adet mUkAfat vardır-. 

SizM..w+n~--

Wr blaw lraplı 

Mızıı MIJll lızı 
ahnaa ittiha w aıhlaatinizi 

4&11lti11iaiz. 

M 1• de elqilik, firma ... 
)'UllDa)armr siclerir. 

KABIZLIGI defeder • 

On kadm da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri sunt ·~j görmüş,, bir §e· 

kil aldddan .aibi yqlarmdan falla 
ibtiyarlamq görünürler. Yeai icat e
dilen pyanı hayret ·'Clırıomoarope .. 
maldnesi, pudra renklerinde bir inla
llp yaptılı libi sihirli bir g6z, mev
cudiyetinden bile fiiphe edeceiiniz 
nisbette ·pudra tenkleri arasındaki a
benli ifp etml§tir, ki, bu, Tokalan 
mihmusi kimyqaierine bir .çok ta
bit renkleri esaslı bir tarzda meıcet
mek imkAnmı vermiştir. Artık yüzü
nüzde plıtcalar halinde yapışan adi 
pudralara nihayet veriniz ve bugün-

Artık -sizi yaıvnzdan faz.la ilı· 
tiyarlalınl gÖ$tam ve yüzünüzde 
"Plıüal6T,, lıalinde ya/>IJOn adi 
pudralan lmafnmz t1' bir güzellik 
mülelıam.nmn dediklaini oku
Yfl'IUZ: 

den Tokalon pudrasını sihramiz renk
lerini tecrübe ediniz. Yüzünfizün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 1 
başka renk bir pudra süriinüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldiğini 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak. 
cazip, sehhar ve adeta tabit bir gü
zellik temin ediniz. 

.Ağızdaki koku, tat.sızbk ve dil B Ay ANLAR 1 N 
piahbğmı giderir. lçilme.ı sa· 
~,!: ı: r!c.ko~ :;_ nazarı dikkatine: 
mi~ bir tuz olm&Jrl• mUmull Sabn aldıimız Tokalon kremi vazolannm 

hfo bir mt11ıta1ı.mı l.üyük bir kıymeti Y&rdır.Onlan hayiinize 
:ıaem~ k .__,,iade ettiiinizcle beheri için 5 kunt alacak,••-• 
ZON" isim Ho- ayni zamanda kıymettar mükifatlan hu-
roz markasına • lunan Tokalon müsabakasına ittirak hak. 
dikkat. kını veren bir bilet takdim edecektir. 

" 

Ttitanbul Beledi" esi IJarııa'rı 

1 - El arabaları bir kişi tarafından stırtlltlp daha ziyade kimselerin 
yardımı tatiyen yasaktır. 

2 - El arabalarının genlşlllt 60, boyu 90 ve satıhtan itlbaııen yUksek
llll 50 santimetre ve sathı 0,5, saınUmetre murabbaından fazla olamaz. 
Ancak en ve boy eb'adı yukarda gösterilen sahayı geçmemek şartlle kul
lan19 icaplarına gftre değlştirlleblllr. 

3 - Are.balann üzerine koftulan eşya araba sathının sınırını ve mu
ayyen yllksel:uttını ve taşınacak eşyanın ağırlı#• elli kiloyu asla tecavnz 
edemez. 

4 - El arabaJarıoda sağlam bir frenle tek veya iki tekerlekli araba
larda bir de açılır kapanır destek bulunacaktır. 

6 - Ahşap arabaların dış kısmı tek bir renkte boyalı ve içi temiz ve 
çinko kaplı olacaktır. 

6 - El arabalarmm malzemesi yeni, sağlam ve temiz olmalıdır. Eski 
hurda \"e başka \"aaıtaların enkazından el arabHı meydana getirilemez. 

7 - Araba daima sağlam, temiz ve boyalı olarak muhafaza edilecek-
tir. Eski, pis ve sefil görülen arabaların kullanılması yasaktır. 

