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B ü içesinin 1 

Langa, Küçük Ayasofya ve Kumkapıda 

50 kişi sütten 

ana hatları 
! zehirlendi 

Bütçe müzakereler ine başlayan Mecliste 

Maliye Vekili Fuad Ağrah 
mühim izahat verdi ~ 

= Meclisin dünkü müzaıkerelerine dair tafsilat 10 uncu sayfiamızdadır. 
. 
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Almanganın bir tebliği: 

Çek askerleri 
hududa üçüncü 

defa olarak 
tecavüz ettiler 

Fransa, silah altına çağırllan 
ihtiyatların terhisini Prağa 

tavsiye etti 
ı Berlin, 24 (A. A.) -Alman istihba
rat bütosu !bildiriyor: 

"Pazartesi sabahı Laııztin şimalinde 
k8.in Ulrihsburg ve Hohenfurth kasa. 
tbalarmda Çek askerleri iki hudut köp
rüsüne baştanbaşa gaza bulanmış sa

manlar yaymışlardır. Bu köprülerden 
herbirinin yarısı Almanyaya ait oldu
ğu için Çek askerleri bu suretle Al
man arazisine girmiş bulun.maktaydı. 

lar. Alman hudut muhafızlarınm hMi
se mahalline koşmaları üzerine Çek 
askerleri kaçmışlardır. 

Çek askerleri üçüncü defa olarak 
Alman hududuna tecavüz etmektedir· 
ler.,, 

Çeklerin tekzibi 
Prag, 24: (A. A.) - Çek askerlerL 

nin Alman Çekoslovak hududu üzerin
-- DevamI 8 incide 

Cenevrede verilen karar 
Halayda seçim ko
misyonuna bildirildi 
Atatürkün sıhhatine dair çıka

Zehirlenmekten kurlulanlaraan 
J(ürkçiyan 

.......................................................... & 

Atatürkün 1 

Mersinde i 
gezintileri! 

Mersin, 23 (A.A.)'. - Şehrimizin aziz 
misafiri büyük Şefimiz Atatürk dün de 
akşama kadar köşklerinde meşgul olmuş
lar, akşam üstü saat 17 ,30 da maiyetle
rindeki zevatla birlikte motörle bir de-

niz gezintisi yapmışlardır. Diğer bir mo
törde vali belediye reisi ve tüm.komutan 
bulunuyordu. Hava güzel deniz çok sa
kindi. Sahillerde ve bilhassa şehir plft

jmda toplanan ve teşriflerini sabırsızlık
la bekliyen binlerce halk tarafından ha-

• m- De1Jam1 8 incide 

General Mariç 
Bugün Izmirde 
top atışlarında 

bolundu 
İzmir, 24 (Hususi) - Dün şehrimi

ze gelen Yugoslav Haııbiye ve Bahri-

ye Nazm General Mariç şehri.ııgezmiş, 

şerefine ıvali tarafmldan bir akşam zi
yafeti verflmiştir. 

Misruir ve Milli Müdafaa Vekili Ge
neral Kazım Özalp ve General Asmı 

Gündüz Ege Palasta ikamet etmekte

.- Devamı 3 üncüde 

rllan menfur şayialar üzerine Kudüste· kanh 
Hatayhlardan bir heyet hadiseler 

Mersine gelmek istedi Bir yahudi iildil, on 
:Ankara, 2ö (A.A.} - Atatürkün ğini ve bu hissiyata. büyük önderin Sekiz kişi yaralandı 

sıhhati hakkında çıkarılan menfur çok mütehassis olduklarını kendileri- Kudüs, 24 (A.A.) - Bu sabah Ku-
§ayialardan müteessir olan Hatay ne tebliğ ettirmiştir. düste ateşli siiahlar !bombalar ve taş-
halkı namma. bir heyet Halk Partisi Cenevrede kabul edi len lada yapılan sekiz arbeide esnasında 
Başkanı Abdillgani Ağanın riyaseti tezimiz , bir kişi ölmüş ve on sekiz !kişi yara-
altında Mersin'e giderek Büyük Şefi- Ankara, 23 (A. A.) _ Malfun oldu- lanmıştır. ölen yahudidir• Yaralanaıt-
nıize hislerini ve tazımlerini arzetmek ğu üzere (Ha.tay) da yapılan menfi larm on ikisi Arap, 'beşi yahudi, biri 
arzı.~unu f.zh.ar etm.fllerdir. j propag&D.dala.r ve tazyikler neticesi o.. de 6ir Rus rafübcsidir. 

Iiuldlmet, intlhabatm devam ettiği ! larak küçflk bir miktar TUrk, Arab, Şam kapısında yarım mil mesaf~de ve 
bu e.snada vazifeleri başından ayrıl - ! 'Ermeni, Rwn Ortodoks, KUrd cemaat- valinin dairesi yalanında ıvu.kua gelmiş 
Inaına.ıan da.ha znuvatık ol~ ve j lerl haricinde kalan küçük akalliyet. olan bu hadiseler,. !bir kaç haftadan'be
ztyaı:et arzuJıı.rma t.Wk olan sebebin I leri hir araya toplanılarak bir mebus ri Kudüs dahilinde vukua ıge1en ilk ha-
Atatürkün yüce huzuruna arzedildi- 1 _..,.Devamı 8 incide idiselerdir. 
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ı Aşk .ugrunda casus 1 
ı Bir haf ta k~dar sürec~k çok meraklı bir roman ı 
--llllU:====:--== '1 arın neşrıne başhyoruz · =====1--

Şehrin koca bir 
semti paniğe uğradı 

Zehirlenenleri hastahanelere 
nakletmek için sıhhi imdat oto

mobilleri kô.f i gelmedi ve 
taksiler tutuldu 

HA dl senin müsebbl pi erini tayin için 
ehemmiyetle tahkikat yapılıyor; sütçü 

ve mandıra sahibi yakalandı 
Dün, Ungadan Küçükayasofyaya ka

dar uzanan koca bir semtte, §clıirde ne 
kadar sıhhi imdat otomobili varsa vazife 
almak mecburiyetinde kalmışlar ve bu 
civar halk.mı büyük bir endişeye düşür
müşlerdir. 

Hadise, bu civarda sfit satan Antalya
lı İbrahim oğlu Cemilin süt verdiği ev
lerde vukua gelmiş, elliden fazla vatan-

daşın zehirlenmesini mucip olmuştur. 
Küçükpazardaki toptancı Petrodan süt 

alan Cem.il, hergün olduğu gibi dün de 
Llngadan Küçükayasofyaya kadar uza
nan sahada müşterilerine sütlerini da

ğıttıktan sonra, Unga karakol caddesi 

29 numaradaki evine dönmüştür. 
_.. De1Jamı 8 incide 

Bir kunduracı karısını 
evin penceresinden 

sokağa atfl ! 
Komşu evin taraçasına düşen 
kadıncağız hastaneye kaldırıldı 

Dün akşam üstü Kuru çeşmede feci 
olduğu ıltadar da garip olan bir haJdise 
vukubulmuştur. 

Alay emini sokak 20 numarada o· 
turan kunduracı Nazım Karabulut, ka· 
nsı 25 yaşındaki Zeyneple henüz bi· 
linmiyen bir meseleden dolayı kavga 
etmiş ve kızınca kausını bir bohça gi
bi yakalıyarak -evin üçüncü kat pence
resinden dışarı fırlatmıştır. 

Zeynep Karabulut bu sukutta muci
zevi bir tesadüfle 'komşunun taraçası
na rastlamış ve baygın 'bir !halde ora
ya serilmiştir. Komşul!ar havadan ge
len bir kadının ağır ıyarah olarak ta· 
raçada yattığım görünce polise haber 
vermişler ve kadıncağr z imdadı srhhi 
otomobiliyle Beyoğlu hastahanes!nc 
kaldmlmıştır. 

N2ızım Karabulut yakalaruruştır. 

Meksikada Asiler 
Ellerindeki madenler hükdmet~e 

alınmış olan 

Petrol kumpanyaları-
nın emrinde mi 
çahşıyorlar? 

Asiler, beyannamelerinde ma
denlerin kumpanyalara 

iadesini istiyorlar 
San Luis - de • Potosi, 23 .(A.A.); -

General Jose Beltranın kumandasındaki 
federal hükfunet kuvvetleri general Se
dillonun Las Palomasdaki çiftliğini işgal 
etmişlerdir. Çiftlikte kimse bulunmamak
ta idi . 

San Luis • de - P otosi'de bulunan rei· 
sicumhur Kardenas doğumunun 42 inci 
yıldönümü münasebetile yapılan tebrik
leri kabul etmiştir. 

Kardenas general Sedillo meselesinin 
halline kadar burada kalmak tasavvu
rundadır. Reisicumhur Meksikanın Va
şington sefiri Castillo Najerayı kabul .,. 
etmiştir. 

İşgal edilen çiftlikte bulunan bir be
yannamede reisicumhur, Sedillo tarafın· 
dan komünist olmakla itham edilmekte 
ve satın alınan petrol kumpanyalarının 
iadesi istenmektedir. ,(Hatırlarda olduğu 

üezre petrol kumpanyalarmın bir isyan 
hazırladıklanna dair birkaç gün evvel bir 
rivayet çıkmıştı.) Salfilıiyettar mahafilde 
Sedillo taraftarlarının 3000 kişiden fazla 
olmadığı söylenmektedir. ZanneCiiıdiğine 
göre general Sedillo, Husteca dağlarında 
b1ılunmaktadır. 

Asiler kazanıyorlar mı ? 
Vasington, ~3 (A.A.)'- Nevyork Tar,• 

.-: Devamı 8 incide 
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Süµısa 

Çekoslovakyada 
• seçzm 

O ÜNY ANIN neresinde olursa 
olsun, bır memlekette yapılan 

belediye seçiminin, o memleket hudut
ları dı~ında. heyecan, hatta uzak veya 
yakm alaka uyandırması beklenJ
mez. Bununla beraber, bugün Çekos
lovakyada başlıyacak olan belediye se
çimlen dünyanın her tara.fmda heye
canla takip edilecektir. Çünkil bu be. 
lediye seçimleri, Çekoslovakyadaki a
kalliyetlerin mukadderatı davası, en -
ternasyonal münasebetlerin en nazik 
bir meselesi olduğu bir mada. yapıl • 
maktadır, Binaenaleyh Çekoslovakya. 
nın belediye seçimleri, ya.ln.ız Çekoslo· 
vakya halkını al!kadar eden bir iş ol
maktan çıkıyor da bUtün diliıyayı a
lakalandıran birinci derecede ehemmi. 
yetil bir ı:.ıese1~ halini alıyor. 

Acaba. birinci tertibi ayın 22 sinde 
yapılmış, ikinci ve üçüncü tertibleri 
de 27 mayıs ve 12 haziranda yapıla. 
cak olan bu seçim, bu orta Avrupa 
memleketinde bir takım karışıklıkla· 
ra meydan vermiyecek mi? Çekoslo -
vak akalliyetıeri ve bilhassa bu akal. 
liyetlerden Südet Almanları deııilen 

naziler arasında heyecan öyle bir rad
deye va~ıştır ki, seçimin sükiın için
de yarn!abilmesi kolay bir iş olmıya. 
caktır. Ve işler Çekoslovakyada. kan. 
şacak olursa bunun hangi hududda. 
duracağı ela bugünden kestirilemez,. 
Vaziyeti ııtehlikeli olan s:ıfhası şu • 
dur ki, Çekoslovak akalliyetlerinden 
herbirini himaye eden komşu bir dev
let vardır: Üç buçuk milyon Almana. 
kalllyetini büyük Almanya himaye e
diyor. Yedi yüz bin Macar, Macarista· 
nm yardımına güveniyor. Seksen bin 
Lehli de Lehistanın himayesine maz -
bardır. Çekoslovakyayı teşkil eden 
halkın geriye kalan kısmı da üçe ay. 
nlmıştır. Yedi buçuk milyon Çek var
dır. İki milyon üç yliz bin Slovak, be§ 
yüz elli bin kadarı da. Rutendir. 

GörU!üyor ki Çekoslovakya, bir ta
kını akalliyetlerden terekküp eden bir 
memlekettir. Bunlar arasında en ka. 
labalık olan nüfus Çeklerdir. Scınra 
Almanlar, Slovaklar geliyor. Bir rnik. 
tar da Macar, Rutcn ve Lehli varuır. 

Fakat Çekoslovakya. yalnız böyle 
mlllt züttırelere ayrılmış değildır. Ve 
vaziyeti büsbütün karıştıran amH de, 
budur. Her millet arasında birtakım 
siyasi partiler de vardır. MP~Ja Çek
leı kendi aralarında, çiftçi, sosyal d.:
.nıokrat, komünist deıno.:rat gıbı par. 
tilere ayrıldığı gibi, hP.r mılli grupun 
bntaknn partileri vardır. Mesela Al. 
rnanlar da Nazi, sosyal demokrat ve 
çiftçi olmak üzere üç zümreye ayrıl -
ınıştır. Yani Çekoslovak halkı, bir de
fa yukardan aşağı doğı u milletlere ve 
bunların herbiri de sağdan sola doğru 
siyasi partilere inkısam etmiştir. Hiç 
bir memlekette nüfusun böyle didim 
didim ktiçük zümrelere ayrıldığı gö.. 
rillmüş değildir. Bundan başka Çekos
lovak iç politikasını karıştıran bir a. 
mil de akalliyetlerin tabi olacaf.ı ida. 
re meselesi üzerindeki ihtilaftır. Her 
millet akalliyetlere verilecek olan o
tonominin darlığı ve genişliği Uzerin
de birkaç zümreye ayrıJmıştır. Buna 
da nüfusun üçüncü bir taksimi denile. 
bilir. Filhakika bu, azacık siyasi par • 
tilere muvazi olarak yürüyen bir ay. 
rılıktır. Fakat bilsbütün muvazi de de
ğildir. Demek ki bu Çekoslovak nüf u. 
su arasındaki ayrıhklar ~öyle hulasa 
edilebilir: 

1 - Önce milletler vardır. 
2 - Her millet arasındaki siya.si 

partiler. 
3 - AkalHyet idaresine göre ayrı. 

lıklar. 

Çekoslovakyanm bu siyasi strüktü. 

HARER - A\sam postan l4 MAYIS - 1938 
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bekliyen kadın ! 

~lbDDsun dDye sokak K.ccasn 91ece ~eODlFse aef;ok: 
lkaıpusoınıu lkuırll< sene aır=ıllall< boırakmnş 

Bundan tam kırk sene evvel, İngil· 
terenin bir şehrinde, bir adam birden
bire ortadan kayboluyor. Karısı, ça • 
lıştığı fabrikadan gelip kocasını evde 
bulamayınca, beklemeye başhyor, ve o 
bekleyi§ bugüne kadar devam ediyor .. 

Edvard Spenser ismindeki bu ada • 
mm ne olduğunu polis, bütün tahki. 
kata rağmen meydana çıkaramıyor. 
Fakat Sp<mserin karısı, kocasının ge. 
leceğine emin olarak bekliyor .. 

Bir gün, iki gün. üç giın, kocasını: 
"Bugün gelecek, bugün gelecek,, diye 
bekliyen kadın bunu kendine öyle a
det ediniyor ki, kocası için ''gelmiye
cek., diye düşlitimesi kabil değildir. 

Kadın, bu kırk sene zarf mda, gece
leri sokak kapı3mı aralık bırakarak 
yatmıştır: eğer kocası gece gelirse, 
kapıyı açık bulsun, girsin diye .. 

Fakat, ya adam gece gelir de karı. 
smı bulamazsa? Bdki yatak odasının 
nerede olcluğunu unutmuştii.r .. 

Spenserin karısı, bu düşünceyle, ya. 
tağa da girmemiş, kırk sene, geceleri 
bir kanapeye uzanalak uyumuştur. 

Kadın, kocasının geleceğinden her 
gece adeta o kadar emindir ki, ona, 
geldiği zaman soyunsun diye, temiz 
çamaşır hazırlamı~ bulunmaktadır. Bu 
çamaşırlar da, bohçasında, kırk sene 
onunla beraber beklemiştir ... 

Ça.raaşırlar ve sadık kadın belki ko. 
casmı böyle kırk sene bekliyebilir. Fa 
kat beklemiyecek biri vaxdır ki, o da 
ev sahibidir: 

Ev sahibi evi satmak niyetindedir. 
Alaca){ olan adam da cvrlen kiracıyı 

çıkarmak ve tek başına kendisi otur • 
mak istiyor. 

Vaziyet kendisine bildirildiği zan:an 
Spenserin karısını bir tela~ a hyor: 

.:_ Bu evden nasıl çıkarnn ben ? di
yor. Kocam geldiği zaman beni buıa.. 
da arıyacak ... Bulamazsa olmaz .. Ha. 
yır, çıkamam .. . 
Kadının bu haline herkes gUJilyor. 

Kendisiyle alay etmiyen yoktur. Hat. 
ta deli olduğuna hükmedenler çok. 
Çünkü, kadın: 

"Kocaın gelecek!,, diye o kadar e
mindir ki, aradan seneler geçtiğinin, 
ihtiyarladığınm farkında değildi. 

Zavallı kadrnm ısrarı, ricası ve yal
varms.sı üıerine, ev sahibi evi satmak. 
tan vazgeçiyor. Bunda belki kadının 
ricasından ziyade, teklif ettiği para 
rol oynamı5tır: 

Kocasını bekliyen kadın evin kira. 
smı iki üç nıisli vermeye razıdır; tek 
kocası geldiği zaman ( !) onu bu evde 
bulsun! 

Ev sahibi de, kadının, ömrü olduk
ça bu evde oturarak böyle faz.la kira 
vereceğini, bundan da, daha. fazla kar 
edeceğini anlıyor, evi satmaktan vaz.. 
geçiyor. 

Kadın, hakikaten, ömrü oldukç'a ko. 
casını bekliyor. Fakat kırk seneden 
fazla beklemesine ecel müsaade et. 
miyor ve Edvard Spenserin karısı ge
çen gün, kırk senedir kocasını bekle
diği evde, maalesek, kocası henüz gel. 
meden ölüyor. 

rü gözönünde tutulacak olursa, bugün 
yapıl11.cak oian seçimin ~umul ve ma. 
nası anlaşılır. Secime iştirak eden par
tiler arasında üzerine, enternasyonal 
alakayı c::eken zümre, şüphesiz SUdet 
Almanlarıdır. Stidet Almanları, bir de
fa en büyük akalliyet olan Alman nü. 
fusu arıı.smda en büyük siyast parti ve 
otonomi meselesinde de en müfrit bir 
zümredir. Bunların Almanya ile olan 
münasebetleri malum olduğuna göre, 
Südet Almanları meselesi bir Çekos. 
lovak işi olmaktan çıkıyor da enter. 
nasyonal bir mesele halini alıyor. Sü
detlcrin şefi Haynlayn geçenlerde bU
tUn Alman akalliyeti namına söz söy. 
liyerek Almanların kabul edebilecek. 
Jerl asgari şartlan sekiz madde ile 
hulasa etmişti. Bu arada Çekoslovak. 

Loqd Corc suni 
qaqdırıqor ! "" qaqmur 

Avrupa ate§ tehlikesi geçirirken Loy d Corc bah~sinde biraz ıserlnlemek llL 
tiyacmı duym~ olacak! 

Eski İngiliz nazırı, maliknnesinin bahçesine yeni bir sulama tertibatı yap
mıştır. Bu tesisatı biwıt karısı ile kendisi açmış ve bunun şerefine Loyd Corc 
köşkünE:: ·birç0k kişiyi davet ederek ziyafet vermiştır. 

Yeni sulama tertioatı ile Loyd Corcun bahçesinde çiçekler güzel bir şekil
de sulanmakta ve istendiği zaman, ''sun'i yağmur" yağdırılma.ktsdır. 

Bremen süvarisi 
Gemiye Fransız 

poll~lerini sokmadı 

Nevyorkta görülmekte olan bir casus
luk davasındaki en mühim şahidin bir
denbire ortadan kaybolduğunu ve Al
manlar tarafından kaçınldığr zannedildi
ğini dün yazmıştık. Doktor Griebl ismin
deki bu adamın "Bremen,, vapuru ile 
AYrup:ı.ya gittiği şüphesi hasıl olunca 
Amerikan polisi Fransaya haber vermiş, 
Fransız polisi de geminin uğradığı ilk 
Fransız limanında vapuru aramak iste
mişti. 

Alınan transatlantikinin kaptanı, Fran 
sız polialerinin gemiyi aramalarına mü
saade etmemiş, polic::in ancak o memle
kette olan bir işin tahkikatı için vapura 
girebileceğini, halbuki mevzuubahs edi
len meselenin ancak Amerikayı alruta
dar edebileceğini söylemiş ve vapuru 
Hamburga doğru yola çıkanmştır. 

Diğer taraftan, Amerikada, bu Alman 
casusluk davasında malfunatlarına mil· 

racaat edilecek öteki şahitlerin de ayni 
şekilde kaçınlmamaları için tedbirler a
lınmıştır. Şahitler mahpus gibi sıkı ta
rassut altında bulundurulmaktadır .• 

yanın Fransa VP Sovyet Rusya misa
kını feshetmesini de istedi. Bundan 
fmnra Haynlayn Londrayiı giderek İn
giliz devlet adamlariyle temas etti ve 

f!onra Bcrline uğrıyarak Çekoslovak • 
yaya döndü. Acaba bu temasların he. 

c'\efi neydi? Ve neticesi ne olmuştur? 
Razıları Londra ile yapılan teması 

Haynlaynm itidal ile hareket etmek 
maksadına atfettiler. Bazılart Berlinle 
bir komplo tertib edilmekte olduğunu 
ileri sUrdüler. Burası iyice malllm de
ğildir. Fakat bugün, bütün dünyanın 
öğrenmek istediği şey Haynlaynın 

Ç'.ekoslovakya Almanları arasmdaki 
kuvvetidir. Gerçi Nazi Almanları Al· 

Oç memleket 
arasında; yangın 

Alman - Çek hududwıda ateş edildiği 
görülen son günlerde, gene ayni yerde 
bir yagın da görülmüştür. Alınan, Leh ve 
Çek hudutlarının müşterek bir noktasın
da çıkan bir yangın, bu üç memleketin 
müdahalesini icap ettirmiştir. 

Yangın, Alman ve Çek hududuna ya
kın bir Leh arazisindeki çif tlikde çık
mıştır. Oradaki Leh itfaiye kuvvetleri 
yangını tek başlarına söndüremiyecekle
rini görünce, Alman ve Çek hudutların
daki nöbetçilere haber vermişler \'e on· 
lardan yardım istemişlerdir. 

Büyük bir köşk, muhtelif binalar ve a
hırlardan müteşekkil olan koca çiftlik bir 
an içinde yanıp kül olmak tehlikesini 
göstermiş, yangın, civardaki ormana da 
sirayet etmek ihtimali ile bütün hudut 
mıntakasrnt tehdide başlamıştrr. 

Bunun üzerine, huduttaki Alman ve 
Çek köylerinden de itfaiye kuvvetleri 
gönderilmiş ve yangın söndürülmüştür. 

Bu üç memleketi biribirine harbe dü
şürecek bir ateş tehlikesinin baş göster
miş olduğu bugünlerde, bir yangını sön
dürmek için aralarında birleşmiş olmala
rı dikkate şayandır. 

man akalliyetl arasında t>n kalabalık 
zümredir. Ve Avu.sturyanın Almanya. 
ya ilhakından sonra bu zümre daha 
çok kuvvetlenmiştir. Fakat geçenler. 
de söylenen seçim nutuklarının birin
de iddia edildiği gibi, acaba Çekoslo
vakyadaki Almanlar, yüzde ·doksan 
beş Nazi midirler? Eğer seçim bu id. 
diayı teyid ederse, Haynlayn'm vazi
yeti ve bunun neticesi olaxak, Alman
yanm da l).üf UZu takviye edilmiş ola. 
caktır. ,(Ulustan) 

.A. §.ESMER 

KUHUN 

lngiliz parlamantariz 
ti ASAN KUMÇAYI ucucuor: 

"lngllizler Avrupada parlAmantarizm 
sulünun bakası sayılırlar; fakat bug · 
kadar yazıh bir kanun haline getirilnıı 
fngiliz tc~kilıltıesasiye usullerinin hazı 
celikleri var ki anlamak mümkün değil 
, Dedikten ve son J.:ubine deyişi/.:li 
mılcıttıktan sonr:a 1~öyle devam ediyor: 

Asıl garip olan cihete selınce, lng· 
rnnunuesasisi mucibince aralarında 

tca<lar büyük farklar gözetilen lortluk 
mebusluk hazan ayni şahı:. üzerinde bir: 
~ir; bu cümleden olarak A'l'tım komar.as 
dan sömürgeler nazırı Ornsby Gore 
lord olan baba~ıı bu defa ölmüş, bunun 
ıerine lorUuk oAluna geçmiştir; fa 
Ornsby Gore lord olunca nazırlıktan 
kilme~e mrchur olmuştur; bu suretle 1 
olmnk mukııhilir.de nazırlıAını kaybetm 
lir. Bu öyle hlr Ur ve zarar besahıriır 
karlar ile zararlar blr yere toplanrlı/tı 
kit neti<'cde hnn~d tarafın dnhıı fazla 
duğunu anc:ık fnglllzler anlıyabıliyor!" 

Bu meseleyi 
halJetmeliyiz 

M • ZEKERiYA yazıyor: 

TAN 

"Ötedenberl Rumen, Yunan, Yugosl 
lıaltfı Bulgar gazetelerinin çok satış y 
tıklarmı işllir ve biliriz. Yunanistan gi 
nüfusu 6 milyon, DuJgarlstıın gibi nüfu 
bizimkinin dörtle biri derecesinde ol 
memleketlerde bile sazete sahşının bizi 
kileri gölgede bırakacak rakamları bulm 
ıu mühim ve bizim gözümüzü açması 
zımgelen bir meseledir. 

Bu defa Yunanistan seyahatimizde bu 
elan da mfihim bir Mdise ile karşılaştı 
S~llinlğe gitliaimiz zaman oradaki geze 
satışlarmı tetkik ettik. Makedonya ismin 
bir gazetenin 30 bin basıp 20 bin sattığ 
nı, bir ikincisinin 15 bin basıp 10 bin nfi 
ha sattığını öğrendil;!im zaman hayretiı 
den donakaldım. 

SelAnik, 200 bin nüfusu olan J.:ücük b 
şehirdir. Bizim zamanımızdaki nüfusu 
bundan az deAildi. Bugün )'alnıı l\lak 
donya ve Trakya gibi dar bir h inlerliin 
vardır. Sel~nlkte çıkan gazeteler anc 
buralarda satılabilir. Halbuki bizim zam 
nımızda Selanik, Arnavutluk da dahil o 
ciuJu h:ılde gayet geniş bir sahaya hiikl 
di. Öyle olduğu halde o vakit Sellinikt 
çıkan gazetelerin ıı;alı~ı 5 bini geçmrzdi. 

Ne oldtı? İntişar sahası daraldığı hald 
gazete satışlarını arttıran rebcb nedi 
Niçin küciic!ik bir Sel.inik şehrinde cık 
gazetelerin satışı bütün Türki:rede s;:ıt 

yapan İstanbul gazetelerinin s:ıtışına y 
tlşmişllr? 

Atinn ve Belgraddıı bu ı<;\ıtılin cevabı 

araştırdım ve Atinada, Selıinikte, ne!gra 
da çıknn gazete id:ırrhnnelerini birer bi 
rer ziyaret ederek sebeblerini bulnııya ç 
lıştıın. 

Görclüın ki: 
Mekanik vesait hakımmdan onlar bi 

den çok üsUin değilctirler. Bizim tabı m 
kinemiz ayarında makineye yalnız Bel 
sarııdda çık:ın ve 150 bin nüsha basan P 
litika gazetesinde rastgeldiın. 60 bin nüsh 
hasan Vreme gazelc!>inin makinesi bizim 
kine niSbetle iptidai sayılacak dereced 
seri idi. 

!stihhar vesaiti bakımından arada bü 
yük fark ~;oktur. Yalnız Yunan gazeteleri 
telsiz makinesinden istifade elmektcdirle 
Bu da Atina Ajansının zaafını k:ıpatmıık 
tan bn~ka bir fayda Yermemcktedir. Yal 
nız Yuf(oslnv gazetelerinin bazı Avrup 
merkezlerinde husus! muhabiri vardır. 

Muhteva bakımından bu gazeteler bl 
zlıııkilere pek üstün deı:iildlrler. Aşağı yu 
karı o:nıi muhteviyat ile çıkıyorlıır. 

Çalışma metodu bakımından da büyü 
fark görmedim. DllAkis bu hususta bizi 
onlara üstün olan tarafımız vardır. Yu 
goslav gazeteleri işi !l,30 da bitiriyorlar 
biz sabaha kadar çalışırız? 

Fazla olarak bizim gazetelerin kftğıdı 
bao;kısı, m!lrekkebi onlarınkine faiktir. 
Şu halde mühim ve mutlaka halli lazım 

gelen bir mc.~cle karşısınrlnyız. 
Btt yalnız g:ızelecileri değil, bütün mem

leketi ve ayni zanuııırln hiJJ,(ııneti de nl:l· 
kadar eden bir meseledır. Çünkil, gazete 
demek, milletin dili demektir. 

l\lılletin cla~ınık fertlerini bir arayıı top. 
lıy:ın gazetelerdir. 

Gazete efL:arı umumiyesinin hem ifade
si, hem hazırlayıcısıdır. 

Gazete günlük bir kitap, günlük bir an· 
siklopcdiktir. 

Huıtısa, gazele, bir millet için her şey
dir. 

Gazele yayımını temin etmek, milleti 
aydınlatmak, karanlıktan kurtarmak de
mektir. 

Onun için gazeteciler hfıkiımel mümes
ıılllerile hirlcşerek bu mc~elenin hıılli için 
tazım $fr.lcn esasları bulmak mecburiyetin· 
dedirler. 
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-Mecmua 
M ECMUALARIM.IZDA.~ bahse

derken Va-Nlı, onların ba~lı. 
ca ku.suılarından biri olarak, hadise
leri taklb etmemelerini g&.;teriyor. Şu 
yazının niçin haziranda, bunun niçin 
§Ubatta çıktığını anlıyama.zsınız di • 
yor.Böyle olunca da kari, kitab oku
mağı tercih edermiş. 

Vft-Nu öyle düşünmekte hem haklı, 
hem de haksız. Haklı, çünkü mecmua. 
her şeyden önce, bir tenkid işidir: bir , 
iddia., bir nazariye getlrlr; o iddiaya, 

1 

o naza.riycye göre meydana getirilmiş ~ 

eserler vermekle beraber hadiseleri de 
o görüşle tedkik edip hüküm verir. 
(Bittabi bumda "hadise" kelimesini 
ben de, V~.Nft gibi, gayet geniş bir 
manada kullanıyorum. Siyasi bir mec
muanın hft.diseleri, zamanın siyasi 
meseleleri olduğu gibi, f elscfi bir mec
muanın ha.disclcri de felsefi eserler. 
dir.) 

Böyle bir tenkid kısmı bulunmıyan 
mecmua, muhtelif yazıların tesadüfen 
bir araya geldiği bir kitabdan başka 
bir §CY değildir. 

Türkçede kullandığımız "mecmua" 
veya ''dergi'' kelimeleri bunun için ho
ıuma gitmiyor; ikisi de ancak Frenk
lerin "magazin" dedikleri şeyin karşı. 
lığı olabilir. Mecmua, dergi, magazin. .. 
Muhtelif yazıları çemeden, derliyen, 
bir mağazadaki eşya gibi tophyan §ey. 
Halbuki frenkçe "rcvue'' kelimesi 
"görmek, gözden geçirmek" manasın
daki bir fiilden geldiği için Va-Nti' 
nun ve benim, mecmualardan ne bek. 
lediğimlzl daha iyi gösteriyor. Benim 
hatırıma gelmiyor ama türkçede de 
böyle blr kelime buluna.bilir. ("Gör .. 
gü" diyemeyiz, çilnkü büsbütün başka 
manası var. Geı:si bir kelime, birçok 
manalara gelebilir; fakat yeni bir ıs
tılah korken buna pek cevaz verile. 
mez). 

Fakat bir mecmua (revue), bir ga
zete gibi, hfi.diseleri gilnil gününe de 
takib edemez; onun nazarında zaman 
oyle pek çabuk geçmez. Haziran sa.. 
Ytsı muhakkak mayıs ayı hAdiselerinf 
gözden geçiren bir §ey değildir. Onun 
nazarında, ynşıyan her §ey, aktüel. 
dir. McselA bir edebiyat mecmuası i
çin, on yıl, yüz yıl, yirmi beş asır evel 
yazılmış bir kitab da bahsedilecek bir 
hadisedir. Bugünün §airlerini tedkik 
ettiği gibi Homcros destanları hakkın-
da da hüküm verir. Bunun için bir 
nıccmuanm üz.erindeki, mesela ı tem. 
ınuz 1934 tarihinin öyle büyük bir kıy
meti yoktur; onu 1 mart 1930 sayısı 
diye de okuyabilirsiniz. (Hiç bir kiy
nıcti yoktur demiyorum; "büyük bir 
kıymeti yoktur,, dedim.) 

Bir mecmua, her şeyden önce, bir 
tenkid işidir, yani muharrirlerinin 
hiç olmazsa bir fikir etrafında birle. 
§ip hadiseleri o görü.sle tedkik etme
leri ldzmıdrr. Bizde, bu manada, en 
lnilkemmel mecmua Kadro idi. öteki 
tnecmualarmıızda görüş birliği daha 
a?.clır, hatta bazılarında hiç yoktur. 

Va-NCı'nun bahsettiği lnsan'ı çıka. 
ranıar aralarında., Kadro'nunki kadar 
Stkı ve tam olmamakla beraber, müş
terek bir esas fikir bulunduğunu sa. 
nıyorJar. Zaman o birliği meydana çr
k~acnktır; belki de yanıldıklarını 
gosterecektir. O, ayn bir mesele. 

N urulla.b AT AÇ 

Frankocu 
kumandanlardan 

General Yage 
Rendiol öldürmeğe 

mecbur edildi 
L l>Rrls, 23 (A.A.) - lliatcn gazetesi 

0 ndradan aldığı aşağıdaki telgrafı 
llcşrotmektodlr: 

Cebelüttarıktan bildirildiğine gö
re, lsııanyada dahil! harbin başlan
:ıcındo.nberl mUhtm bir rol oynamış 
~lunan ve son zamanlarda ltalyao 

: 
0Yhtarı bir nutuk söylediğinden 

"Yolayı tevkif edilmiş olan General 
Gı ague, intihar etmiştir. Haber alro-
iuıa söre General Yague'nln mah

~uı bulunduğu hücreye bir gün ev
•el taba nca bırakılmıştır. (Havai!!) 

Yaz sıcaktan birdenbire bastıraı. Ca"ddcltr'dc ceketlerini kollarına alarak aola· 
şan vatandaşlar görüyomz. Plôjlar henı'lz açılmamış olmakla beraber, denize giren
lerin sayısı bir hayli artmt§ bulıınuyor. Seyyar dondurmacılar da mahalle araları
na ~mdiden yayılmala başladılar. Kırlar ve parklar, şehrin bunaltıcı sıcağından 
kaçan insanlmla dolup taşıyor. Daha bir lıafta evvel havaların soğukluğımdan §i· 

kli.yet cdcn i:luaaklaraa şu 'terane 'dolaşıyor: "llkba'1iar -g'ününi!e sıcaktan bımalı
yornz!,, Kabul etmek Mzımdır ki, lstanbuı için ''mevsim,, dört delil iiftür: Yaz, son 
bahar ve kış. Bununla beraber, nedense, sofıık havalardan sonra yaz sıcaklarının 

birdenbire bastırışını her sene yadırgarız. 

( SIEll=liiRIDE IMEIM ILIEl~ETllE J 
Denizyolları vapurlarında tenzi
lat yapılmasına lüzum görüldü 
Trenlerin rekabeti deniz yolcu
larını son zamanlarda azalttı 

Denizyollan idaresi; yeni bir tarife 
hazırlamıştır. Bu tarife ile deniz hatları
mızda seyahat eden yolcu miktarını art
trmıak gayesi istihdaf olunmaktadır. 

Devlet demiryollan idaresinin siste- J 
matik bir şekilde tarifelerini indirmesi 
ve tren yolcularma bir çok kolaylıklar 

göstemtesi üzerine deniz yolcularından 

bir çoğu trenle gidilmesi kabil olan yer
ler için kara yolculuğunu tercih etmekte
dirler. 

Bu sebebledir ki; denizyollan vapurla
rının taşıdğr yolcu mik~n. iktisadi ha
yatrmrzın dilzelmesi ile çok artan iş hac
mine muvazi bir vaziyet alamamıştır. 

Bilhassa, bir çok sahil noktalannda 
yolcuların ucuzluk bakmundan çok fark
Jr olması yüzünden trenleri tercın etme· 
Yeri posta \'apurlarrnuzn taşıdığ yolcu 

miktarlarını azaltmıştır. Filhakika son 
senelerde deniz hatlarımızda seyahat e
den yolcu miktarnm arttığı görülmekte i
se de bu, deniz hatlarımızda inkişafa de
lfilet eden bir ~ değildir. Eski harp 
ve buhran senelerinde gayritabii surette 
düşmOs olan yolcu miktarına nazaran 
bir farktır. Halbuki, devlet demiryollan· 
nın ta§ıdığı yolcu miktarı bilhassa son 
üç senede yüzde altmış nisbetinde art
mıştır. 

İstanbul - lzmit yolcuları treni tercih 
etmektedirler. lzınir yolcularının çoğu 
Bandırma hattına gidip gelmektedir. An. 
kara ve civan yolculan eskiden, Samsun 
ve Karadeniz §ehirlerine İstanbul yoluy
la ve vapurla giderlerdi. Bunlar da şim
di trenle seyahat etmektedirler. Karade
niz ve Egedcnizi sahil şehirleri arasında-

Marmara hattı için 

iki yeni vapurumuz 
yakında geliyor 

1938 ve 39 seneleri zarfında ticaret fi· 
lomuz on yeni vapur kazaomı~ olacaktır. 
Denizbank tarafından Almanyada yap
tırılan bu vapurların ilki Trak Mudanya 
seferlerine başlamış bulunuyor. 

Bundan sonra gelecek olan diğer do
kuz vapurun ikisi daha Marmara hattı
na tahsis olunacaktır. Bunlardan ''Et-
rüsk,, ve ''Sus,,vapurlan yakında limanı· 
uuza gelecektir. ''Sus,, vapurunun tesel· 
illin muamelesini görmek üzere bir heyet 
Alınanyaya hareket etmiştir. 
Bandrmıa hattında işliyecek olan bu 

vapur, sabahleyin saat 3,5 de limanımız
dan kalkarak, Bandırmaya posta nakli· 
yatını yapacak, bu suretle posta nakliya
tı Bandımıadan lzmir trenine yetiştiril
miş olacaktır. Vapur, ayni gün Bandır
madan ~te kalkacak ve sekiz buçukta 
htanbula gelecektir. 

Etrilsk,, 'apuru Mersin hattında işli

yecektir. 
On vapurdan üçü Mamıaraya, üçü Ka

radenize, dördü de Akdenize tahsis olu
nacaktır. Bu suretle vapurlar üç tip üze
rme yapılmış bulunmaktadır. Ağır tonaj
lı vapurlar Karadeniez, ortalar Akde-

ııize, küçükler de Marmaraya işliyecek
tir. 

Karadenize işliyecekler 5500 tondur 
ve 16,5 mil azami süratleri vardır. Bun
lımla musiki, dans ve briç salonları bu
lunacaktır. Her biri 227400 İngiliz lirası· 
Pa mal olacaktır. Bu vapurlardan ilki 
eyllılde, ikincisi de 1939 senesi martında 
fünannnıza gelecektir. 

Akdenize tahsis edilecek olan vapurlar 
3,5 tonluktur. Süratleri de azami 13,5, 
mildir. Bunların her biri 136,69 İngiliz 
lirasına mal olacaktır. Vapurların ilki 18 
rıart 1939 da limanımıza gelecektir. 

Marmarada işliyecek ve "Trak,, tipin. 
deki diğer iki vapur da 1800 tonluktur ve 
s\lratleri 18 mildir. 500 Yolcu taşryabile
rckler ve yük almıyacaklardır. Bunların 
rla her biri 86135 İngiliz lirasına mal ol
maktadır. 

Akdenize tahsis edilen vapurlarla ls
kenderiye seferlerine de yeniden başla
nacaktır. 

ıroıntoın a mca 
k a oecn 

daki yolculuklar da tercihan trenle ya
pılmaktadır. 

Yolcuların treni tercih ebnelerinin en 
mühim sebebi, ucuzluktur. Bunu nazan. 
dikate alan Denizbank posta vapurlan, 
tarifelerinde de ehemmyietli nisbetlerde 
tenzilit yapmağa karar vermiştir. Bu 
tenzil~t ile beraber yolculara bir çok ko
laylıklar gösterilmesi de kararlaştırılmış
tir. Bu cümleden olarak tüccarlar ve ai
leler için müddetli biletler hamlanmak
tadır • 45 gün zarfında gidip gelme için 
istimal müsaade olan bu biletlerdeki ten
zil~t miktarı yüzde yetmişi bulmaktadır. 
Denizyolları idaresi. aynca eşya tarifele
rinde de yeni ucuzluklar yapacaktır. Bu 
ucuzluğun, bilhassa, ihracat mallan, Oze. 
rinde daha mühim bir nisbete çıkanlma
sı takarrür etmiş bulunmaktadrr. 

General Mariç 
BugUn lzmlrde 
top atışlarında 

bulundu 
_.. Baştara/ı 1 incide 

dirler. General Mariç Bumuva ziraat 
mektebini, ha§erat cnstitüaünü, milli 
kUtUphaneyi gezdi. 

Misafir General bugün Gazi Emi· 
tin ta}'Y'9I'c dafi toplarının cndahtla· 
nnda bulunmaktadır. Öğleden sonra 
(Bayraklı) vapurilc Körfezde bir ge· 
zinti yapacak, gece Bandırmaya hare
ket edecektir. 

General Mariç yann Bandmneda 
pi~de kıtalaPinrn talimlerini gördük· 
ten sonra torpito ile Mudanyaya gide· 
ccktir. 

Kırşehir feJAketzede
lerlne yardım için 

konser 
Kırşehir felaketzedelerine yardım mak· 

sadile Be~u halkevi ve konservatuvar 
idaresi müştereken büyük bir Türk mu
siki konseri tertip etmişlerdir. 

Bu konser önümnzdeki perşembe ak
şamı saat 21 de Beyoğlundaki Fransız ti· 
yatrosuncla verilecektir. Gişede bilet sa
tışı yoktur. .Oavetnameler halkevinden 
verilmektedir. İstanbul halkınm bu çok 
hayırlı ve sosyal harekete, büyük bir te
halükle iştirak edeceğinde şüphe yoktur. 

.......................... 
Meksika 

lspanya ihtı1ll ateşi içinde kavrulur
ken, Jspanyanm eski müstemlekesi olan 
Meksikada da bir ihtilal çıktı. 

Çonquistadore diye anılan İspanyol 
Amerika fatihleri, yeni dünyaya altın 
aramağa gitmişlerdi. Bugün o fatihlerin 
Meksikalı melez torunlarından Karde
nas, yeni Conquistaderelere karşı mem
leketinin petrollannı korumak i&erken 
bir ihtilfil ile karşılaştı. On beşinci asır 

sonu ve on altına asnn birinci yansı, 
lspanya tarihinin Amerika alanı faslını 
doldurur. 

İtalyan Kolomb İspanya adına atlfts 
Okyanusuna açılırken İspanya krallarına 
altın getireceğini vaadetmişti. Fakat ilk 
ayak bastığı Antil adalarında altın bu
lamadı, derileri balar renkli yerliler, al
bnm daha uzakta olduğunu haber ver
mişlerdi. lspanyollar Antillerden ötesine, 
asıl lataya, Kolombun ölümfinden on beş 
yıl sonra ayak basmışlardı. 