8 - Arabalann tekerlek tnp malzemesi ıerbestce intihap olunur. 
9 - El arabaları sokaklarda bırakılamaz. 
10 - İskele ve bölllk hamallanntn yekdlğerine pek yakın veya kar

•ılıkh maıaza "e depolarla dlter nakil vasıtalarının ıeıemedllt yerlerde 
eeya taşımak tein kullandıktan el arabaları bu kayıtlardan harlçUr. 

ı ı - Telefon, elektrik kablolan gtbl hususi bir surette ve bu işlerin 
icabına göre ntedenberl kullanılmakta olagelen arabalar bu kayıtlardan 
istisna edllmlttlr. 

12 - 'Ozerlne oturularak ve ayakla Teyabut makine ile sevkedilen a
rabalar bu kayıtlara tlbl deflldlr. 

13 - Ekmek taşınan arabalarla seyyar satıcılar tarafından kullanıla
cak arabalar bu tenbihln dJşında btrakılmıştır. Bunlar için ayrıca tip 
verilecektir. 

U - Jlll arabalarının 15 Mayıs 1938 tarihinden itibaren İstan

bul - Karatn1 köprUsllnden geçmel~rl ve Voyvoda, Okcumusa, Şişhane cad
de ve yokutJarında seyrüsefer etmeleri yasaktır. 

16 - Yukarda yazılı vasıf ve şartlara llln tarihinden itibaren 15 
giln zarfında mevcut el arabalannnı uydurulması şarttır. 

Bu tartlara uygun olmıyanlann bu mtıddetten sonra kullanılmaları 
kntlyen memnudur. (B.) (2858) 

Sa.hası Bir metneinin tık teminatı 
muhammenB. 

Fatih yangm yerinde Kolla gUranl ma. 
hallesinde 220 lacl adada 2,40 metre 
yUzlU ana 18,80 1,SO 
Aksaray yangın yerinde Çakırağa ma-
hallesinde Tekke sokağında 43 Uncü a-
dada yüzsUz arsa 27 4,05 

Yukarda semti, sahası, bir metresinin muhammen bedelleri yazılı bulunan 
arsalar satılmak U7.ere ayn ayn açık arttmnaya konulmuştur. Şartnameleri 
levazım mUdUrlUtllnde görUlebilir. fstekliJer hfzalarmda gösterilen ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 30.5-938 Pa:>.1rtesi günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmal!dırla..r. (B) (2860) 



Başvekilin seyahatini f otografla takip 

J: - Haydarpaşa islosyonımda 2: - Tren tle, 3: - Sofyadan geçerken Bulgar boş ve kili ile ilk telaki, 4 ı·e 5: - Nişte başveki limizi karşilayış ve lczalıürat, 6: - Müte velfa !.rol Aleksanarm mczatına ziyaret o 
giderken kendilerini kar§ılayan milli kıya fctli Yugoslav kızları arasında, 7: - Çelenk lwymağa giderken, 8: - Bclgrad civarında Avala tepesinde meçhül asker d bidesine çelenk koyduktatı ve def teri imza. 
ladıfttan soma dön~ (arkada eski meçhul asker dbidesi görülüyor), 9: - Avala tepesindeki lokantada verilen ziyafete giderken, 10: - Aı•ala tepesindeki lokatıtoda )'C mektcn sonra ~i yapılan meç hm aslllf 
dbldtsine gidilirken. 11: - Otel önünde Bayan Stoyadinoviç (sağdan birind) ve lıayan Cclril Bayar, 12: - Bayan Celal Bayar ile gelini arasında M. Stoyadinoviç, 13: - l'cmektcn soma yr.ni j'a/nlmakttl 
olan nıeçld11 asim ôbiclcsi11e gidilirlzcn, 14: - Abidenin yiizii bulan merdivenlerinden çıkılırken, 15: - Siyah mcrmerdrn )'eni yapılan meçlzUl asker t1bidcsini ziyaret/en soma, 16: - Vekillerimiz abidenin mtr.• 
aivcnleritlde Yı1goslavya kadınlar arasında, 17: - Abidenin alt kısmında Avala tepesinden Be/grada bakı§, 18: - Belgrad da Jzcy_ctimizilı ikametine tahsis ıdiletı bina. 