Kilbadan kalkan lspanyanm Meksika 
fatihi Femand Kortez bu koca memlek~ 
te, 1519 yılında, yalnız 660 kişi ile a .. 

yak basmıştı. Beş ay sonra da krtanm 
içine 300 yaya, 15 atlı ve ancak 10 tane 
top ile ilerlemişti. Memleketin ha.kimi o
lan Aztek kabilesinin reisi Montezuma 
tarafından Meksiko §clırinde bir dost gi-

bi karşılanmıştı. Fakat altı gün sonra, 
cüretkar bir hareketle koca milletin reisi 

olan Montezumayı tevkif etmiş, bir yıl 
kadar Meksikayı onun namına idare et
mişti. Fakat, 1520 de, Kortezin Meksi

koda bulunmadığı bir sırada, resmi bir: 
ziyafete davet edilen yüzlerce Aztek bü
yüğünün mücevherlerine tama eden za. 
bitleri hepsini öldürmüşler, bunun üze. 
rine Meksika.da İspanyollara karşı müt
hiş bir ihtilM kopmuştu. Ç.Ok kanlı scr 
kak muharebelerinden sonra İspanyollar 
Meksiko §ehrini bırakmak mecburiyetin
de kalmışlar, Kortez, ancak bir yıl sonra 

uzun bir muhasara ve şiddetli bir hücum 
ile şehri kati olarak ele geçirmiş ve Mek
sikada İspanyol hakimiyetini kurmuştu. 

Kortezin ve maiyetindeki bir avuç İs
panyolun koca bir memleketi kolayca el
det etmelerinin bir çok sebebleri arasın
da, o zaman Meksikaya h8.kiın olan Az.. 
tek kabilesinden diğer yerli kabilelerin 
nefret etmesi idi. Azteklerin kuvveti kar

§ISIJlda mağlQp olan bu kabileler ara
sında Tanrıların doğudan bir takını yar

dımcılar gönderec:eği söylenirdi. O zama
na kadar Amerikada at yok-tu. Ateş silah
lı bilmiyorlardı. Kortezin 15 at ile 

10 tane topunu görünce, şarktan gelen bu 
insanların Tanrılar tarafından gönderil
diğini sanmı~lardı. Bununla beraber bu 

inanış çok sn-tmi~. peni gelenlerin de 
kendileri gibi •~n olcı.klanru, hem de 
altmlarına gttz dikmiş insanlar oldukla
rını anlamışlarc!ı . Fakat Azteklere kar§J 
besledikleri kin o kadar şiddetli idi ki, 
Meksiko ihtilalinden sonra Kortez Az
teklerin payitahtına son hücumunu ya
parken etrafına onlara düşman kabneler
den 7000 cengav~r too1anmıştı. 
' 'R. Ekrem KOÇU 
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~N~~ Elektrik Şirket 
satın alındı Fransızlar, kahra

manlığı bizden 
6ğrensinler ! 

Bu husustaki mukavele dün 

Diln, bu ailtunda "Le Tempe - Lö
tan,, adlı Fraıwz gaz.etesinde gördU
ğümUz bir yalandan bahsetmi§tik. Bu 
gaz;ete bir edebiyat mükafatı kazan -
mış olan Fransız muharriri Berna.rd 
Frank'ın bir kahraman ('!!) deniz su
bayı olduğunu da söylUyor ve Nord 
Kaper adlı Fransız torpitosu ile, bir 
unıanlar, bir 'liirk yelkenlisine ram. 
pa edip ( '! ! ) Ahmet paşa namında 

bir Türk generalini (veya amiral) bü
tUıı erklruharbiyesile birlikte eeir et. 
mil olduğunu hlldye ediyordu. 

Ne manasız ve acemice bir uydurma 
olduğunu dün uzunuzadıya ispat ettiği 
miz bu gillünç yalan Ur.erinde bugün 
de duracak değiliz. Y almz, Lötan tah
rir heyetinin, deniz harb tarihinde 
birparça çokça zayıf olduğunu semi. 
ğimiz için, fırsat dUpUşken kısa bir 
ders vermek arzusuna. tutulduk. Lötan 
gueteai, meraklı deniz harb macerası 
mı &n10r? l§te bir tane: 

Umum! harb. 
Ege denizi ve Akdeniz itilM devlet

lerinin htlkmtl altındadır. İngiliz, 
Framnz, İtalyan, Portekiz, Yunan, A· 
merlkan (ve saire ve saire) gemileri, 
Oıımıanlr imparatorluğunun 1noman 
El'aıiş'e, Akabeden Aden'e uzanan kr. 
Y.Jlarmda küçüklü büyüklü nekadar 
eehlr, kasaba, köy varsa sık sık bom
bardman etmekte ve böylelikle bu ge. 
milerde bulmıaıılarm, cepheyle en u
fak bir ilgisi olamryacak ihtiyarlan, 
kadmlan öldilrmekt.en hususi ve çok 
vah.fi bir zevk duyduklarmı ihaaa et. 
mektedlr. (1) 

itte, bu, yüz insanm, bin insanın 
bir sinekten daha kolaylıkla ve daha 
mes'uliyetsiz olarak öldUrUldUğil gün
lerde, Fransız donamnasma. mensup 
ganbotçuklardan lblrl de .. Bodrum,, a 
muaallat olmuştur. Gece, gUndUz de • 
miyor, sabah aqam demiyor, kuman
danın aklı ne zaman eserse geliyor, 
çeviriyor toplarmr, gUmbUr gümbür 
Bodrumu dövüyor. 

lnsan, hangi felakete alqm.az? Bir 
l>ombardıman, iki bombardıman, 
üç. Nihayet günün birinde Fran.. 
m gambotu Bodrumlular ıçuı 
C:llg ağrısı, baş ağnar gfbl bir şey 

lÇERDE: 
• Maarif vekAleU bu sene bir çok yerler· 

Cle yeni köy okullan açmaAa karar ver. 
mittir. lstanbula tabi köylerde 25 kadar 
yeni köy okul binası yapılacaktır. lstan
tiul maarif mildlilil Tevfik Kut ders yılı 
IODU mOnasebetUe köy mekteplerini teftiş 
etmektedir. 

• Ölretmen ve talebe kamplarında vazi· 
fe alacak ölretmenleri yetiştirmek ilzere 
19 haziranda bir hazırlık kampı açılacak
tır. 

• ?.fllzeler idaresi belediyeye müracaat 
ederek medreselerin kiraya verilmesi ve 
alınacak kiralarla tamir edilmelerini iste.. 
mittir. Hangi medreselerin kiraya verile
blleceli de bir liste halinde bildirilmiştir. 

• Borsada açılan yeni bir turizm şubesi, 
İstanbul belediyesindeki fllbe ile müştere
ken çalışacaktır. Bursaya ıelen seyyahlar 
şehirde lstanbul tercümanları tarafından 
gezdirilecektir. 

• Sirkeci gilmrük ambarlannın devlet 
demlryollarına devri işine yakında başla· 
nacaktır. Bu hususta iki idare tarafından 
bir talimatname hazırlanmıştır. 

• Etibank tarafından bağlardaki hasta. 
lıklar için kullanılmak üzere ithal edilecek 
kllldlrten dört Ura yerine yirmi beş ku. 
ruf gümrük resmi alınmasına karar veril· 
mlştlr. 

• Tophanedeki Kılıç Alipaşa camisi ev· 
kaf tarafından tamir edilecek ve önündeki 
eski dilkkAnlar kaldırılacaktır. Caminin 
etrafı fehlr pJAnına göre açılacaktır. 

• Avustralya Oniversiteslnden belediye
ye A'&nderilen hlr mektupta Tilrklyedekl 
kadınhk hareketleri hakkında maldmat 
istenmiştir. Yakında Avustralyadan gele-

Ankarada imza edildi 
Vaz11nı Kara Davut 

olmUf. Umunıamamağa bafla.mıtia.ı . 
Gambot ufukta gözllkilnce eehfrden 
çıkıp menzil dıtma kaçıyorlar ve guı
bot uzaklaşınca evlerine dönüyorlar. 
Fakat Tanrmın gUnü böyle gel git çe. 
kilir mi? Günün birinde de bu spor. 
Bodrumluların canına tak etmif, bir 
kaç sinirli ihtiyar balıkçı ba§başa. ve
rip dertleşmişler; 

- Yahu! §U men.debura bir tumk 
kursak. Kıstırıp zs.ptetsek. 

-Olur mu? 
-Olur .. 

Ankara 23 (Huıua!) - Buıiln iSi· 
leden ıonra Nafia Veklleti ulonunda 
Nafta Vekili Ali Çetlnkaya ile tıtanbul 
elütrik tlrketl mutühuı Hanrl 
Speayal araamda flmet teelut '" te
bekoe.inin hükfunetçe satın alınmasına 
dair muka~lename merasimle imza 
edilmiftlr. 

Bu imzadan itibaren temmuz iptida
ıma kadar devrolunmak Uzere İstanbul 

elektriği hUkfunet idarellne ıeçmiı de
mektir. 

Çetfnkaya ile ıirket murahhası ara· 
unda imza ulonunda dottane hitabeler 
yapılmıı ve fotoğraflar alınmııtır. 

Mukavelenin imzasından ıonra Na
fia Vekili Ali Çetinkaya ıu beyanatta 
bulundu: 

"- İstanbul elektrik ıirketinin sa
tın alınması yeni Tilrkiyenin Lozan mu-

Yarım milyon Japon 
taarruza geçti Ve kırk elli kişi söz birliği edip 

dermeçatma birer silah tedarik e~
ler. Herblri ,Bodrum k:Iyı1a.rmda çok 
raslanan kaya 11erpintilerinden biri • 
nin arkasma sakla.nınJ§. (Tabil omuz
larına. kadar BU içine gömftlerek.) 

800 Tayyare ve 700 tankla saldırmalarına 
rağmen bftyilk bir muvallaklyet 

elde edemediler 
Akşam üzeri, ganbot, yine her za. 

manki gibi gelmiş, kayalıklar arasm
dan geçip iç limana doğııı llerlemie, 
fakat tam ateşe başlıyacağı sırada. be· 
lıkçılar hep birden cayırtıyı vermil • 
ler. Ne olduklannr §8.§ıran Fra.ns:ız 
harb gemicileri ne yapsalar beğenir. .. ., 
sınız. 

Beyaz bayraklarını çekip ganbotla. 
rmı bizim balrkçılarmuza teslim et . 
mi§lerdir. 

Bu geminin süvarisi olan ve bu hl
disede yaralı olarak esir dl1§ilp tzm:ir. 
de memleket hastanesinde tedavi edi
len deniz yUzbaşısr Raul herhalde he. 
ntız hayatta olsa gerek. 

• • * 
Lötan guetesi, kahraman ·c ?!) 

Berm.rd Fra.nJaa t.Ukbalde .,.... • 
ğı sergUzeşt romanlarından birisi için 
bu balıkçı hikftyeeini mevzu olarak 
tavsiye ederse, "Vikings,, mUktiatı • 
m kazanmI§ bulunan muharrire f6h. 
retini arttıracak bir yeni veetıe ver • 
m.iş olur sanırız. 

Kara Davud 

(1) 1til4f dônanmast, denüı w ha· 
ua üasü olmıyan, askeri ve mflstah .. 
kem hiçbir m40081 oınııyan bu n.okto.. 
Zarı niçin bombardtman ederdi1 Bu 
muammayı Mı unoak I t1panycı facia.la,. 
nm gördükten sonra 1Kı'lledebildik, a~ 
Zadık, "meğer mua8'11' medeni dünya. 
'"" harbi böyle olumU§,, dedi. 

cek bir seyyah kafilesi de Çanakkaladeki 
mezarlığı ziyaret edecektir. 

• Benzin fiyatlannın ucuzlaması üzerine 
taksilerde tenzilAt yapmanın kabil olup o}.. 

madılı tetkik edilmiş, tenzilAta lmkAn ol
madıJı görülmilştiir. 

Ha.nkov, 23 (A. A.) - Çin ordusu 
Talnpu hattmda düpıana deh§etli .za. 
yiat verdikten llOI1l'a1 SUIOvun tahliye. 
si için emir almıştır. Çin bqkuman· 
daıılıjı, ordunun h&rP. kudretini mu• 
hafaza. etmek, dil&mam hırpalıyara.k 
d&bile çekmek ve uzun bir müdafaada 
bulunmak pllnma sadık kalarak bu 
tahllye emrini vermietir. Şantugnh 
garbindeki Çin mevzileri yerlerini mu. 
hafaza ediyorlar. 

Tsinpu hattı iDeriııde harekAtta bu. 
I1man Japon ordusunun mevcudu aon 
esferi>erlik ilzerine be§ yi1z bin kipyi 
bulmtı§f:ur. Bu kuvvetlere 600 den 
tula tayyare, 700 tank ve birçok mb. 
11 otomobil de mtızalıeret etmektedir. 

Çin akmcılan ıiınaU Çincie japon 
cmiulan gerlshıde hUeumlıt:rma d~ 
etmektedir. 

Frank o 
lehinde ... 

ltalyada nUmaylşler 
yapılacak 

Roma, 24 - ltalyan faşist partisi 
29 Mayısı Frankocu t.p&nyaya. karşı 
ltaıyan bera.berllji için nümayif gU. 
nü olarak teabit et.mf§tir. 

Bu nümayit MU80lininiıı Cenova 
nutkunda: 

"Biz Frankonun galib gelmesint ar
zu ediyoruz ve istiyonız.,, dem.esi be
rine tertip edilmigtir. ltalyanm her 
tarafmda ve Afrikadakt btlttln mU. • 

temleke tehirlerinde o gUn nümayiş. 
ler yapılacaktn'. Bu münasebetle Mu
solininin de bir nutuk söylemesi ve ı. 
talyum Frankoya kartı olan vaziye. 
tini tekrar anlatması muhtemeldir. 

Kinchvel demiryolu sekiz yerinden 
tA.hrib ecUJmtı ve Xuveçwt ile Poton 
Bra8mda bulunan birçok aehil'ler Çin 
akmcılan ta.rafmdan igal olunmuş • 
tur. Kolgan - Pekin yolu berindeki üg 
gündenberi münakallt dunnll§tu.r. 

Pekiııbı garbinde Netakofd& halkm 
yardımı ile muharebe Çinlilerin lehi. 
ne tnkfeaf etmektedir. 

Bugün Pekinin garbinden Paotingin 
cenubu garbtıriııe kadar uzanan ve ku. 
mahdan geçen bütün aaha Çiıılilerin 
elindedir. 

Denizbank 
otobüsleri 

Evvel& Yalova hat
tında lşletllecek 

Denizbankın otobüs servisleri için yeni 
bir i§letme te§kilAtı kurmakta olduğunu 
yamu§tık. Banka bu iş için etraflı tet
kikler yaptırmaktadır. Bu arada muhte
lif hatlarda ve sahil yollarında çalıpcak 
otobüsler ipn bir tip kabul edibniştir. 
Bu tip arabalar Amerikada en fazla kul· 
larulan ve çok rağbet görmüş olan oto
büslerdir. Gerek yaptlıJ, gerekse tertiba
tı itibarile şehrimizdeki otobüslere hi~ 
benzememektedir. 

Denizbank otobüs seferlerine tecrübe 
mahiyetinde olarak evveli. Yalova hat
tında ba§lıyacaktır. Yalova kaplıcalar, 
Yalova -Bursa ve Bursa - Karaköy yol 
lan bu hatta dahildir. 

• Kırşehir felAketlezedelerine Kızılay -------------
pullannın satışı ile 1500, gilmrilklerdeld --------------

Banka, bu yollar üıerinde fennl tet· 
kilder yaptırmaktadır. Getirteceği araba· 
lara bu yollann ve bu yollardaki köprü
lerin mukavemet ve tahammül dereceleri 
mütehassıs bir heyet tarafından teabit 
ediliyor. Banka yakmda otobüslerinin 
ilk partisini ısmarlıyacaktır. Bunlar ge
linceye kadar i§letmeye ilk açılacak olan 
yollann muvakkat tamiratına ba§lana
caktır. 

mallann verilmesi ile de 8700 llrahk yar. 
dım yapılmıştır. 

• İnhisarlar idaresinin mütedavil ser
mayesinin 30 mllyon liraya çıkarılması 

hakkında bir lAyiha hazırlanmış ve mec
lise verilmiştir. 

• Askerlerin zatişlerine taallük eden (fa. 
valarnın tetkik ve muhakeme usulünü ye.. 
niden tesbit eden bir kanun lbihası ha
zırlanmıştır. JAftyJbaya g~re, bu davalar 
askerl temyiz mahkemesinde ıörillerek 
karara b~lanacaktır. 

• Nafia vekftleU tarafından villyellere 
ıiSnderilen bir tamimde şehirler arası yt\k 
ve yolcu nakliyatında kamyonlann vazf. 
yetine dikkat edilmesi ehemmiyetle bildi· 
rilmlştfr. Kamyonlann tahta köpril.lere ya. 
pacakları tahribatın önllne geçmek için 
tedblrter ahnacakhr. 

• Sokakların ıilndliz Sulanması ve ıece 
yıkanması hakkında verilen karar ay ba
şından itibaren tatbik edilecektir. 

• lstanbulun beş sene zarfında bitiril· 
mek ilzere hazırlanan imar plAnının ilk 
üç senelik programı tesbll edilmiştir. H9r 
sene zarfında, yapılacak imar işleri o-6 
milyon Ura tutmaktadır. 

• fımltte yapılan hafriyat devam etmek
tedir. Bu hafriyatta mllzeler umum mlldil
rtı Aziz Ogan hükılmet komiseri olarak bu· 
lunmaktadır. 

• Şlrketlhayrlye tarafından yemekll bl-

Jetler çıkınlmıştır. Sarıyere sJdlp gelme 
ve Canlı balık lokantasında Yemek dahil 
olmak Ozere bir bilet 95 kuruştur. 

• Yarın saat 21 de Uıldldar halke\'l sa
lonunda Haydarpaoa lisesi öjretmenleri -
den Muvaffak lıenderli tarafından üç ede· 
blyat başhlh altında bir konferans verile· 
cektlr. 

Bugün saat 18,30 da Beyoğlu halkevinde 
Salih Murat tarafından "Türk riyaziyeci. 
leri,. mevzuunda konferans verilecektir. 

DIŞARDA: 

• Romanya hudutlarının dışında da ta
nınmış olan büyük Rumen ressamı Nikola 
Grigoresko dolalı bir asır oluyor. Ressa· 
mın yüzilncll yıldlSnOmtl münasebeti bu
gün bütün Avrupaya da~ıtılmış bulunan 
en iyi eserlerini ihtiva edecek olan bir 
"GrJgoresko resim müzesi,, tesisine karar 
verJlmi7tir. 

• Lltvinof, Cenevreden Moskovaya dön-
milşttlr. 

~
o ya bük6meti 1939 evrensel NeT 

york, sine i'tirak ederek sergide bir 
pa ' ln1& etmeye karar vermi,Ur. Pro-
fesli emetre Guıti Nevyork sergisinde a
cıtacak otan Rumen pavyonunun umum 
komlserlilfne tayin edilmi,tır. 

Denizbank otobüs servisleri açacalı 
hatlardaki yolların, yol inpat tekniline 
göre en son usulde yapılmalan için alA
kadar vilayetler ·belediye ve idarei husu· 
siyelerlle temasa geçmiştir. Bütçeleri bu 
inşaat için müsait olnuyan belediyelere 
kredi temin olunacaktır. 

Deniıbank otobüslerinin i§liyeceli ilk 
hatlardan olan Mudanya - Bursa yolu 
tamir edilmektedir. Bu yol bir buçuk se
ne sonra tamamen asfalt olarak yapılmış 
olacaktır. Bursa· Yalova yolu 940 senesi 
sonunda bitecektir. 

Alemdar Sineması 
H ergün iki lilm 

1 - Kızıl Rahip. 
2 - Volp mahk\1mlarL 
llivetea Foks jamaL 

• Lehistan hariciye nazırı Bek dfln öğ- ı•-------------.ı 
leden sonra Stokholma harelcet etmiştir. 

ahed~aile temin ettiği istildil ve hald 
miyetinin ve beynelmilel hak menf 

..:asebetlerine taallllk eden ıere 
~ • .,..nrun bir zarureti ve realiteti 

Bugün AtatUrkilıı bayraiı altın 
benliğini ve varlıfını ve iıtiktllini du 
mut olan Türk milletinin eon bet aen 
zarfında gösterdiği fen ve aanat ka.bi 
liyeti ve terakki w:nran iatidadı TUr 
milletinin ruhunu olqamaya ve iftiha 
ra değeri vardır. 
Bulunduğu coğrafi vaziyeti itibl.ril 

beynelmilel, aiyast iktnadl yola yük 
ıek mevlriini almak lilzumunu taJcdi 
eden yeni idare ve yeni ııeail, yolu ili 
rinde duran imtiyazlı tirketler gibi 
niaların da biran evvel bertaraf edilmi 
obnaıım ıörmeyi baldı olarak iıtcme 
teydi. 

Istanbul Ti.irk anonim elektrik firke 
tinin imtiyazlı adı artık tarihe devrolu 
muıtur.,, 

Bundan sonra §irketin murahhuı 
beyanatta bulunmuıtur: 

••- 923 den.beri yeni bir refah çalı 
na eren vatanıruzda imme hizmetleri 
müesaeaelerinin memlekete ıua!vwUD1:-ı 

teri ıuretindeki politikaya kartı pdil· 
menin imkinsuhğmı anladmı. Elektrik 

. firketini satın almakla hWr6metlniz par 
lak bir it yapmıftır. Fakat bu itin Jnı .. 
rulmaama teıebbUs etmit olanlarla onu 
idare etmek mesuliyetini tııerlne 
olaı;lar bu memlekette kendilerine kar· 
~mnuniyet izhar edilmesini bekler· 
ter. 

Nlffa Vekilinize dediiim ~i Tar· 
1riye ecnebi sermayeye.ine dtlfman de-

ğildir. Bundan dolayı saaclet billettl· 
ğimi beyan elclerlm.11 

ltalya 
Hariciye Nazırı 
Kont Çly .. ano başka 
bir vazifeye tayin 

edilecekmiş 
Berlinden fransızca Jurnal gazeteli· 

ne bl1dlrildiğine göre, Alman ıiyatl 

muhafllinde İtalyan kab1neainde bul 
deliıiklikler yapıldığına dair bir ri• 
yet dolqmaktadır. 

Bu deği1iklikte bilhana Hariciye 
Nuın Kont Çiaııo ıerek hariçte, , .. 
rek dahilde mUbiın bir vuifcye veril ... 
cektir. 

Kıont Çianonun Berline elçi olarak 
gönderilecep söyleniyor. B~ 

elçi Attaliko yakmda Berllndtn ıeri 
alınacaktır. 

Kocası hapise, 
karısı stüdgoqa 

Bundan bir sene evvel Şang~ Dd 
çocuklan ile beraber mesut bir iıPt 
yapyan bir Çinli çift bugün ıAiD!rlda 
sefil bir hayata dilşnüşlerdir. 
Şin Hong Ma ile kansı, harp ba§laym· 

ca Londraya gelmişler ve orada ya§8Dl& .. 

la ba§JamıJlardir. Fakat, Çinli genç, tn
gilterede kendisini geçindirecek İl bul8" 
mamış, pek az bir para kaıanmakla kal· 
mıştır. 

Nihayet, Çindeki babasından bekledfli 
paraya güvenerek borç ediyor. Fakat, al· 
dılı parayı veremiyor, borcunu Mesnet 
için sahteklrht.l ve dolandrncılıla kal
kıyor. 

Bugtin, Sin Hong Ma dokuz ay bapeı8 
mahkOm olmuştur. Kamr da. hayatJlll 
kurtarmak için. stildvoda, ufak tefek ır 
Ier görmiye baslarm§tlr. 
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2JPfm def ilmi7 
Radyo abune 
Qcrertıerıne 

dair 
Yeni ve kuvvetli Ankara radyosu ta

mamlanmak üzere; iki aya kadar nee
riyata bqhyacak. HUkUınetin radyo 
alıcı makinelerinin satı~ını kendi eli. 
ne alacağı söyleniyor; gaye makinele
ri ucuzlabp TUrkiyede mUmkUn mer
tebede çok ailenin bir radyo sahibi ol
masw1 temin etmek ... 

Radyonun sadece bir eğlence ileti 
olmadığım, dahili ve harici propagan. 
da, halkın tenviri için en mUkemmel 
bir vasıta olduğunu söylemek, bunlar 
artık bir mütearife haline geldiği i. 
çln, hat~ ukalalık bile sayılabilir. HU
kCımet de bunu gözönilne alarak yu -
karda saydığımız tedbirleri almıı ve
ya alınakta bulunmuştur. Fakat bizce 
bu arada mUhim bir nokta unutulmuş 
bulunuyor. Radyo makinelerinin yıllık 
abone ücretleri... 

ÖnUmUzdeki ay içinde ödenmesi li.. 
zımgelen senelik on liradır. Bu ücret 
haziran zarfında ödenmezse. temmuz 
nihayetine kadar on iki lira olarak ö. 
denmesi lazxmdır. 

Bu Ucretlerin ödenmesi ~klinde 

halk lehine br kolaylık gösterilmesi, 
sanırız ki, nafia vek!leti için çok güç 
bir iş olmıyacaktır. Mesell, on liralık 
ücretin beşer liralık iki taksit halin
de ve altı ay fasıla alınması mümkün 
değil midir? 

Bir sinema 
mevzuu 

Olmuo bir vaka.. Fakat bir einema 
mevzuu kadar meraklıdır. Piyer ismin
de 21 yaımdaı bir Franıız çok gU.el 

blr genç kızı sevdiğini unnetti. Ev
lenmek için biraz daha zengin olmayı 
beklerken evlenmeden evvel kızla kan 
kxa &lbi yapmaya bqladdar. 

İki sene ıonn delikl:mlı aevgilisin
den usandı. Daha güzel bir kızla evlen 

di. T.erkedilen sevgilisi ayrıldı, gitti. 
Fakat bu acıya tahammül edemedi. 

[~i~~~i 
Tarihe karışan bir tath rüya= 

iDARE HEYETi .., 

AZALIGI 
\'azan: Şeklp GOndOz 

Ankaradan gelen bir haber, Bayar ketin uğraştığı iş bölümünün büyük en modern gekle girmeai endi§esl ile 
hükumetinin, ekor,omi sahasında çok mUtehassıslarından olup da ıirket his- çahgan Bayar, bu görünüşü kökünden 
realist hareket etmek hususundaki sedarlarından mUhim bir ekseriyetin tedaviye azmetmiş bulunuyor. 
program vaadini ne büyük bir ciddi- itimadını kazanını§ bulunanlardan, ve Ankaradan gelen haberlerde §U taf. 
yetle gözönlinde bulundurduğunu bir yahut - eirket yabancı sermayederler sllitı da bulmak mümkiln: 
daha ihsas etmi§ oldu. tarafından kurlumuşsa. • mahalli hü. "Encümen tetkikleri sırasında bu 

Bayar, bUyük ekonomik teşebbüsle. kumetin itimadını haiz bazı unsurlar· teşekküllerdeki idare meclislerinin 
rln çok defa bir sinektir vasıtası (1) dan teşekkill eder. Sermaye mUmes - kaldırılmasını ve idare meclisi vazi. · 
halini almış olan idare heyeti azalık- silleri kendi menfaatleri bakımından, felerinin kurulacak yüksek murakaba 
!arını tarihe karıştırmaya karar ver- hükumet mümessilleri, hUktımetin heyetine verilmesini kararlaştırmış -
miş bulunuyor. menfaatleri bakımından ve mUtehas- tır. Bu esas, büyük millet meclisi u-

Ankaradan gelen haberde; SiS aza da "iş" in esası bakımından rnumi heyetince kabul edilirse ziraat, 
"Sermayelerinin tamamı devlet tara umumi ve ~li murakabeye fikirlerini SUmer, Eti ve Denizbank gibi müesse-

fından verilmek suretiyle tesis edilen ve kanaatlerini katarlar. selerin idare meclisleri ilga edilecek. 

ekonomik teşekküllerin idare ve mu· B" . k 'k •- bb"- ve t-ki tir.,, 
k bel i hakk dak. k ı· "h ızım e ononu ~e ws ~"" • BUyUk Millet Meclisinin, bahın ge-

ra a ~r m 1 anun ayı ~- latlanmmian çoğunda. idare heyetleri-
sı, meelıste kurulan muvakkat encu. . k 1 h" de bö" 1 lJnna değil çen esası kabul etmekte tereddüdü ol-

de t tk"k ed"l kted' run uru ~Cl\1 ıç Ye 0 
..,, - mıyacağını tahmin etmek asla hata. 

men .
1
.e 1 1 me ır.,. d . dir. Bunda herhangi bir fena niyetin 

Denı ıyor. Bunun manası yukar a ı. hAk· lduğun h t dece dost lı olmaz. 
zah ti - · · k'ld ·· l edil a ım 0 u, ya u sa ' Ba ayes· tam mlyle devlet et gımız şe ı e muta ea me· k d k k hUkmeL yar, serm ı a 
lidir: .. . . .. . ~3\~un~~ğ:~ i=:e:k değiliz. tarafından tediye edilmiş olan ekono. 

BUyuk bır ekonomık te§ebbwıün F k t hk.k t ~ al da pek mik mUesseselere, bu projesi ile, dev-
i 'd h . "h . k a a a ı a mızragr çuv a 1 t' dah ·Y'dt d-- ura.ka b r ı are eyetıne ı tiyacı yo mu- gi . e ın a cım ve vasıı.wsIZ m -

dur? rmez. basını temin etmi3 oluyor ki, bu hali 
Elbette vardır. Şirketlerde idare İster böyle olması istenmiş olsun, devlete ait müesseselerin devlet me. 

heyetleri, mevcut biltün murakabele- ister istenmemiş olsun, işte mesele • kanizmasma daha faydalı bir çarh ha. 
rin Ustünde, en nihai ve en yüksek nin döne dolaşa bugUn bu şekle ulaş- linl alma.Ar şeklinde anlıyoruz. 
kontrolu yapmak U7.ere seçilir. Fakat tığı görülmektedir, ve meriıleketteki Şekip GONDOZ 
bu heyet, şirket sermayesinin en yük. bUtün ekonomik müesseselerin tıkırm- (1) Hiçbir\§ yapmadan, bol rmaa§. 

sek parçalarını temsil edenlerden. şir- da işlemesi, en verimli, en muntazam, lı bir koltuktcı yanprılamak. 

Oın beş yaışonda blır 

hizmetçinin maırDfetıeırl 

S EI .. AN!KTE, kibar bir ailenin yanında hizmetçilik 

Çahşan Lok~motlflerDn 
eın eskisi 

A \'RUPADA işliyen lokomotifler arasında en eskisi 
Norveçtedir. Lokomotiflerin bUyUk babası sayı. 

lan bu makine 1873 te hizmete girmie ve 65 senede 
2,400,000 kilometre mesafe aşmı§br. Bu yol altı defa dev
rialem demektir. 

Yeni bir imha 
vasıtası/ 

Barselon 325 kiJoJuk 

bombalarla tanrip 
ediliyor 

"-t .. 

Bııgltnkfi Barselmı • 

İspanyayı kavuran dahili harbin en 
acıklı tarafı muhakkak ki cephe geri. 
sindeki sivil halkın çektiği ıstıraptır. 
Bugün Frankocularla birlikte hüku -

metçilere karşı harbeden ltaıyan ve 
Alman bomba tayyareleri saatte 110 

mil sUrat yapıyorlar ve üsleri olan 
Majorkadan hareketlerinden 25 daki. 
ka sonra Barselonu bombalıyablliyor

lar. Hükumetçilerin Barselon etrafın
da muhtelif yerlere tesblt ettikleri 

tayyare dinleme cihazları tarafından 

bulunmamak için İtalyan ve Alman ...... 
tayyareleri Barsclona 20.000 kadem 
bir irtifadan yaklaşıyorlar ve daha de. 

niz üstündeyken gaz kesip Barselon 
üzerine havadan kayarak iniyorlar. 
Böylece ti. son dakikaya kadar onla

rın yakla~ışmdan kimsenin haberi ol. 

~yor. Barselon aylardanberi hava 
liUcumlanna maruz. Yalmz martın 16, 

17, ve 18 indeki tayyare hücumları 
hepsinden daha sUrekli, yaptığı tahri· 

bat itibariyle hepsinden daha mtithiş 

olmuetur. Bugünlerde düşman tayya-

Haıtalandı ve bir haauhaınc kötcsinde 
öldil. 

Seneler geçti. Piyerin ikinci kanaı 

eden 1~ yaşında bir kız var. Jorjiya. Çok gtl7.el 
bir kuh, Bir gUn, ev sahibine. hizmetçisinin baştan çıktı. 
ğını haber veriyorlar. Hizmetçi kızıiı birçok B.tıklan ol
duğlma dair gayialar çıkıyor. Ev sahibi nihayet hizmetçi. 
sini bir doktora muayene ettiriyor .. Doktor bu pyialann 
yalan olduğunu fenne dayanarak kat'i bir lisanla bildiri
yor. 

Bir müddet sonra hizmetçi efendisinden ayrılıyor, baş. 
ka bir eve kapılanıyor. Fakat ayni tarihte, ayrıldığı evde 
9000 drahmi bir para da yok oluyor. Polise haber veri· 
yorlar. Şüpheler tabii genç hizmetçinin üzerinde ... Km 
yakalıyorlar. Ü7.erlnl arıyorlar. Para bulunmuyor. Bqka 
bir maddi delll de yok. Polis kızı bırakmaya mecbur olu. 
yor. 

Bu lokomotif yapıldığ ıtarihte yeryüzünün en büyük releri gayet alçaktan uçmuş ve şehrin 
ve en mükemmeli sayılıyordu. Bugün ise çalııan lokomo- en kalabalık sokaklarını bombalamağa 
tlflerin en kUçüğU ve en i§e yaramazt addedilmektedir. muvaffak olmu~tur. Hava harbinde 

d& öldü. • 

Terkedilen ilk ıevgilinin bir kızı ol
rn §tu. Kırın haıtahanode bı:ıraktığı ki
irtlarda bu kızın i1mi ve doğduğu ta
rih ya.ıhydı. 

Piyer ikinci kanaı öldükten .onra, 
kızını hatırladı. Hastahaneden kiğıtla
rı aldırttı ve kızını aramağa bqlacb. 

Kilçük kızın bugiln 12 yaıında ol
ınaaı icap ediyor. Fakat acaba yaııyor 

lfttt? Yatıyorsa nerede? Mesut mu? 
\'okaa felaketler içerisinde mi yuvarla
nıyor? 

işte baba timdi bunlan dütünüyor. 

Birkaç gün sonra kız hastalanıyor. Doktorlar karnm 
aşağı kısmında bir intan olduğunu söylüyor ve derhal •· 
ameliyat yapılmasına lüzum gösteriyorlar. Ameliyatı ya
pan doktcırlıar Jorjiyanın kız olmadığını teebit ediyorlar. 
Kayıp paralar da bu sırada bulunuyor. 

Sımnın meydana çıktığından öfkelenen kız 3 aeneden
beri münasebette bulunduğu elli kadar erkeğin ismini po. 
lise haber veriyor. Bunlar arasında ilk defa kendisini mu· 
ayene edip kız olduğuna dair rapor veren doktorun ismi 

-------------- de vardır. 

' 

Elliye yakın suçlusu oJan bu heyecanlı maceranın ya. 
kında SelAnik ağırceza mahkemesinde davaıı görülecek. 

• Filler nasıl 
çalıştırılacak ? 

H lNDlSTANDA Travankore yerli bUkUıneti mukad
des f illertn çahştınlma prtlanna dair bir ferman 

;ıkarmıttJr. Bu fermanın çıkartılmasına sebeb bUyUk ra. 
hiblertn mukaddes f11leri istismar etmekte olmalandır. 
Ralıibler bu hayvanlan yalnız dint merasimde ve yUrU
ytlılerde kullanmıyorlar. Saat hesabiyle çiftçilere ve tile. 

carlara kiralıyorlar. Zavallı mukaddes hayvanlann yük 
taşımaktan ve ç;lft sürmekten canlan çıkıyor. 

Yeni fermana göre hiçbir mukaddes fil bir gün içer· 
sinde 12 l!aatten fazla çah3mıyacak ve 16 kilometreden 
fazla yol yUrllmiyecektir. 

~ 
Patates ve kaçakçılar 

K AÇAKÇILAR düşünUlmiyecek çarelere başvurmak.. 
ta devam ediyorlar. Ge~enlerde lskenderiyeye bir 

' vapur geldi. Vapurun hamulesi arasında bir miktar da 

Yaaıık ıbel bir rob llatates vardı. Patatesler çıkanldı. Rıhtımın ııcak tatla· 
Prinıtdeıı ., . · 'Czerfnde. em. n Uzerine kondu. Mısırm kızgın güneşi de bir taraftan pa. 
lll'lllJlıı ille celtı lerı bulunan sıyah tateslerin Uzerine çarpıyordu. Gümrük memurlan patates
Çlkt:Jt. ~ Japılmıetır. Omuz başı L lerfn balınumundan çok sanatkirane yapılmıı patates hey. 
dır. &ımıda uzun bir .Yirtmac var· ikelctkleri olduğunu ve ortalarına esrar yerlqtlrilmlt bu· 

lunduğunu anladılar. 

* ihtiyar kadın var mıdır? 

N EVYORK tiyatrolarmın birinde erkek seyirciler, 
kadmlann ppkalarından şiklyet ediyorlar, bu 

yU.zden piyesi adamakıllı görmelerine imkln kalmadığını 
ileri stlrUyorlardı .. Bu ılklyetlerin gUn geçtikçe artbğını 
gören tiyatro mUdUrll kadınların şapkalarını çıkartmak 
için bir çare dUşündU ve çok güzel bir çare buldu. 

Tiyatronun her tarafına şu ilinlan yapııtırdı: ''ihtiyar 
.kadınlann tiyatroda ppkalanru çıkarmamaları sıhhaUe· 
ri namına rica olunur.,, 

Ertesi 'günden itibaren tiyatroda bir tek şapkalı kadın 
görünmecli! 

* Korsan ini 

1 NGILTEREDE Şelaea şehrinde açılacak açık hava 
sergisinde aergl sahasının mühim bir parçası ço. 

cuklara aynlacak ve burada korsan inlerinin hakiki bir 
örneği yapılacaktır. 

Eski zaman korsanlarının kullandıklan Rom fıçılan 
Devonporclaki Doks müzesinden getirilecektir. İnin tava. 
nma gergedan boynuzw>dan yapılmı§ bir zeytinyağı kan
dili asılacakt.Ir. Bu kandil bUtUn yeryüzünde bir tanedir. 

Bu ine korsanlanıı harpte kazandıkları para ve mllcev-
, berat ile dolu bir kasa dahi konacaktır. Bu kasa tarihte 

(Yenilmez Armada) ismiyle tanmmı§ olan İspanya do. 
nanmasına aittir. 9 kilit ve 9 anahtarla açılır, kapanır. 

Anahtarlanndan herbirisl 30 santimetre uzunluğundadır. 
Çocuklann bu kasayı istedikleri kadar açıp kapamalarma 
izin verilecektir. 

• 
En fazla gQrültQ 
yapan makine 

A Ll\lANYADA lyena üniversitesinde en fazla ~1-
tll yapan makine üzerine tetkikler yapılmıe ve bu

nun motosiklet olduğu anlaşılmıştır. Ses ölçen lleUerle 
yapılan tecrübelerde motosiklet gUrUltnsUnUn ulan bö
jilnnelinden daha kuvvetli olduğu ortaya çıkmı§tD'. 

kullnılan üç tip bomba vardır: gaz 
bombası, yangın bombası ve yüksek 
infilaklı bombL 

!spanya harbinde şimdiye kadar hiç 
gaz bombası kullanılmamıetır. Barse. 
lona atılan bombaların ancak az bir 
nispeti yangın bombasıdır. Frankocu

larm en fazla kullandıkları bomba on 
bei kilo kadar ağırlığında yllklek in. 
fillkh bir bombadır. Son Banıelon hU· 
cumlarmdaysa 110 kiloluk ve 325 ki

loluk gayet bUyük bombalar da kulla
nılmıştır. Bu bombaların meydana ge
tirdikleri hasar o kadar bUyUktUr ki, 

biçare Barselon halkı yeni bir imha 
vasıtasının keıfedildiği kanaatinde. 

dir. Halbuki mUtehassıslar bu bomba· 

lann imha kudretlerini f ennt bir keı· 

f e değil, onlarm imalinin tekamül et. 
miş olmasma atfediyorlar. 

Bu kocaman bombalar, fevkalAde a
ğır olmalarına rağmen toprağa fazla 
nUf uz etmiyorlar. Buna mukabil ya -
yılma kabiliyetleri pek fazla. BUyUk 

bombalann intişar sahası 400 yardayı 
buluyor. 

Tayyareler görillUr görülmez Bar • 
aelonda bir düdük çalınmakta, bu dü
düğün sesini i3iten halk, bilhassa bu 
iş için harbin ilk ba3ladığı sıralarda 
gehrin muhtelif semtlerinde yapılan 
yer altı melcelerine koşuşmaktadır. 

Bu tUnellerin herbiri 2000 kişi alabill . 
yor. lçerlerlnde hususi elektrik dina
moları ve hava değiştirme tertibatları 
var. Bu tünellerin methallerinl koca. 
man yığınlar halinde kum çuvalları 
ve kalın çelik levhalar muhaf ua edi· 
yor. Her tUnelde bir ilk tedavi istas
yonu bulunuyor. Bu ttinellere rağmen 
her tayyare hUcwnunda yüzlerce kişi 
ö1Uyor, 
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Günlerce süren acı ve meşakkatli 
yolculuk mahkuma adeta bir 

gezme tesiri yapar 
-13-

Küçük yerlerde ekserisi köylülerden ) 
6üyük şehirlerde de fıkaradan ibaret 
olan mahpuslann yedikleri hemen he. 
men muayyen ve biribirlerinin aynidir. 
Kışın, yolların uzaklığından, hava bo
zukluğundan, yazın da köylerde çalış

ma mevsimi olduğundan ~öylüler şeh
te gelip mahpustan stk: sık ziyaret ede. 
mezler. Bunun içindir ki, kışlrk yeye
ceklerini, giyeceklerini bir defada ge
tirirler. 

Getirilen erzak mahduttur. Ve şun
lardan ibaretti!": Mebzulen un, bulgur, 
kömür, mercimek, biraz da yağ.. Bu 
erzakla biraz da tütün parası tedarik 
eden mahpusun düşüneceği kr:ılmamış. 
tır. Bunlar bitinciye kadar atil ve mis
kin yaşarlar. Vakitli vakitsiz saz çalar
lar, Battal Gazi, Köroğlu, Zaloğlu Rüs
tem hikayeleri dinlerler. Bu yeknasak 
hayat böylece devzım eder, gider. Bu 
hayat tarzı, mahkfımun islahınefsine, 

islahıhaline değil, bilakis zaten karanlık 
ve bedbin olan ruhunda uğursuz deği. 
şiklikler vücuda getirir. 

Bu mustarip ve yeknasak hayatı sar
san, değiştiren vak'eılar, hadiseler de 
yok değildir • 

HAPiSANELERDE SURGtlN 
KORKUSU! 

Bir gün bakarsınız mahkumlar ara
sında bir fısıltı başlar: 

- Sürgün varmış 1 • 
Bir şimşek çabukluğiyle hapisaneye 

yayılan bu .sözden, lbu uğursuz rivayet
ten, bu fısıltıdan mahkumlar çok kor. 
k-ar. Hapisane idaresiyle hoş geçinemi
yenle:, arası açık olanlar telaşa düşer
ler. 

Bir mahkUmu kendi muhitinden, 
kendi memleketinin hapisanesinden u
zaklaştırıp uzak bir memleket hapisa
nesine göndermek, onun için hicret ka. 
dara acı ve ağır, ölüm kadx korkunç
tur. 

Onu, elleri kelepçeli, boynuna zincir 
takılr ve biribirlerine bağlı - eski devir
lerde mahkfım kafileleri böyle sevkedi
lirdi • olduğu halde, süvari jandarma
lar arasında karadan günlerce yol yü
rümek korkutmaz. Günlerce süren bu 
acı ve meşakkatli yolculuk ona adeta 
bir gezme tesiri yapar. 

Çünku küçüktenberi alıştığı kırlara, 
temiz ve çiçek kokulu havalara hı.'!ISret
tir. l3u yolculuk, ruhuna bir zindelik, 
ferahlık verir. Hapisaneden çıkarken, 

yataklarını, eşyalarını, elleri kelepçeli 

olduğu için .cmuzlarında tutamadıkla
rından, iple bagl<Anak suretiyle arka
larında taşırlar. 

Yeni gidecegi hapisancı:le yardlm ve 
hürmet göreceginden emindir. Çünkü 
hapisanelerde şaşmaz bir kaide, değiş. 
mez bir an'ane vardır. Bu tarzda gelen 
mahkumlara: 

- Bunlar gariptir, ağır cezalrdır .. 
Elbirliğiyle yardım edelim! diyerek yi
yeceklerine, yatao<ıklarma yardım eder
ler, yatak, yorganları olmıyanlara, ken. 
di şiltelerini örtülerini verirler. 

Şu: 

"Garibe bir selam, bin altın yerine 
geçer!,, 
Meşhur atalar sözünün yeryüzünde 

yegane tatbik edildiği yer, muhakkak 
ki hapisanelerdir. 

NEDEN KORKARLAR? 

Onların en büyük korkusu, uzaklık 
hasebiyle memleketinden erzak gele -
miyoceği endişesidir. Köylüler, hapisa
nedeki adamlarına pekzız para verebi
lirler ve bu para ihtiyaca nisbetle ade
ta hiç mesabesindedir. Köylü, bol bol 
erzak getirir. Çünkü bunları kendi e. 
ker, biçer, çıkarır, yapar. Elinde fazla 
parası olmadığından adamına para ge
tiremez ,hele böyle uzak bir yere gön
derilmiş, sürülmüş olursa erzak ta gön
deremez. 

İşte mahkumlan korkutan sebep bu. 
dur. Bu entişe onları uyukularından bi
le mahrum eder. Kendi muhitlerinin ha
pisanelerinden uzaklaşmak onlar için 
ölümdür. 

Bu felakete uğramamak için her ça
reye 'baş vururlar. İş evvela hapisane -
nin kalem ol::lalarında çahştırıkın mah. 
kumlara müracaatla başlar, bunlardan 
yardım beklerler, imdat ararlar. Vazi
yeti, sürgün işinin doğru olup olmzıdr
ğmı anlamak için, mahkum yazıcıya bir 

iki lira verir. Yazıcı kurnazdır, bu işlerde 
pişkindir. Esasen öyle olmasa kalem o
dalarına kadar &'.::kulamaz. İşi ağır tu· 
tar: 

- Bugün bir şey öğrenemedim. Ya. 
rın haber getiririm! .. 

Der, ertesi günü tavrını değiştirir: 
- Çok saklı tutuyorlar. Benden bi

le saklıyorlar. Katibe bir iki lira veri~ 
sek belki öğrenebilirim. 

Diye ikinci bir kapı açar, bir kaç li
ra tda bu 'Suretle çarpar. 

UYDURMA HABER 1 

Sürgün işi, ya hakikaten doğrudur, 

•ııııııncrımumı•ırEoııınmıwıa•._•ııı 
Öğle yemeğine oturacağımız sırada annem, şapkacılara be

raber gideceğimizi söyledi: benim zevkimi terbiye etmek ve 
şapka nasıl ısmarlandığını öğretmek istiyormuş. Bir körün bir. 
denbire açılan gözleri nasıl kamaşırsa ibu hürriyet başlangıcı 
da benim gözlerimi öyle kamaştırdr. 

Bir Karmelit rahibesi ile, kibarlar alemine mensup bir kız 
arasında ne fark olduğunu şimdi anladım: bu fark o kadar bil
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düşmanı vurmak Sillllısız bir 
adetimiz deqildir kumandan ... 

Hastabakıcı derhal kalkıp dı§arı 

çıktı. Fon Strammer onun arkasından 
kapıyı sürmeledi. General şöyle söze 
başladı: 

- Kendimi takdim edeyim: general 
fon Rogviç, Alman askeri istihbarat 
teşkilatı reisi... 

- Kumandan Bcnua. crkfınıharbi . 
yeden ... 

Mermerden bir heykel halinde dim
dik duruycr-, yüziinün bir tek adalesi 
bile oynamadan bana bakıyordu. Kı
sa bir siikfıttan sonra: 

- Rakibimizin cesrırctinc ha;Tan 
olduğumuzu söylemek isteriz kuman -
dan ... Dedi. Çok muvaffakıyetli işler 

gördünüz. 
- Fakat son muıı.ffakıyet size na· 

sib oldu, beni elinize geçirdiniz. 
Müdahalemi farkctmen.iş gibi de . 

vam etti: 
- Bize çok fenalık yaptınız. Fakat 

askerlik vazifenizi ifa etmektcydiniz. 
Şerefli bir vazife ... Size hayranlıkla e. 
limi uzatmak isterim. 

Bana doğru eğilip parmaklarımı 

tutarak elimi sıktı. Şaşırmıştım, he. 
yecanlıydım. Fakat bu nazik sözlerin 
arkasında ne gibi bir oyun gizli ola
bileceğini düşünerek gene endişeden 

kurtulamamıştım. Elimi çekmeksizin 
mukabele ettim: 

- Teşekkür ederim ekselilns. Hare
ketiniz beni cidden çok mütehassis et
ti. Emrinize tabiim. Yataktan çıkabi· 
lecek hale gelince memleketinizin ad. 
!iyesi huzuruna çıkmaya amadeyim. 
Beni ne beklediğini biliyorum, size 
yaptıklarımın cezasını ödemesini bile_ 
ceğim. 

- Hayır, sizi ne beklediğini bile. 
mezsiniz. Ben buraya zaten bunun için 
geldim, sizi ne beklediğini haber vere
ceğim. 

yahut hapiwne idaresi tarafından bilil
tizam ortaya çıkarılmış uydurma bir ha. 
her, yalan bir şayiadır. 

Niçin yaparlar bunu?. 
Neden yalandan şızıyia çıkarırlar?. 

Anlatayım: 

Hapisane idarelerinde yıllardanberi 

devam edip gelen bir usul üvardır. Mah
puslar arasınıda kavga, serkeşlik hadi
seleri çoğalınca bunlorı sindirmek, ya
tıştırmak, önüne geçmek için (sürgün) 
şayiasını doğuracak, mühim ve şüpheli 
vaziyetler alınır. A2:ılr .mahklımlar der
hal sinerler. Serkeşliği bırakırlar, bu 
suretle hapisanede • velev bir müddet
cik olsun • huzur ve sükftn teessüs e
der. 

• (De11amı var) 

........ 3©=-
Bacak bacak üstüne attı. Daha az l 

resmi ve dah?. beşeri bir tonla devam 
elti: 

- Silahsız kalmış bir diişmanı vur
mak adetimiz değildir kumandan ... 
Siz ayaktayken ve bizimle çarpışacak 
bir haldeyken sizi yere düşürmek için 
elimizden gelen her şeyi yaptık. F'akat 
muvaffak olamadık. Bir talihsizlik si
zi bizim elimize Jüşürdii. l3u kolay 
muvaffakıyeti suiistimal edecek de • 
ğiliz. Neye karar verdiğimi dinleyi. 
niz. 

Bizde hainleri ve casusları muhake. 
me eden ''halk mahkemesi,, maznun 
sandalyesinde sizi, askerlik iiniforma-
sını r.ıerefle taşımış ve nıemleketınin 
rakipleriyle merclce çarpışmış bir as
keri görmıyecektir. Esasen size öcli
yecck bir borcumuz da var. Vaktile 
siz, muavinim yüzbaşı fon Strammcri 
kaçırmış, bir Alman zabitinin Mi bir 
casus gibi muhakeme edilmesini önle-
mişti niz. Bu borcumuzu ödemek fır · 
Nltını elde ettiğimiz için memnunuz. 

Kumandan Benna, serbestsiniz! 
- Ekselans! 
- Hayır, teşekkür etmeyiniz. Şö. 

valyece hareketinize ayni ııckilde mu. 
kabele etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız 
verdiğiniz örneğe göre hareket et. 
mekten ibaret... 

Şimdi size Allahaısmarladık derim, 
aziz silah arkadaşım. Çabuk şifa bul
manızı dilerim. 
Ayağa kalktı, heyecandan söyliye

cek bir söz bulamıyorum. Ayrılırken: 

- Bir kelime daha, dedi. Hastane
de sizin kim olduğunuzu bilmiyorlar. 
Gene de bilmemelerini isterim. füm· 

seye hüviyetinizi söylememenizi rica 
edeceğim. Burada daha birkaç hafta 
kalmanız icab ettiğini başhekizyı söy. 
!emişti. Bu müddet zarfında hüviyeti. 
nizin bilinmemesi gene sizin menfaati. 
niz ik tız?..sındandır. Serbest kalmanızı 
bizim teşkilat temin ediyor, şüyu bul
maması Hizım. Binaenaleyh muhabere 
etmemenizi rica ederim. 

- Söz veriyorum ekselans. 
lşte böy:~ kolonel, hikfıyem bu ka

dar ... General sözünde durdu. Evvelki 
gün hastaneden çıktım ve işte bura • I 
dayım. Çok kibar davrandılar d~ğil 
mi? 

G.ero başını salladı. Düşünceli bir 
tavırla: 

- Evet öyle .. Fakat seni ne halde 
geri yolladılar zavallı dostum. 

Benua, feci haline rağmen, kendin. 
de latife etmek cesaretini buldu: 

- :\e yaparsınız kolonel, iş kazası! 
Cebinden bir deste kağıt çıkarıp 

koloııele uzattı. 

- Generalin bana teslim ettiği bazı 
evrak, diye izahat verdi. Zavallı ar_ 
kadnşırnızrn vefatını tesbit eden vesi. 
ka. Sonra üzerinde bulunanlar; birkaç 
mektup, bir cüzdan, annesinin on sc -
kiz yaşındayken çıkarılmış bir resmi. 
Bu fotoğraf, ::'\ozeyin lzenştaynverke 
deki odasında bulunuyordu, Almanlar 
bunu delikanlının nişanlısı sanmışlar
dı. 

l~olonel, ölünün eşyasını alıp masa
nın üstüne koydu. 

- Sizden bir ricam var Kolonel. 
Bunları Nozcyin babasına bizzat ben 
vermek istiyorum. Betbaht adamı te. 
selli etmek emclındeyiın ve ona oğlu
nun l:ahramanlığını anlatacağım. 

- ~ 1osıl istersen dostum. Daima 
eskisi gibisin, hep başkalarını düşü. 
nürsün, hatta kendi vaziyetinden ev
vel başkalarını düşilnür, onların iyili
ğiyle alakadar olursun. 

- Benim düşünülecek, düşünmeye 
değecek halim kaldı mı kolonel? ls -
tikbalim malfım: işe yaramaz diye te. 
kaüt edileceğim. Bu sakat bacaklarla 
beni muvaz?.af hizmette alıkoyacak 

değiller yal 
- Sizi tekaüdP. sevketmek mi? as. 

la! 
Bcnua, ıstıraptan, hastalıktan, göz. 

Ieri çukura batmış solgun yüzünü şe
fine kaldıraraK, gözlerinde bir ümid 
pırıltısı, sordu: 

- Demek hizmette kalmam ihtima
li var kolonel. Beni meslekte acaba 
hala istiyecekler mi? 
Ayağa kalkmak istedi, muvaffak o

lamadı. Hazin bir tavırla, malfıl ba. 
caklarmı işaret edip sustu. 

- Size ümitten değil, kat'i bir va_ 
ziyetten bahsediyorum kumandan 
Benua... Teşkilatımızda kalıyorsunuz. 
11cmleket sizin hizmetlerinize muhtaç. 
tır, tecrübelerinizden istifade etmek 
ister. Şefleriniz sizin kahramanlıkla
rınızı takdir ettiler. fö\tti bu kahra
manlığınızı, sizi ölmüş bildikleri hal
de, J.,ejiyon Donör nişanının "Ofisi. 
ye" rütbesini \'ermek suretile ilan et. 
mişlerdi. 

- Kolonel! 
- Haydi dostum, sarılalım. 
tki arkada§, biribirlerine sarılıp ö, 

püştüler. 

-Son-

11•._•~t!J~IJ!JL!JIUJC[IEC.l•I• 
geliyor. Başka vakit babam da, ağabeyim de dışardalar. 

Annem süslenir, ikiden dörde kdar onu görmeye imkfuı yok· 
tur; saat dörtte sokağa gidip bir saat gezer; bir taa.rfa davet
li değilse altıdan yediye kadar misafir kabul eder; akşam da. 
tiyatro, balo, konser, ziyaret gibi eğlencelerle geçer. Hasılı an.. 
nemin hayatı o kadar dolu ki zannederim boş bir çeyrek saati 
bile yok. Herhalde sabahleyin tuvaletine hayli vakit sarfedi. 

yük ki tasavvur etmernfae imkan yoktu. 

Sofrada babam düşünceliydi, kendisini rahatsız etmek iste
medik; kral ona bütün devlet İ§lerini söyler, kendisine danışır· 
mış. Beni tamamiyle unutmuştu; anladım ki ancak bir ihtiyacı 

Çeviren: yor, on birle on iki arasında sofraya oturduğumuz zaman o, 
bir peri gibi güzel! 

olunca hatırlıyacak. 

Babam, ellisinde olmasına rağmen yakışıklı bir adam: boyu 
bosu delikanlı gibı; vücudu muntazam; sarışın; tavırları da, 
zarafeti de gayet tatlr. Yüzünde, bütün diplomatların yüzünde 
olduğu gibi, hem bir konu~knnlık, hem de bir dilsizlik var. 

Babamla annem biribirine nekadar da yaraşıyor! Fakat iki
si de asalette, zenginlikte, üstünlükte biri birinin tam küfvü olan 
bu iki insanın beraber yaşamadıkları, aralarında adlarından 
başka. müşterek' hiçbir şey bulunmadığı, ancak elfılemin naza. 
rında beraber oldukları açıkça belliydi; bunu anlayınca bilsen 
aklıma neler geldi! 

Dün sarayın ve siyaset aleminin en güzide kimseleri bizim 
konaktnydı. Birkaç gün f:Onra düşes dö Mofrinyöz'ün konağına 
baloya gideceğim ve orada, ne zamandanberi, görsem diye içi_ 
min titrediği yüksek muhitle tanışacağım. Her sabah eve bir 
dans hocası gelecek; bir aya kadar dans etmeyi öğrenmem Hi
zım: yoksı> baloya gidemiyeceğim. 

Akşam yemeğinden evv.cl annem, bana bakacak olan kadın 
meselesini konuşmağa geldi. Mis Griffit'i alıkoymağa karar 

verdik; anneme onu İngiliz sefiri vermiş. Bu 1'.fis, bir nazır 
kızıymış: çok iyi bir terbiye görmüş; annesi de asilzadeymiş. 
Şimdi otuz altı yaşında; bana ingilizce öğretecek. Benim Griffit, 
birtakım hulyalar besliyecek kadar güzel; fakat gururlu; bir 
lskoçyalı. Bana "kahyalık" edecek ve Roz'un odasında yata-

' cak. Roz da onun emrinde çalışacak. Onun beni değil, asıl be· 
nim onu idare edeceğimi derhal anladım. Henüz altı gündür bir 
arada olduğumuz halde bu evde, benden başka kimsenin kendi
sine alaka göstermiyeceğinin pek fila farkında; ben de, bir hey. 
kel gibi soğuk tavırlor takınmasına rağmen bana karşı her tür_ 
1ü miisamahaya hazır olduğunun pek aıa farkındayım. Onda te
miz huylu, yine de sır tutmasını bilir bir kadın hali var. An
nemle neler konuştuklarını bir türlü öğrenemedim. 

Bir haberim daha var ama benim için bir şey değil! Bu sa· 
sabr~h babam, kendisine verilen nazırlığı reddetmiş. Diinkü dü
şüncesi de buymuş. Meclis münakaşalarının can sıktığını, bu
nun için de sefirliği tercih edeceğini söylüyor. Hevesi 1span_ 
ya' 'a gitmek. Bütün bunları bugün öğle yemeğinde öğrendim; 
zaten bab::ı.m, annem, ağabeyim ancak öğle yem.ekleı'.inde biraz 
ba.~başa kalabiliyorlar. Uşaklar başımıza dikilmiyor, çağrılınca 

Onun katından gelen gürültülerin ne olduğunu artık anlama· 
<Ta ba§ladım: evvela yarı ıhştırılmış suda banyo ediyor, sonra 
~oğuk bir sütlü kahve içiyor ve giyiniyor. Pek mühim bir şey, 
çıkma?..sa saat dokuzdan önce kalktığı olmuyor; yazın, sabah
ları ata binip gezmeye çıkıyor. Saat ikide onu ziyarete gelen 
l>ir delikanlı var ama kim olduğunu daha göremedim. 

İste bizim aile hayatımız! ancak öğle ve akşam yemeklerin. 
de b~luşabiliyoruz; ak§am yemeklerinde de zaten annemle ben
den başka kimse bulunmuyor gibi bir şey. Zannederim ki beil 
de, büyükannem gibi, daireme çekilip akşam yemeklerini ı.~ 
Griffit'le yemeğe mecbur olacağım, çünkü annem de ikide bit 
bir yere ziyafete gidiyor. 

Ailemin bana pek alaka göstermemesine şaşmıyorum. :tnsa.n, 
Paris'de yaşayınca, etrafındaki adamları bile sevmesi adet! 
kahramanlık! biribirimizle buluştuğumuz olmuyor ki! Hele ya~ 
nımızda olmıyanlar unutuluveriyor. 

Halbuki ben daha dışarıya. ayağımı atmaılım, bir şey bildi· · 
ğim yok: biinliiı'.;rümün ~iderilmesini. halimin de, üst~ün ~ı
mın da - gürültüsünü ancak uzaktan duymama ragınen, ışJe. 
mesine şaşıp hayran olduğum . kıbarlar alemine uymasını ~le· 
Ji.vorum. Şimdiye kadar yalnız bahçeye ~ıktım. 

'(.Qevamı ~.A , 



Afyon valisi nıttıık söy1erken ve spor klilplerine nıiil:afatlarmı t'Crirlccn ... 

Afyon gençlik bayramı çok 
canlı ve güzel oldu 

Afyon, (Anadolu muhabirimizden) - farksız olan istasyon bulvarı, binlerce 
19 mayıs bayramım Af) onda geçirdim. insanla dolunca öyle bir manzara almıştı 

Bu kutsal günde Afyonun bambaşka bir kil Vali ile komutanların spor sahasına 

hususiyetle hazırlanacağı tahmin edilir· gelmelerini müteakip ba~lıyan merasim 
eli. Nitekim öyle oldu; lstiklal davamızı çok canlı ve hefecanlı geçti. 700 genç 
tahakkuk ettiren milli savaşın son, fakat mekteplinin yaptığı muhtelif beden ha
en mühim safhalarına sahne olan Afyon, reketleri ve geçit resmi çocuklarımızın 
bu bayramı yaşarken dünü hatırlamış, pek iyi yetiştirilmekte olduğunu da an
bugünün kıymetini tebarüz ettirmek için !attığı için sürekli alkışlara vesile oldu. 
büyük bir hareket göstermişti. Merasim esnasında vali Ahmet Dur-

Daha sabahtan, ortalıkta, sanki nere- muş Evrenrlileğin oparlörle irat ettiği ve
den çıktığı belli olmıyan çok kesif bir in- ciz söylev dakikalarca alkı~lanmı~tı. 
san kalabalığı belirdi. Caddeler kadın ,·e Bayram gündüzkü gibi gece de pek 
erkek kafilelerile dolmuştu. Vali Ahmet co~kun bir neşe \'e hareket içinde geçmiş. 
Durmu~ Evrendileğin kıymetli mesaile- muazzam bir fener alayı Af yonun en 
rinin neticesi bugün bir garp memleketi- kuytu sokaklarına varıncaya kadar do
nin modem mahallerinden tamamen la5mıştır. f 

IJ,ırdıırda idman ooyramınClan fki intiba 'VC AtatiirT• h"cıjke1ine çelenk 
koımlduktan sonra 

) Metslnife idman bayrammcum bir görihıii§ ve geçit resmiııde '/.:ii{'iildcr 

~ ~?i'IC paymmına :ı§UraTC e<len mc'ktepl!lerllen btr grııp ... 

fl,\J'I 1: 

Yugoslavya 
1948 

oli mpiyatıarı nı 
organize etmek 

istiyor 

. \ 

Yugoslavya olimpiyat komitesi son 
toplantısında çok mühim bir karar 
vermiştir. Bu karara göre, önümüzde
ki beynelmilel olimpiyat kongrt!sinde 
Yugoslavya 1948 olimpiyat oyunları
nın kendi memleketinde yapılmasını 1 

istiyecektir. • 
Berlindeki büyük olimpiyat !tadını 

yapmış olan Alman mühendisi Verk· 
ner l\1ark Yugoslav hükumetinin da· 
,·eti üzerine Yugoslavyaya gelmiş ve 
Belgrad civarında içine 16:>.()()() kişi 
alabilecek büyük bir olimpiyat starh 
vanmak icin tetkiklere başl:ımı t• 

l sveçliler 
Tokyo Olimp iyadına 

iştirak etme k 
iste miyor 

lsveç gazetelerinden birçoğu ve bil
hassa en büyük spor gazetesi olan lcL 
rosbladet, İsveçin, Japonyada yapıla
cak 940 olimpiyatlarına kat'iyyen iş. 
tirak etmemesi yolunda mühim maka. 
lei.er neşretmektedirler. 

Bunun neticesi olaı:ak !sveçin 940 
olimpiyadına iştirak etmekten vazgeç
mesi ihtimali hemen hemen muhak -
kak gibidir. 

1 ---- ----

Serbest güreş 
şampiyonluğu 

lstanbul mıntakası birincileri 
dün seçildi 

Gelecek hafta Ankarada yapılacak 
olan Türkiye serbest güreş birincili· 
ği m~abakalarma evvelki gün Süley. 
maniye klübü salonunda başlanmıştı, 
bu karşılaşmaların sonuncuları dün 
akşam yine ayni klüpte yapıldı. Alı -
nan neticeler şunladır : 

3 tıncil devre 
61 kilo: Halil Güneş, Mehmet Ka. 

sımpaşaya 5 dakika 25 saniyede tuşla 
galip. 

61 kilo: Alişan Güneş, Haşim Be
şiktaşa hasmı gelmediğinden hükmen 
galib. 

66 kilo: Hüseyin Doğanspor İbra -
him Doğanspora hükmen galib. 

66 kilo: İsmail Kasımpaşa, Yahya 
Güneşe hasmının kilosu fazla oldu -
ğundan hükmen galib. 

12 kilo: Faik Galatasaray Mehmet 1 
Güneşe 9 dakika 5 saniyede tuşla ga. 
lib. 

72 kilo: İzzet Kasım paşa, Halil 
Beykoza 10 dakika 45 saniyede tuşla 
galib. 

79 kilo: Hasan Koç Güneş, hasımla
r1 g~lmcdiğinden hükmen galib. 

87 kilo: Şevki Beşiktaş, Şevket Ga. 
latasaraya 5 dakikada tuşla galib. 

Ağır sıklet: Samsunlu Ahmet Be -
§iktaş, Güneşten Himmete 9 dakikada 
tuşla galip. 

Uördilncii devre 
56 kilo: Mehmet Beykoz Mehmet 

Güneşe 15 dakikada hükmen galib. 
61 kiloda: Halil Güneş Süleyman 

Doğanspora 3 dakika 25 saniyede tuş. 
la galib. 

72 kilo: Faik Galatasaray, İzzet Ka. 
sımpaşaya hükmen galib. 
Beşinci devre 
61 kilo: Halil Güneş Alişan Güneşe 

hükmen galilJ. 
72 kilo: Faik Galatasaray Halil 

Bcykoza 5 dakika 30 saniyede tuşla 

galib. 
61 kilo: Mehmet Krumnpaşa, Alişan 

Güneşe hükmen galib. 
Dereceler 
56 KİI..,(): 
Birinci: Ahmet Yener Kasımpaşa. 

İkinci: Mehmet Merd Beykoz. 
Uçiincü: Mehmet Çelik Güneş. 
61 KİLO: 
Birinci: Halil Yüren Güneş. 
İkinci: Mehmet Oktav Kasım paşa. 
Üçüncü: Alişan Güneş. 
66 KlLO: 

Anadolu da spcır Birinci: Hüseyin Karaca Doğanspor 
lkinci: İsmail Şen Kasımpaşa. 
Üçüncü: Mahmut Yaratsa! Beşiktaş 
72 KlLO: 

.. - - -, .~ydnı mıntakasa 

Nazilli, '(Hususi)' - '.Aydın bölgesinde 
spor faaliyeti, canlı ve hararetli geçiyor. 

Birinci devresi biten lik maçlarında e

mektar Menderessporla Aydınspora bir 

de Sümerspor rakip çıktığı için maçlar 

daha zevkli ve merciklı yola girmişti. Bu 

devrede bir seneqir çok sıkı ve muntazam 

Oavls kupası maçları 
Berlin, 23 (A.A.) - Davis tenis kupa

sı maçında Almanya bire karşı dört sayı 
ile Norveçe galip gelmiştir. 

Marsilya 23 (A.A.) - Davis tenis ku· 
pası: Fransa bire karşı üçle Monokoyu 
yenmiştir. 

Belgrad, 21 (A.A.): - Davis kupası 

turnuvasının son iki maçını da Yugoslav
ya kazanmıştır. 

Mitiç 6-3, 11·9, 6-3, 11-3 Şayes ve 
Punse 6-3, 6-2. 3-6, 4-3 Bütleri yenmiş
tir. Binnctice Yugosla\-ya sıfıra karşı beş 
galibiyetle kati surette lngiltereye galebe 
çalmıştır. 

Zagrep. 24 (A.A.) - Yugoslavya In
giltercyi Oavis kupasından uzaklaştırmış 
tır. Yugoslavyalı oyuncular şimdiye ka
dar üç zafer kazanmışlardır. Yapılacak I 
iki maç aklmıştır. 

' 1 
1 

1 

-
futbol maçları 

çalışan Aydınsporun kazanacağı söyleni· 
yordu ve adeta bu umuluyordu. Fakat 
Sürnerspor bir sürprizler serisine giri~ti, 
evvela Aydın, sonra da Menderessporu 
Ye sırasiyle de diğer kaza klüplerini ye
ııerek başa geçti ve birinci devreyi hiç 
kaybetmeden kazanmış oldu. Bu hafta 
haşlıyacak ikinci devrede bilhassa Sümer 
sporla Aydınspor arasındaki maç bu 
devrenin en enteresan maçı olacaktır. 

Birinci: Faik Göker Galatasaray. 
İkinci: İzzet Kılınç Kasımpaşa. 
Üçüncü: Halil Öztek Beykoz. 
79 KlLO: 
Birinci Hasan Koç Güne§. 
YARI AGIR: 
Birinci Şevki Akkalı Beşiktaş. 
İkinci: Adil Oğuz Güneş. 
Üçüncü: Şevket Yıldız Galata.saray. 
AGIR SIKLET: 
Birinci: Samsunlu Ahmet Beşiktaş. 
İkinci: Himmet Oktem Güneş. 
Birinci ve ikinci olan pehlivanlar 

gelecek haftaki şehirler arası güreşle
rine hazırlılC idmanlarını çarşamba, 

perşembe, cumartesi, pazartesi ve salı 
günleri saat 18 den itibaren Süleyına. 
niye klübünde yapacaklardır. 

Adanada mıotaka 
bisiklet birloclllğl 
Adana, ,(Hususi), - Bir buçuk aydan

beri şehrimizde devam eden bölge bisik
let müsabakaları bu hafta nihayete ermiş 
ve neticede bölge birinciliğini şehrimiz 

ldman Yurdu bisikletçilerinden Sala
haddin kazanmıştır. 

Salahaddin Tüzmen 936 senesindenberi 
mıntakanın bisiklet birinciliğini muhafa
za etmektedir. 

Ameliyat olan meşhur boksör 

--
1 Dünya orta sıklet boks şampiyonu Yunanlı Fred Apostoll, :Amern<aaa bir
! denbire hasta!anmış ve k~ndisin~ çok acil .. bi.: apand.~sit ameli~a~ ya~ılmıştir. 

1

, ı•'akat çok saglam bünyesı sayesınde bu buyuk iboksor çabucak 1yıleşmış ve da. 
~~~~~~21~11 ha ameliyatın 4 üncü günü yukarki resimde gördüğünüz gibi iki güzel hasta. 
:;; ~~....,......,. bakıcının yardımiY,le Y.atağında. doğrulmaY.a. ve ıgülüp eğlenmeY.e başla.mı§br, ....ı. 
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Alman-Çek ihtiıarı Sütten zehirlenenler 
..- Daıtara/ı ı tncldı 1 kuvvet lleferber etmek tasavvurunda 

de bulanan bir tahta köprUyU yakmak oldulu noktumda ıarar etmtıtlr. Mu. 
istedikleri hakkındaki haber reamen maileyh, fon R!bbentropun lııgiltere. 
tekzib edilmektedir. oin Berlin sefirine Çekoslovakya ta-

Hayolan Çek baıvekili ile rafından ittihaz edilmiı olan aakert 
g6• lltUl tedbirleri Almanyanm bir tahrik te-
Prag, 24 (A. A.) - Haynlayn dün Wtkl etmekte oldufunu beyan etmtı 

refakatinde SUdet mebuslanndan bulunduğunu Çek eefirJne söylemllf.ir. 
Frank olduğu halde 1aat 2CU5 de bq. Ostıski, bu meale hakkında hUktL 
vekilin ikametglbrndan çıkmıştır. me-ti Ue gl5rUımek !bere bugün Praga 
Haynlayn. Hodza mUllkatı 2 saat blr hareket edecektir. 
çeyrek sUrmUştUr. lngills aefiıi, Boneyi de glSrmüş ve 

Hodza ile Haynlayn arumda yapı- mumaielyhe bilhassa Londranm elde 
lan görüşmeden sonra bir taraftan bU. etmlf olduğu bUtUn malftmatm Al • 
kOmet, dJğer taraftan SUdet Almanla· manların Çekoslovakya hududunda as. 
n tarafmdan neşredilen beyanname • ker taheld etmemekte olduklarını te
lerde ayni tabirlerle şöyle denilmek- yid etmekte bulundufwıu beyan et • 
tedJr: "Malfunat teatisi mahiyetinde- miatir. 
ki görüpıeler başlamı1tır . ., ıngiliz Başvekilinin bPyanHta 

ÖDümtu.dekJ görilfmenin hafta IO.. Londra, 23 (A.A.) - Batwkil Çem-
nuna doğru yapılacafı iltihbaı edil· berlayn, Avam kamarasında Çekoslo
mlttlr. vakya hakkında beyanatta bulunm\11 w 

lki taraftan hiçbiri dün akp.mld Çeko&lovakyada vukua plen eon bAdise-
ıörillme bakkmda mUtalealar eerdet. leri kısa surette hülasa ettikten tonra ez. 
memi§tir. cümle demiştir ki: 

Haynlayn partial. ihtiyat ımıfmm "- ln(ilis hilkfuneti, bir aük<ın hal su· 
aiWı altına almmaamm gayrikanuni rettııe doğru bütün pyretlerini tevcih 
oldufunu ispata çalıp.n uzun bir hu· eylemiştir. · 
kukt beyanname neeretmlttir. Öğrendfilme göre, B. Henlein ya bu 
Endip verici haberler ak§a!D ya yarın sabah Çekoslovakya 
Paria, 23 (A. A.) - Jurnal guete- Batveklli Hodza ile bulupcaktır. Şim

alnln LoDdra muhabirinin bildirdiğine dilik vaziyet niıbeten gerginllfini 
göre Bitlerin von Ribentrop, lılarepl kaybetmi§ gözllkmektedJr. 
Göring, general Keitel, Haynlayn, A. lqiltere hükmeti, kendi flkrince 
mlral Raeder, general Brauqihl Berh. vakalarm önüne gecmek için btltUn 
teagadene davet etmit olduğu hakkın· tedbirleri almanm ve Sildet meaele
clakl haber Londrada endlte ile kartı. ilinde devamlı ve tam bir hal suretine 
lanmıfbr. varmak için her eeyi yapmanm eaya-

Franaız matbuatında bhıl olan u • ru temenni olduğunu Çekoslovak hU
muml inübaa göre vaziyet aUkflııetl· ktunetine blldirmlttlr. 
ııl muhafaza etmesine rafmen tehlike. İngiltere hUkOmeti. bu huauıta 
ll ve kanşıktır. Fransız hUkmetinln tam muzaheretine 

Jurnal gazetesinin Berlin muhabiri nail olmUflur. Çekoelovak hUkmetl, 
Berllndeki İngiliz sefiri Sir Nevil lngilterenin bu teşebbilslerlne, kendi
Bendenon'un evvelki gece Berlinde terinin de çabuk ve tam bir hal ınıre. 
Iaıillz gazetelerinin muhabirlerini kı tine varmak fikrinde bulunduğu ceva
bul ettiğini bildirmektedir. Sefir her bmı vermiştir. 
zamanki ibtiyatklrlığuıa rağmen •'va. İngiliz htlktmeti difer taraftan, Al· 
zlyetin ciddlyettni ınuhafaıa ettiğini,. man hUldimetine de mUracat ederek 
aöylemekt. tereddtıd etmemlttlr. ~ ~ j~ı'Wl.ıaL ....._ ede-

Alman gaıelelerln!n hOcum cei: -bir hal ı\irett aıtu eyledtffnl bil-
ve iddiaları dtmıJı ve Alman hükmetinin bu hu-
Berlin. 24 (A. A.> - Havu ajanaı· SUita iıbirliğini talep eylemlpir. 

İngiliz hWdllnetl, Alman hlllıQhetf. 
om muhabiri bildiriyor: ne Prag aeldfnde Nblı tetebbUalerf 
Almaıı matbuatı ÇekOllovakya a. ve Qeke>1lovak hikmeti tarafmdu 

leyhinde fiddetli bir lilan kullanmafa verilen temln&b da bildlrmlftlr. 
devam etmektedir. BUtiln ıueteler 
bqlıklarmd& Çeklerin UçüncU defa Alman hariciye nuın, bu pyretl• 
olarak Almaıı hududuna tecavlll et • rl eeJAmladılJ ve Alman htlk6metinln 
tiklerini ilin etmektA!ldirler. Siyul mil· lngilterenln temermJterlne tamamlle 

fıtirak eyledilf cevabmı vennlttfr .. , 
p.hiUerin saımetüklerine ıöre matbu. Lord Hallf ab da Lordlar kamara. 
at, Alman noktai oazarmm doirulu. 
tunu dünyaya bildirmeie ve Çekoelo- •mda aym beyanatta bulumnutbJr. 
valıyayı Karlovivan SUdet kongreal. 19t4ı deki feci hıta 
ne anedilen lt&tUyU kabule icbar et- Parla, 23 - tngtıterenln Berlln el-
meğe matuf bir hücum aert.t huırla· çlal Hariciye nuın ile ya.ptıfı eon 
maktadlr. glSrllpıede Londranm, Çekoelovakya. 

Ecnebi mahf eller baglltere tarafm • ya k&r11 hllcum siyasetine kuvveUe 
c1an yapılan müteaddit ve enerjik te. muanz olmakta devam ettiğini bildir-
11bbOllerln Alman aiyul mahfellerl mi~tir. 
tı.rhıde bUyUk bir tesir hhıl ettiği Hender10n, ayni rUn yaptıfı Uc;Un· 
kanaatindedirler. Bununla beraber cU mUracaatte Fon Ribbentropa ıun· 
Berlbı guetelert, "'Prag'm vaziyete lan ıöylemiıtır: 
1ılldm olmadığmı., iddJa etmefe de. .. 191' teki f ecl hata da tekrar edil· 
vam etmektedirler. Haya \berindeki memelidir.,, 
k&prtl hldiaesl hakkında tefsirlerde Bendenon, Alman hWdmetine Jn. 
bulunan Nahtauıgabe töyle yumak • gtlterede hlllolunan endipyi bildir. 
tadır: mittlr. 

"Bu k~prtıntın Çekler taratmdan Po onyaya izahat 
Viyana iltib.metinde aeatı Avuatur- Vll')OV&. 2.1 (A.A.) - Çelalovakya 
yaya yapılacak muhtemel askeri hare. hOktlmeti, Polonya hududunda Çek kı· 
ket için büyük bir ehemmiyeti vardır. talarmm mevcudiyeti hakkında Polonya 
G&1ln0te söre Çek ukerleri ytlbek tarafmdan 'll8bbGle cevap vermiı yat. 
Çek kumanda heyetiiıden plen bir na dahiU nlıaını idameye hizmet eden 
mrt ftktinden evvel ifa etmielerdir . ., bu tedbirlerin katiyen Polonyayı iltih· 
Fraaıanm Praga tavı yeıl daf eylemedilini bildirmiştir. 
Parla, 24 (A. A·> _ itimada pyan Se~lmlo teılrlerl ve 

bir meııbadan a lreDUdiftne a&e. mubl1tmel te11rıerı 
Pnı. 24 (A.A.) - Paıar ıünü yapılan 

J'nnm hariciye DUlrl Bomıe, dtln ısı. intfbabatm neticeleri Çeko&Jovakya hal· 
Jecllll 80nr& Çekoelovakyama Pari• ... 
art Stefan Osuıki De ,..-. oldulu bnm SCldetlerle anlapnak hususundaki 
ı&111me e1ııaamda mumalle)'he ko • aamimı amısunu ıöstermektedir. Praı 
mlhı lntlhabatmm ilk lmmı hitama .-ıntakumda SCldeUere imtiyu vwıJme. 
ermlt oldufundan dolayı geçen cumar- sine muanı olan müfrit sal cenaha men. 
teli gUnll ıiWı altına davet eclilmiı o. sup milli vahdet ve milli birlik flrkalan 
lan ihtiyat efradmm terbfı edilmesini ibabatta yüzde yirmi yedi nisbetindt 
Franaannı muvafık ve faydalı gör. betmiflerdir. 
&ekte oldufunu möylemlttir. YWıde on bir nisbetinde kazanç1an o-

Öğrenlldiftne göre Parla ile Lon • n kuvvetli partıler yani sosyalist • 
dra, Almanyaya karşı böyle bir hare- al, komünit ve 80S)'8l • demokrat 
yetin havayı muhiti vbi mikyuta J>;Ufileri Alman ekalilyeti nezdinde yapı· 
tenvir edecefl mUtale8mda bulun • lan demokrat propagaııda.11n111 teksifin! 
maktadırlar. tavsiye etmekle beraber Südetıerle bir 

Bom, Almaqyanm cumartesi gU.nU anlacımaya vanlma~mı istemektedirler. 
Çekler tarafından Mferber ectilmif o. Ya.fe otUI nJsbetfnde kazançları olan 
Ju .ihtiyat kuvvetlerine ınuadll bir eiftçilerle kiJçOk sanayiciler partili SOdet 

Almanlanna mümkün olan azami imtl
yazlann verilmesinı programlarında ka
bul etmitlerdu. 

Siyasi mü§ahitlerin umumi kanaatine 
göre Çekoslovaklann kahir ekseriyeti 
Südetlere pek yeni imtiyazlar verilmesi 
taraftandır. 

Seçim neticeleri Çekoslovakya politi· 
kası bakmımdan ıudur: 

Seçim, sola doğru umumi bir hare
ket göstermiftir. Sağ cenah ve bilhaa· 
sa nasyonal demokraUardan mürek· 
kep olan müfrit sa~ctlar, çok kaybet. 
mi3tir. Çünkil seçimin &alipleri, sal 
cenah partilcrınin dağılmasından latl· 
fade eden Beneşin milli sosyalist· 
leri, sosyal demokratlan komllnistler 
ve çiftçilerdir. Pragda sol cenah parti. 
!eri 67 bin yeni rey kazanmış, sağ ce
nah ise bin rey kaybetml§tir. Diğer ta. 
raftan bilhassa nüfusun yillalelme.ıdn
deıı dolayı seçime iatlrak edenlerin 
mlktan fulalqmıp. 

intihabat neticeleri piur: Sol cenah· 
tan millf 90SYalistler 142,000 bu fırkanm 
kazana 35.000 dir. En çok rey alan bu 
fukadır. KomQnlstler: 89.500. kazançları 
21.000, Çek sosyal demokrasileri: 77.raJ 
kazançtan, 10.000... Haynlaynlar: 
15.351. kazançtan. 10.000 başlıca kaybe
den fırkalar, sağ cenaha mensup olan 
fırkalardır. 

Atatürk 
_. Baıtara/ı t tneltlı 

raret1e alkı1'anan ulu Onderimiı kendl
leıini aelAmlamak suretile iltifatta bulun 
muşlardır. Bu ıeıtnti saat 20,30 a kadar 
devam etıruıtir. Akpm yemelinl köşk· 
lerinde yemifler vali ile belediye reieini 
ve tilmkomutanını sofralannda alıkoy· 

muşlardır. 

Meks ka isyanı 
_.. IJuılurUJı 1 uıcld• 

mis gaıetesiruıı nıwıabıruun San· Lw • 
Nalles hükflmetı dahılinden bıldirildtği
n-. 1Qfe Sedillıstler, balihquda evvelce 
gl\sterilmlı elan araziden daha bO.yük 
bir kısmı kontrolleri altında bulundur· 
maktadırlar. Bu muhabire &öre federal 
kıtaat, Antipnereloedan San Lulye ci
deo yolun ancak pek ufak bir klllmru 
kontrolleri alımda bulundurmaktadırlar. 
Federal zabitler, bunun dolru oldulunu 
kabul etmektedirler. 

Al'lli muhabirin baaka bir tetırafına 
ıöre Meksikada endite hOküın sürmekte 
ve hükdmet aleyhtan olan diler lataatm 
isyana iltihak etmelerinden korkulmakta
dır. 

General Sedillonun elinde 57 tayyare 
bulundufu, bu tayyarelerden bazılannm 
yeni Alman modeli ve dilerlerinin Am&o 
rlkadan gönderilmi, oldulu rivayet edil· 

mektedir. 

Hatay davası 
_. Baılaratı ı lnC'ldı 

çıkannağa çalışamalarmı istihdaf e
den hususi listeye kendilerıni müslü· 
man stıruı! diye kaydettimilıler ve Ha. 
tay anayuuma muhalif olan bu ka· 
yıd gekll hUkQmetimlzfn protestoları. 
na ratmen Hatayda cemiyeti akvam 
intihabat komisyonu tarafmdaıı idame 
edilmişti. 

Hükfunetimiz bunun Uzerine cemi • 
yeti akvama müracaat ederek anaya • 
sanın tbW edilmlı olmumdan ılkt • 
yette bulun.mut ve Tllrklertn mu.ttl • 

.- llaflaıwl• ı tnetdı 
Aradan u bır aman açnce. evvel& 

Knmkapıda I>Qqlu eokaln>M 3 muna
ralı evde o&urln 26 ,...,,..ki Mari ile 
6 )'llD'dlkl ima ipek llDCIJ•nmall w 
feryada bq.1•ft'111anhr. Balnpalan 
duyan koqulv derhal yarcbma kotmut
lar w bir imim da Vlkays Kumkapı m6r 
keline haber wrmillsdir. Polisler bunun 
üzerine imdadı aıbblye telefon ederek bir 
araba ıönderilmesinl isterlerken diler 
memurlar da bAdlse mahalline koşınu1-
lardır. Mari ile kmnm feryatlan devam 
ederken imdldı uhht arabau da ıeJmia, 
tam hastalan alıp cideceli sırada ayni 
llOkaktaki diler bir ilci evden de feryat· 
lar yükselmele bqlamıJtu. 

Feryatlan ve can kurtaran otomobili· 
nin aa düdülünO ieiten semt halkı 10ka
lı doldurmut ve bu halde mat bir panik 
manzaran arzetmele bqlmqtır. 

Polisler, bir evdeki balırtmm mahiye. 
tini anlamak için içeri girdikleri mada, 
diğer bir evden canlmat çıllddar bat
byor ve htdi9el'lin eQmulü bitinemedill 
için tabiatile Mdiı. yerine r&ıderilmft 

bir iki memur bun1arm bep6ine yeti§e
miyordu. 

Bntftn can kurtaranlar 
bı1rekele geçıyor 
Çığlıkların çoğaJmast Oıerine merkez. 

den yarclım istenmi§ ve diier semtlerdeki 
bütün imdadı llhhl otcmobillerinin 
Kumkapıya ıönderilmesi bildirllmittir • 
Otomobiller ıeldikçe ballan tellp art· 
mıı. karakola mOracaatler çolalmala ve 
imdadı llhhl araı.Jan VDU vım ifledl· 
it halde ihtiyaca klfi ıetmemele bafla
mqlardır. 

Bunun Omine tabiler tutulnnJt, allt· 
ten rehirlenenter Haseki, Qmhpap ve 
Şi§li çocuk hastanelerine nakledilmittir. 

Polisin seri ve yerinde mQdahalesl mlk 
tan elliyi bulan mOracaatçılardan hepsi· 
nin kurtanlmasml intaç etmittir. 
Kumkapıda rehirlenenlerin nakil iti• 

ri tamamlanmadan, Unga, KilçQkaya· 
sofya ve Mehmetpqa eemtlerinde de 
zehirlenme neticeainde hastalananlar c;o. 
~ ml'MDJf .,. ~ taııd oto
mobilleri iş bafında oldufundan bu ııemt
lerdeld taksi arabalan seterber edilerek 
bastalann nakline bltJaıum,tır. Bu eemt 
lerc;h, de poJisln gayreti sayesinde hiçbir 
fada vuku bulmamJP. 
MDıebblpler aranıyor 
lain hastahanelik tarafı bılledildikten 

sonra, sütçü aranmala bqlanmq ve 
evinde bulwıarak karakola getirilmittir. 
Kendisi &üdü Küçükpazarda Petrodao 
aldılmı töyleyince Petro da bulunmut. 
o da sütleri Aya)'Ol'li kOyQndeki mandı
racı Mehmetten aldılmı blldirmittlr. Bu 
mm Olerine ıeee Mebmet de bulunarak 
kar8kola ı•tirilmittlr. 

ZehirlenmeDin neden ileri &eldill .. 
nQI anlqılmıt delildir. Şimdiki haldi 
sütçü Cemilin •ttılı sütlerden bir illik· 
tar bulunmama çalıplmaktadır. c.nmn 
sQt kaplan tetkik edilmek Olere alınmq
tır. Süt tahlil edll1nce Jllıirln neden U. 
rl ıeldili anllplabilecekt. 

SOdiln llblrlenmell ,a bulundulu kap. 
lann kalaym olupmdan, ya hayvanla· 
rm ban ıehlrli otlan yemesinden veya
hut da aüdQn uıun mOddet durarak bo
zulmasmdan ileri plebilir. Tablll vaka· 
nm hangi aebebten ileri ıetdilinl telbit 
edecektir. 
Haıtabanelen )'8hnlan1ar 
DOnldl vakada butaneJw yatmlarü 

dddl bir tedaviye tabi tutulma1an icap 
man sünni, namı altında diğer cemaat. ------------
ler listesine kaydedilmelerine nihayet t9ampiı'lon 
verilmesini latemiıtı. V 1 ';fi 

Cemiyeti nkvam kAtibl umumtıiği • M aks Bir 
nin inisyativi tir.erine içtima& davet o-

lunan konaey komitesi TUrkiyenln bu Çocuğuna kaq verdi 
ıikAyetini tetkik etmiş ve dJfer cema. Boksöt Maki Bir k6'Qk ollunun ba1a-
atler llateaine mllllilman aünnl namı tını kurtarmak iPn. kendi vQc:udundan 
altmda hiçbir kimsenin kaydedilmiye-

edenlerin sayıu 23 dür. Haatabanede a
yak üstü tedavi edilenlerle polise müra
caata Ul.ıum aörmiyerek kendilerini hu
IUll surette tedavi ettinınleriJI yekGnu da 
bundan eok fala oldulu eDylenmektedir. 

HMtaneye )'Bbnlanlar fUD)ardır: 
KQçQkayuofya medreae ııokak 6 nu

marada Eftllya, ayni evde, 2 yqmda 
Marika, 41 numarada Keaork. 15 numa
rada 55 yapnda Anna, Kumkapı saray 
sokakta Mihran, ayni ya-de Marika, 
Nunıosmaniyede Çubukçu hanında 
1628 polis Asaf Polat, ayni yerde 55 
yapnda Aaop km Torisa, 

Cind meydanında 36 numarada Şük· 
rQ km Hamide De dokuz aylık ~ 
Basri, 

Kumkapı dQzgQnollu sokak 3 numara
da 26 yapnda Mari, 6 yapnda km ipek 
5 numarada Gördyan, Unpda ~ikçi 
IOkat 11 numarada Aleban otlu 3 ya.. 
pnda Agop, ayni sokakta. ıs numarada 
4 yapnda Varta, ayni aokakta 4 YlllD· 
da Sallhaddin, Çadıra aokak 37 numa
rada 3 yapnda Varpl., Cami eokak 5 
numarada ~ Sepetçi aokakta 50 
yapnda lstilyano, tbrahiın ollu Ahmet, 
DOrcfln ollu qalmda Şqatik. 

ceğini ve listenin ancak kilçilk akalli. ~oiıu bet aylıktır,,.. atflrree' 

yetlerden Çerkes, Marant, Dtlrd, la- den yatmaktadır. Doktorlar QDCUlun 111-------.. 11111!1"9 
mail!, Melkit, Mwıevl ve LA.tin cema· vul·_..1 .. 1 teblikell ı&1l10l'lar " pek •· B h 
atlerine mensub kimselerin kayıtlan. , ....... u a çıva 
na münhasır bulunduğuna karar ver· yıf dQfeD yavrunun YIPIDI• tein kan 
miş ve keyfiyeti cemiyeti akvam kiti. nakli Ibımgeldilfni l&yHlyarlar. O •· ......,. • .,.... 
bi umumtsi delruetiyle Hataydaki intt- man Mab Bir çoculana badi vGcadan-- ~ı 
habat komisyonuna tebliğ ettirmiştir. dan kan veriyor. lbrahim Hoyi 

Mahatıı idarenin tesiratma tlbi ola· Küçilk Makllye ilci kere babeandln BIJlk llbat pll'llLln e• ..-1 
rak böylece hiçbir Tllrkün, diğer ee • kan naldolUftU70I'. Fakat çoculan vul· atk flb'lerbll t.o;laraa ba ....U 
maatler, llatesine kaydedilmesine lm· yeti hl1l dftMhnlt delildir. Bama: 1 teftlm.t blıt lkt .... bdar 
kln kalmamıt ve yapdan menfi pro. - Eler ollum kurtulana. diyor, Sme-J ~. 
JllPDda bu hUluat& tamamen ~ lf~ • O>e Luls ~ galibi De çarpı· ·-----------· 
te ujramıp. §&Caimı.. 
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Aziz okuyucu, ben eminim ki bayatta 
bir gün celmiı üze de JdifretmitJerdir. 
Meıell sabahleyin evinizden çıkarken, 
dllnyanın en dürUst bir insanı oldup. 
nuz h•kJanda bir kanaat besliyordu
nuz. Fakat bu sırada 'karpnıza bir di
lenci çılanqtrr. Si& ona acıdığınu için 
çıkanp Uç bet kurut vermipini.ıdir. 

Dilenci parayı az bularak bunu aura
tmıza fırlatmıt ve size ''cimri,. ijiye ba. 
immttır. Buauretle siz 1&bahleyin cim
ri olduiunmu CSirenmit, öileye dotıu 
da' 'domuz., obnupunuzdur •. Bunu si
ze tramvayda İltemiyerek ayağına bu
tığınu yqlı bir kadın .CSylemiftir. 

Bu iki bldieeden sonra biitiln nq'e. 
~ kaybolur. Akpma kadar asık aurat· 
1a dolqır durununuz !. Akpm we da 
ntl§UnWl4e, alerdivenlerde, eli çdmı1ı 

bir adamla banın buruna ıelininls •• Çı
kın tat pbi terttir. Siz fadan& ftl'IDL 

dan bu çıkın kafama çarpar, caıunız 

nnar. 
aefea almağa, meselenin ne oldu-

•=:==::.~..:.~-== 
bet der, kolkoca çr1anı c8rmüyor mu • 
.unuz? .. Ne ye "r kenara ç~Jrilmedi

niz?.,, 

Siz herife dönüp kabahatli olmadığı
nız hakkında bir kaç kelime söylemek 
iıteniniz. Fakat çıkınh adamın çılmmu 
Jere bırakarak dövüte hazırlandıimı 
ıarunce elaJeme rail olmamak için bun· 
dan vuceçeniniz !. • . 

Bu ıuretle sabahleyin, kendinizin 
dünyanın en iyi, en dürüst ibir inanı 
olduğunuza inanırken aqanleyin "cim. 
rl,, 'domus,, olarak eve döneninb r. 

Maamafih Franktiıek Çabunun ba
tına henlb biSyle bir teY celmemifti .• 
Hayatında timcliye kadar ona küme 

kiifretmemiıtL Çabun iyi ve dUriİlt bir 
•damdı. Enelce bir prensin lriltU.pa 
ilesinde Jdlttipane memuru olarak çalı. 
trrclr. Çaba, çok inuniyetaever bira
ldamdı. 

Prensin kUttipane memurluğuna ya· 
pVken bol bol okumak imklnnu buldu. 
lu orta çal inaaniyetçilerl ona btı fikri 
telkin etmlflerdl. Diğer taraf tan lirik 
lltiıı tlirleri de onu öyle zarif, ~le na
alk bir inaan haline ıetirmitlerdi, ki 
•efendimiz, bendeniz, bendezadenh, 
lllillaadei ımeriyle, mill&ade buyuralur 
lllu? .,, kelimelerini söylemeksizin adım 
~bnazdı. 

Bundan bqka Çabun, çiçekleri çok 
te.eıııu. Penceresindeki kiipe çiçekleri 
&elenlerin, seçenlerin dikkatini ~eker· 
dl. 
f Bir Cilıı Çabun, çiçekleripi ıularken 
illa bir tesaclill eseri olarak pencereye 

dikine ıeten cUnq ıtıklan onun bumu. 
nu IJdıkladı; aksırdı. Bunun neticelin
:•· l4eta zelzeleye tutulmuı gibi eli 
ı::::·· Elindeki bahçıvan kovası aaJ. 

lto.aıun içinde bulunan Mıyun bir 
laı.nı, blıhnmıann O.tüne dökUldil. 
~ korku ile ,perdelerin aramdan 
--.ıa baktı. Sokakta unn ve aiyah 

~bir adamın, ceketi berindeki au. 
d: eliyle silkelemekte otdupu &6r
..__ SabJJı aüm hem eulan silkiyor. 
._.. fe: 
_ - Bu dUpe düz külhanbeyliktir, di· 
""' 18yleniy~u 

Bi r baılca '111 buna cevap olarak: 

,,JiABER - ~ pwfm 

!ı:liaeyi bir türlü unutamıyordu. Nihayet 
bir cUn artık dayanamadı. Kapıcı ka· 
dma: 

- Ben ldllbanbeyi miyim, diye sor
du?. 

ır.dın, ldeta Pfl11Dll bir halde: 
- Aman efendimiz ne milnueıbet, 

dedi, • o kadar iyi ve o kadar okumut 
bir adımamrz ki. •• 

Çabun biraz rabatllmıf ve hafiflemit 
bir halde ıeri döndü. Adeta her teJ'İ u.. 
nutur ıfbi oldu. Hiç bir te,r olmamq 
cibl ıene çiçeklerini aulamaia karar 
verdi. 

Tam eline bahçnan Jaovumı alarak 
çiçekleri sulamaia hazırlanırken, '°'" 
kakta, bldınmlann e.tllnde, bir çok 
defalar ril)'UID& s*8n. .,. kara .. 
1raDı adalı 18rdO. .Ba,& 1ılr ~ 
aplıYa anJendl: 

- Bir dakfb 'blıkmak ıatrunda: bu· 
1unur muıunuz?. 

Kara sakallı adam bu sözlere ehem
miyet bile vermebizin yoluna denm 
etti. Ça1ıan tamamen cfylnmemiı bir 
balde, yani bir don ve c6mJekle elinde 
kOft olarak menllYenterden ·ırqmaıa 
bqladr. Bu halde, elinde kova ile 90ka. 
ğa fırladı: 

- Bir dııkika durur mU1U11uz?. 
Diye bağırarak kara sakallı ada.mm 

pe§inden kopıağa ba§ladı. Kara aa • 
kallı adam durakladı. Fakat Çabunun 
elinde kovayı görtlnce: ~ herif 
beni gene mlatmak istiyor!,, diye dil. 
tttndtı ve var kuvvetiyle kOflllay& 
bqladı. Çabuıı hem kara sa.kallı ada· 
mı kovalıyor, hem de: 

- Bir dakika mtısaade edbıiz, ne o
lur! ... dlyoru. 

Caddenin kögesinde bir polia duru. 
yordu. Kara sakallı adam poliıle doiııı 
koetu ve polisin arkaama saklandı. 
Hızla k()flll&kta olan Çabmı köeeyi 
döner dönmez bir polisle ça.rpıftJ. Ko
vadaki sular polisin üatUne bqma 
dökilldtl. 

Erteal gOn bllttJn gazetelerde aıafı· 
da yazılı olan havadis çıktı: 

Bay Çabufttın ~""' 
Gazete muharrirleri Çabuııun bu mek "Karmelit oaddeMnde 11 ~ 

tubunu alıncı: evde,, !16'1ıene gegmuJ penceredma au 
- Her halde kaçık adunm biril. tfijJcmekle g6nflı eğlend"'6n fcı0tip1aa • 
Diyerek mektubu yırtıp attJlar... Mci Çabtın otunnaktadır. Dan de,, ev. 
ç.bun, mektubunun biç bir pzete wb 1oınldiaitri bir defa ulattığa, te1t-

tarafından dercedllmediiüıe kanaat et. riMİAtl fmlıttmtf dolctorJanfldatt VoJ. 
tikten sonra çok mtlteelair oldu. Ve flfri, bir defa da1aa ~ ~ 
maaumiyetlni efklnumumiyeyc nuı1 etmifffr. /ffl ~eden polisinG.. 
bildireceğini diltünmele bqladı. zerine de ayni te1rilde eıtnde1ri 1ooooya 

Bu maksatla bUtlln ıazetelere tcSYle bofaltm.,m-. Çabuft tmikif edündf w 
bir ilh veıtdi : poZia dtrekt6rlUğane aevkedamifffr .,,, 

•11 Birincitepin .......... sini Bu vakadanberi Çabun aklım oy • 

' 
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Hlcrt: 1357 - Reblflle~el 24 ....... ...... --- ..... 4,38 19,27 
'Ollcer futınası 

YUll ..... ... .... MIMr h9 ..... 
2,4' 12,ıt H,09 19,27 21,ft 2,21 

Liisumla Telefonlar 
Yanouı: 
htanbal için: 24222, Beyollu Jçln: «M,, Kadık&7 için: 80020, Oaktldu 

lçf n: 80825. 
Yeşllk~J'. Bakırk&J', Bebek, Tırabyı, Bfl)'Gkdere,Fenerbabce, Kandilli, Eren. 

k67, Kartal. BD7flbda, He7belf, Bursu. Kınalı, lcin: Telefon mnhıhefe mema.. 
ranı yanaın demek klfldlr. 

1'aml ttfal1est: 22711 
Denb .... 18 • .20 
Beyazıt kulesi: 21998. Galata 'Jlllln blesl: .cooeo. 
Sıhhi lmdıd: 44998. MOddelumumlllk: 22290. Emniyet mtldtlrlQtl: 2UU. 
Elektrik Şirketi: Beyotlu: 44801 • htanbuJ: 2'378. 
Sular: lclareal: Beyolla: '4783. Betlktıı: 40938. Ciball: 20222. Nunıoam .. 

niye: 21708. Cakftdır • KadıkG7: 80773. 
Hayqut: lstanbul: 24378. Kadıkay: 80710. Be)tolla: 44842. 

Talın Otomobili latemek lpn 
BeJOlla clbett: 4908'. Bebek clbetl: 18. 101. Kadıkö~ ciheti: to4'7. 

Denizyollan 
htanbul 8Celltellll: 227,0. Karak&7: 42382. 
lluduıan: Pmr, Salı. PerwemJ>e. Cama ltlnlerl aut 8,SO da Tophane 

nhbmındın. 
KarablBQa: Sah n CUmı dnlerl aut 11 41a Tophane nbtımuıdan blbr 

,.. Teklrdal, Mllrefte, Erdek. Sark&7 iskelelerine alnJ'U'Ü KarabllQa nnr. 
Akdenb postası: Yınn sefer yapıJmıyacakhr. 

Karadenia postası: Yann uat 18 de hareket edecek olan vapur; Akçakapı 

Erelll. Zoquldak, FU70s, Bartın ·ve Amaaraya ujradıktan sonra Clde'Je lider. 
M·;.ı.,. 
A~ Roma - B1ıam, Yanan illlerlerl -.. Qnlll DtJC, Aüert llllze .,. 

aannclar, Ticaret n SanıJ'f lltbeal. Sılabl Ma.: 
(Bu mtızeler berıOn sut tO dan ti ,.. kadar a~.1. 
Tnrk Te lsılm eserleri mOzesl: Pazartesiden baştı berıtln saat ıo dan 16 ya 

kadar Te Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı lltızesl: Beratın aut ıs den tip kadar ı~ıktır. 

M emlelıet Dı,ı Denis Sel•lm 
Boman79 ftparlan: Cumartesi IGDleri 11 Cle Ka.tenceıe: Sah dnlerl ti CI• 

Pire, Be7f'QI. hkenderi7& 
ltal7an nparlan: Cuma llnlerl sut ıo da Pin, Brendbl, Yeaedfk, TrfJeSte. 

'.A"'1IJHI Hattı 
Sirkeci lstas70n llfldllrlfllll Telefon 23079 
Semplon ekspresi herafln Sirkeciden IUt 22 dı blker '" A 'ml.P•dın ıelenl 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
KOD'fallsl)'Ollel 20,SO da blbr, 10,22 de plir. 
Edirne postası: Herdn 1a1t 8,&0 de hareket eder, lt,33 dı ıellı; 

Anadolu Hattı 
HerıOn hareket eden tfmendiferler: _ . 
Sut 1 de Konya, 1 da Ankara. 15,11 de Db:arbüır '"Samsun, 15,SO Cla 

Estiıehlr, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazan. 
Bu trenlerden aaıt 1 da hareket eden Ankara muhtelltl Paıartal, Cartamba 

"' Cuma ,Onlerf Haleb Te Musula .kadar Hfer etmektedir. 
M{}NAKASA iLANLARI: 8 
• SındU"ll kazası, elektrik techlzatı \'e tebeke n tefenilatı 13355 lira keşif 

bedeli iizerinden kapalı zarf usullle eksiltmeye konalmuftar. Eksiltme 31 mı-
71• 138 pazartesi ıilnQ saat 4 de Sındıl'll heledi1e encflmenlnde J'&Pılacaktır. 

• İııhlsarlar idaresinin Şemslpqada bulunan ltletme evlerinde yapılacak 
olu Siren dildtılfl tesisatı iti pazarlıkla ekıiltmele ltonulmuıtar. Keşif bedeli 
183 lira olan bu eksiltme yarınki ÇllJ"fllDlbı allnil saat 2 de idarenin Kabataıtati 
lfft'azım Te milbıyaat fQbeslnde yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
• Dilnyanm en zengin adamı Rokfeller aldlL 
• tnıtltereden dönmekte otan batTekilimfz budn Atln171 muftRJaf etH. 

SlNEMA VE TfYATRO 

BlfYOGW 
11.Zclc r Ali tiaba, Bora 
1,,.1c ı Mthracenınıöıdesı,nınt lstanbul Radyosu 

ISTANBVL 

mezarı 

ı llibraceuln &6ıdesl, Hint 
meıan 

ı Demir adam, Çqan melo 
dld 

ı Denb konanlan 
t Kasırga, yakın puseler, 
ı Ateş kraliçesi, Arzu ile 

Kanber, 

24 MAYIS - 1138 SALI 

J9Dbtbkla berine • dClıtiiiiim .. ,.. natmıı ve gelenin geçenin bqma peıı· 
• lrendili:rle ,.-...c1an twpmk istedi· cerelbıdekl kOpe çiçeklerini atmaya Aıai ı Fofan klodlna. YftrDyen 

iim için • Konnelit cackleeinde t 7 na- bqla.mıftır. kale, 

18,30 plüla dans musikiaf, 19,15 kon· 
ferans, Be)'olla halken namına a\'Ukat 
Mustafa Tunalı (Halkçılık), 19,55 Dona 
haberleri, 20 Vedia Rıza Te arkıdıflan ta· 
rafından Ttlrlt musikisi n halk prtıian, 
20,45 bnı rapora, 20,48 Omer Rıza tara. 
fındu ırapça s67ln, 21 Tahsin Kırakut 
ve arlrıdaşlan tarafındın Ttlrk musUdal 
n halk ıırkılan, 21,45 orkestra, 22,15 a
jans haberleri, 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parçalın, 22,50 son haberler Te 

ertesi ıJDnfln proıradll 23 son. 
_.__: • • .-· Şimdi o §ehir qmdaJd u.......;ıae U· Alemdar ı Kızıl rahip, Votıa malı. ...... ,. ·-nı n•an. ~w k6mlan, 

Kttüpaaeci: ç-... Frutifek,, marhan.esinde çalıpıakta ve çiçekleri ' ıpn4 Beyaz ıtl!larm intikamı 
Bu iltıun da biç bir fayduı olmadı. IUlamaktadır. KADIKÔY 

Çıs-Ln k .. u.-J- el ..u olmadı. Rınçadan çeviren: F-.h FERRUH uuau enuaa111e 1 en a-en BALB : Mibracenin t&desl. 

Yabm bir bç IÜA 90Dl9 fU mealıle im.. r.-----------11.I 
zaaız bir mektup aldı: 

"'Bu l1lnnmdan eonra ne ldUbanbey 
olduiunun daha kunetle kani oJclum,, 

Çabun, derin derin için ~rek tay
lenmete bqladı: 

- Aman ya bbbi im1rin ola da tu 
adama bir raltlaam; o z:mıan her te7 
yoluna girerdi. 

Zaman ceçi:yor, fakat Çllban m b&-

Giz hekimi 
Dı.Muıal RamlAgdın 
Muayerıebaneelnl bkatm TaHrnane 
l'arlabqı Cad. VRIA Apt. ama 

aakletmlftlr. 'l'el: un 
'azardan maada herıün: Oileden 

eonra aaat ikiden altıya kadar 

• • • 
Tiyatrolar~ 

ER'm~RUL SADi 
TEK TİYATROSU 

Bu pce 
TEKIRDAG 

BALK a1Delll8'ında 

HALK OPERETi 
Salı: Azatla (S )'Ildız), 
Operet S perde 2 tablo 
Carşaınba: Beşlktq 

Suat Parki Pe1"f81Dbe: 
BakırHy lllllJ71dl; 
Cuma: Paaaltı Karta
hqta: (Perde arkası), 

Operet s perde 
Sababatttnln ID lllzel !Jelteal 



, 
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Bütçe r11üzaker 
Ankaı·a, 24 (Hususi) - Millet 

Meclisi dün sa.at 14 de toplanarak 
938 senesi biltçesinin müzakeresine 
ba§ladı. 

Bazı daireler bütçelerinde değişik
likler yapan kanun müzakere ve kabul 
olunduktan sonra reis Maliye Vekili 
Fuat Ağralıya söz vermiştir. 

Maliye Vekilinin nutkundan sonra 
Bere Türker, Hüsnü Kitapçı, Fazıl 
Ahmet --e diğer b:ızı mebuslar söz a
larak bütçeden dolayı memnuniyetle
rini izhar etmişlerdir. 

Sözlerden sonra Millet Meclisi, Ri
yaseticumhur, Divanımuhasebat, Baş
vek!let, Şfırayıdevlet, lstatistik umum 
mUdürlUğU, Devlet Meteoroloji ensti
tüleri bütçeleri kabul edildi. Meclis 
bugiln 14: te toplanacaktır. 

Mali ye Vekil'nin nutku 
Maliye vekili bütçe müzakereleri

nin b~laması mUnasebetile eu nutku 
söylemiştir: 

- 1938 mali yılı !bütçesi Büyük Mec. 
lisin kıymetli tetkikine arzedilıniş bu
lunuyor. Bu bütçe 250 milyon liraya 
yakla§an umumi yekfuıu ile Cumhuri
yet devrinin en yüksek bütçesini teş. 
kil ediyor. 
Şu noktayı derhal kayt ve işaret et. 

meliyim ki, birçok memleketlerin büt
çe tevazUnUnü temin için vergi nisbet
leri:oi arttırmaktan başka çare bula
madıkla.n §U sırada, biz, uzun sene
lerdenberi teessüs etmiş ve Cumhuri
yetin uındeleri arasına girmiş bulunan 
denk bütçe hayatını, halkımızın vergi 
mükellefiyetlerinde her sene mühim 
tahfifler yapmak yolunda cesaretle 
yiirürken ve hiç bir vergi menbaları
nuzda. zam yoluna gitmeksizin muha
faza. ediyor ve her sene denk bütçe 
çerçevesi içinde umumi ve hayati hiz
metlere ayırdığımız tahsisat miktarı. 
m ehemmiyetli nisbetto yükseltmiş 
bulunuyoruz. 
Sayın arkadaşla.nn, her rakamı ü

zerinde tekavvuf ettiğine şüphe et
mediğim bu bütçenin ana hatlannın 
tahliline giriiJllleden evvel, ha.yatmm 
son günlerini yaşıyan 1937 bütçesine 
nazaran görülen 19 milyon liralık 

yUksekliği tesbit ve huzurunuza ar
zederkcn realitelere istinat etmi§ bu
lunduğumuzu ifade ve izah etmek is
terim. Varidat tahminlerimizde 10 ay 
1.8.rfmda. yaptığmuz tahsilat ile bir ev
velki senenin son iki ayında yapılan 
tahsilat rakamlarını birle~ek ve 
önümüzdeki sene için yapılan tiı.lıfif
lerl derpiş ve tenzil etmek suretile 
tahminlerimizin sağlam ve samimi 
olmasına dikkat etm.i§ bulunuyoruz. 

son rakamlara göre ve hükfune
tin teklifile vaziyeti yeniden gözden 
geçiren encilmen varidat muhamme
natmı yine hUkfunetle tamamile mu
ta.bık kalmak euretile 250.049.000 lira 
olarak tesbit etml§ ve bütçe muvaze.. 
nesi zaruret.ile ka.r§ılanmıyan ve kıs
men sonradan çıkan ihtiyaçlara ait 
tekliflerimizi de tetkik ederek bunlar. 
oan lüzumlu gördüklerini naz.an iti
bare alma.k surctile masraf bütçesini 
249.954.020 lira olarak bağlamağı mu
v&fık görmli§tür. 

· Buna nazaran önUmüzdeki seneye 
ait masraf bütçesinin umumi yekllnu 
1937 den 18.934.000 lira fazladır. 

Muhtelif dairelerin bütçelerine ay· 
rı ayrı yapılan zamların yekfuıu ise 
31,5 milyon lirayı mütccaviroir. Bu i
ki rakam arasındaki 12 milyon lira
lık fark fevkalade menbalardan temin 
edilecek karşılıklarla idaresi caiz ve 
mUnıkUn olan eimendifcr inşaatı ve 
nıaden tetkikatı ve taharriyatı gibi 
himıetlcrln bu menbalardan elde edi
lecek varidatla. k8Jl!ılanması suretile 
adi biltçcde bu hizmetler için mevcut 
fahsisatın tenzili ve buna mukabil 
dünyanm silablıuuna yarı§ı müvace -
he&nde memleket mUdafaasmın istil
r.am ettiği mUdaf nn tahsisatının tak. 
viyesi için ihtiyar ve terviç edilen şe
kil ve zaruret icnplruından doğmuş
tur. 

Bn noktayı da i§aret etmeliyim ki, 
bu sene için ihtiyar olunan bu dcği
§ikllğin bütçelerimizin müstakbel in
ki§aflarından istifade edilerek kaldı
rılması ve Cumhuriyetin ta.kip ettiği 
malt sisteme göre bu hizmetlere de 
ileriki ecnelerclc yine adi bütçede yer 
verllmeısl dUf!Uncclerimizin ba§mda -
dır. 

Arkad~lar, milli rnüdafaamıza. ta -
allftk eden hizmetler Urerinde yüksel 
heyetinizin gösterdiği büyUk hassa.si. 
yetle mütenasip olarak bu hususta. da
imi teyakkuz halinde bulunan hükfl -
met, zammın yarısına yakın mlktarmı 
15.300.000 lirasını bu hizmetlere ayır
mıştır. 

Bunun 8,5 milyon lirası kara, O.eniz 
ve askeri fabrikalar için hazırlanan ve 
kanunu ahiren kabul buyrulan 125,5 
milyo ı liralık programın ilk seneye a
it karşılığıdır. 

Bu miktarın 1939 da 12,5 milyon li
ra.ya çıkarılması mukarrerdir. SilAh 
ve mühimmat ihtiyaçlarımızı mümkün 
olduğu kadar dahilde temin için ötc
dcnbcri sarfettiğimiz gayreti bir kat 
dahat kuvvetlendirmek üzere, askeri 
fabrikalar tahsisatına 125,5 milyon -
luk programda tefrik edilecek mikta
rın haricinde olarak daimi ımarnt ih. 
tiyacı için ayrıca 2.200.000 liradan i
baret olan f abriknJar bütçesi yüzde 
72 fazlaıılle 5.255.000 liraya çıkarıl -
mıştır. Geriye kalan 4,5 milyon lira 
milli mildninanın muhtelif ihtiyaçla
rına karşılık tutulmuştur. 

Mımrıt 
1938 mali yılı için maarif bütçesine 

2.440.000 lira zam yapılmıştır. Geçen 
yıl bütçe hakkında maruzatta bulu -
nurken her sone muntaı:.aman arttı -
ğından ve 1937 de beş sene evvelkinin 
iki mislini geçmiş olduğundan bah • 
settiğlm bu bUtçeye yapılan mütema
di ilavelere rağmen, halkınuzm maa
rife karşı gösterdiği emsalsiz heves 
ve rağbeti işaret etmek ve Cumhuri· 
yeUn bu feyizli neticesini görerek bu
nu k~ılamaktan büyük zevk duydu
ğumu huzurunuzda nrzetmek isterim. 

Bu netice her sahada. feyzini göste. 
ren Cumhuriyet devrinin cidden en 
çok iftihar edilecek büyük eserlerin -
den biridir. 

Nafia, lkhsat, Ziraat 
Nafia bUtçesine 2 milyon, iktrsada 

861.000, ziraata 1.030.000 lira zam ya. 
pılmıştır. Nafia bUtçesindeki zammın 
888000 lirası doğrudan doğruya bu ve
kfilet ihtiyaçlarına, bakiyesi muhtelif 
vekfiletlerin nafia bütçesinde topla -
nan inşaat ihtiyaçlanna aynlınıştır. 

Ziraat bütçesine yapılan 1 milyon 
liralık zam bilhassa geçen sene kabul 
buyurduğunuz kanun icabı olarak zi· 
raat teşkilatının takviyesine tahsis o
lunmuştur. 

Emniyet ve jandarma 
Dahili emniyet ve inzibat teşkilatı

mızın muhtelif ihtiyaçları için. emni
yet umum müdürlüğü ve jandarma 
bütçelerine 1.736.383 lira zam yapıl
m~tır. 

Sıhhat ve Içlimat Muavenet 
Zammın 1 milyon lirası sıhhat ve iç.. 

timat muavenet hizmetlerine tefrik e. 
dilmi§tir. 

Maliye 
Mal;ye bük.esindeki 1-300 küsur bin 

liralık forkm 500.000 lirası posta ve 
telgraf ve telef on, 400.000 lirası or
man umum müdürlükleri mülhak büt
çelerine yardım olarak 1937 bütçesin
de me cut tahsisata ilavedir. Gerisi 
umumi muvazeneye dahil dairelerin 
müşterek ihtiya.çln.rma mahsus muh
telif tertiplere konulmu§tur. 

1938 bU~esindekl zammın 4 milyon 
lirası da, geçen senelerde alınmıs ve 
önümüzdeki sene almn.cak fevkalade 
tn.hsisat karşılığını teşkil eden borçla
rın ödenmesi içi.n 1937 de düyılııü u· 
mumiye bütÇıCSine konulan 6 milyon 
liraya eklenmiştir ki, bu suretle rnez
kfır borçların ödenmesine 1938 sene
sinde l milyon lira tahsis C'dilmiş olu. 
yor. 

Demiryollar inşaatı 
Varidata ait izahata geçmeden ev

vel mahiyetleri itibariyle adi bütÇ<ıdo 
yer almıyan ve esasen iki senedenberi 
f evkaladc varidatla kareılanmakta o. 
lan hizmetlerden önümüzdeki seno 
programına dahil bulunanlar hakkın
da maruzatta bulunayım: 

Bu hususta takdim etmi§ olduğu -
muz kanun Iayihasile mevzuubahs 
hizmetler için sarfına mezuniyetinizi 
istediğimiz tahsisat mikta.n57.900.000 
liradan ibarettir. Bunun 25 milyona 
yakm miktarı demiryollar inşat ihti-
yacı içindir. Demiryollar infu.tı için 

1938 mali yılında sa.rlı !Azım. gelen 
miktar 30 milyon liraya yakındır. 

Bunun 4,5 milyon lirası Sivas - Er
zurum istikrazile karşılanmaktadır. 

Bakiyesi de f evkal8.de tahsisatla kar
§ılanaca.ktır. 

Memleketin içtimai ve iktısadl va
ziyeti bakmımda.n olduğu kadar mU
dafaası ha.kınımdan da demiryollar 
inşa.atma ötedenberi verdiğimiz ehem. 
miyet yilksek heyetinizin malfunudur. 

Bunun için çizilen programın ta -
mamen tatbikine şimdiye kadar oldu
ğu gibi ayni hızla devam edilecektir. 
önümüzdeki sene içinde Şark vilft.,. 
yetlerlmizin mühim bir merkezi olan 
Erzincana varmış olacağız. 

Dün mecliste yeni bütçe hakkında 

fza1ıat ooren maliye vekıli Fua.t Ağmlı 

FevkaUlde tahsisat 
İstediğimiz fevkalAde tahsisatın 21 

milyon 220.000 lirası da milli müda -
f aa hizmetlerine karşılıktır. Bu saha
daki ihtiyaçlarımıza, gerek ad1 bütçe
de gerek fevkal!de programda bütün 
diğer ihtiyaçlara. tercihan yer ayır -
makta olduğumuzu bu rakam dahi 
ifade eder. 

Fevkalade ta.h.sisatın 2.300.000 lira
sı büt~e haricinde bırakılan maden tet 
kik ve arama enstitüsU ile elekbik i§. 
leri etüt dairesi ihtiyaçlarma, 2 mil
yon lirası muhacir isk!n masrafları
na, 1.200.000 lirası Ankara tıp fa.kUI
tesi inşaat ve tesisatına 1 milyon li
rası Istanbul - F.dirne yolunun inşa
sına 1 milyon lirası hava. ;yollan: dev
let i§letme idaresi ihtiyaçlarına, 4 
milyon lira kadarı muhtelif inşaat ve 
imar hizmetlerile müteferrik iktisadi, 
zirai işlere tahsis edilmiıJtir. 

Su işleri 
Cumhuriyetin i§ programında yer 

alan bUyUk mevzularmuzda.n biri de 
su i~lcridir. Evvelce hususi kanunlar
la verilen salahiyet dahilinde ihalesi 
yapılmış olan küçük menderes havza
sı bu sene tamam.ile bitıniş, Cellat ba· 
taklığı kurutulınus bulunacaktır. Ni
lllfer nehrinlıı Bursa ovasında yaptı
ğı tahribatın önüne geçilmesi ve Ter
me bataklığının kurutulması işi de bu 
sene ikmal edllmi§ olacaktır. 

3031 numaralı kanunla verilen sa
lahiyete istinaden Adana, Iğdır, Tar
sus • Mersin, Kermasti - Menemen 
mmtakalanndaki su işleri kısmen i
hale edilmiş bir kısmmm da projeleri 
hazırlanmı§tır. 

SUmer Bank 
Sana.yile~e faaliyetimiz. progra· 

mı dahilinde ilerlemektedir. Çimento, 
porselon ve kimya sanayiine ait müte
addit fabrikaların tesisine önlimllr.de
kl sene ba§lanacağı gibi demir sana
yii inaaatı meyanındaki yüksek fu
runlardn.n biıi de işlemeye ba,elamış 
olacaktır. 

Bu mali sene zarfında Sümcrbankın 
snnayile§mc sahasında sarfma muh -
taç olduğu paralar bu müessesenin 
haiz olduğu kredilerle temin olwıa
caktır. 

Eli bank 
Maden işleri; 
Etibank tarafından işletilen Zon. 

guldak kömUr madeninin 19{ 7 deki is
tihsal miktarı 400.000 tondan ibaret 
iken istihsalfı.tm tezyidi için lı. an 
tedbirler sayesinde 1938 mali yılında 
istihsal edilecek lava kömUr mfktsırı 
600.000 tonu bulacakb.r. Bu miktar, 
programı dahilinde her sene artmak 
suretile 1934 senesinde (l.100.000) i 
bulmll§ olacaktır. 

Ergani bakır madeni önümüzdeki 
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leri başladı 
Kfuıunusaniden itibaren faaliyete baş
lıyacaktn·. Senelik kapaşitesi 7.500 -
8.00 ton olan bu madenden 1938 mali 
yılı içinde 3.000 ton elde edeceğimizi 
tahmin ediyoruz. 

Divrik demir madeni i§lemeğe baş
lamı§tır. Önümüzdeki mali yılı içinde 
100.000 ton maden cevheri istihsal e
debileceğiz. Elyevm hali faaliyette 
bulunan krom madeninin 50.000 ton
dan ibaret olan istihsalinin indelihti
yaç 100.000 tona çıkanlması için la
zımgelen tesisat şimdiden tamamen 
ikmal edilmi§tir. 

Senelik kapasitesi Ergani gibi 7500 
8000 ton olan Murgul bakır madeni 
ile Bulgardağı Keban altm ve kurşun 
madenleri için icap eden tesisata da 
önümüzdeki sene b~lanacak ve bun. 
Jar dahi programlarına. göre işletile
cektir. 

Denizbank 
Deniz Ticaret filomuz için hu

susi kanunla verilmi§ olan salahiyet 
istimal cdilmi§ ve sipariş olan vapur
lardan biri bu ny içinde getirilmi~ ol
duğu gibi, bir kısmı da önUmUzdeki 
sene teslim cdilml§ bulun:ıcaktır. Mil
U bankalarnnız tara.fmdan teşkil edi
len "Sosyete şilep,, faaliyete geçmiş 
ve şimdiden 3 şilep mUbayaa etmi§ bu
lunmaktadır. Gerek harici ticaretimiz, 
gerek döviz sarfiyatı tasarrufu bakı
mından memlekette bu sosyetenin te. 
min edeceği faydalar çok ehemmiyet
lidir. 

Denlzbank mevzuuns. giren işlere 
temas etmiş iken, önümüzdeki mali yıl 
içinde İstanbulda azamı be§er bin ton
luk ve defaten 12 bin tona kadar ge. 
mi inşa edebilecek kapasiteyi haiz ye
ni bir Tersane kunılmağa başlanma
sı mukarrer bulunduğunu da anede
yim. 

Hava yollnrı 
Hava yollan devlet işletme idaresi

ne normal hizmetler için adi bütçeden 
450.000 lira yardım edilmiş, f ev ka
la.de tahsisattan da bir milyon lira 
tefrik olunmuştur. 

Mevcut hatlara iHivet.en önümüzde
ki mali yıl içinde Ankara - lzmir ve 
Ankara - Adana hatları açılacak, A:n. 
kara • Diyarbakır hattı için istihza.· 
ratta bulunulacak ve bu sen·islcr için 
icap eden vesait de mUbayaa edilmiş 
olacaktır. 

İki seneden beri bütçe haricinde f ev
kalB.de menabiden temin edilen karşı
Irklarla idare olunan hizmetlere ait 
maruzatım bundan ibarettir. 

Biltçe fazlası 
Bütçenin masraf kısmını alakadar 

eden maruzatıma Bilyilk Meclise tak
dim edilmiş olan 1936 mali yılı hesap 
ka.Usilo bir sene evvelki hesap katl 
arasında bir mukayese yaparak niha
yet vereceğim. 

1935 senesinde bütçeden ve f evka
lMe menbalardan 231,4 milyon lira 
tahsil ve 217,1 milyon Ura tediye e. 
dilmiıtir ki aradaki fark 14,3 milyon 
liradan ibarettir. 

Bundan, sene sonunda bütçe ema
netine alınmak ısuretile ertesi seneye 
borç olarak devredilen 6,6 milyon lira 

indirilirse hesap devresi 7, 7 milyon 
liralık -lr fazla ile kapanını§ demek· 
tir. 

936 senesinde ise yine bütçeden ve 
fevkalade membalarda 271 milyon lira 
tahsilat yapılmış ve bunlara mukabil 
240 milyon lira tediye olunmuştur ki, 
aradaki fark 31 milyon liradan ibaret
tir. Bundan sene sonunda bütçe ema
netine alınmış olan 20,2 milyon lira 
tenzil edilirse; Hesap devresinin bir se
ne evvelki 7,7 milyon liraya mukabil 
1 O,S liralık bir fazla ile kapandı~ı gö
rUIUr. 

Varidat bütçesi 
938 matı yılında normal membalar 

dan elde edileceğini taıhmin ettiğimiz 

varidat miktarı 250,040,000 liradır. Bu 
miktar 937 mali yılı biltçe muhamme
natına nazaran 19 milycn 29 bin lira 
fazladır. 

içinde bulundufumuz senenin 10 ay
lık hokiki tahsilat rakamlanna i~tinat 
eden tahminlerimizde hayvanlar ve 
müvazene vergilerindeki ten~ilatm ge
lecek sene varidatında yapacağı tesir 
ıclahi nazarı itibare ahnnu_ olmasın~ gö
re, hakiki fazlalık 25,629,000 liradan 
ibarettir. 

Görülüyor ki bütçe mubammcnaun.a 
n2zara.-ı 936 mali tahsilatında görülen 
fazlalık ayni seyirle 937 mali yılında da 
devam etmi§ ve içinde bulunduğumuz 
senenin 11 aylık tahsilat yek\ınu daha 
şimdiden senelik varidat mubammena
tını 5,366,000 lira geçmiştir. 

Tahsilattaki bu fazlalık belli başh 

biltün vergilerimizde kendini gösteıınit 
olmakla beraber bilhassa muamele ver
gisinde beş, gümrük resminde üç, istih 
lak vergilerinde iki milyonu, kazan~ 

vergisinde bir buçuk, damga resminde 
bir milyonu mütecavizdir. lktısadi h~ 
yattaki inkişaf ile vergi sistemimizdeki 
ahengin ve vergi kanunlarında alınan 
ıslah ve temsik tedbirlerinin semer li 
tesirlerine borçlu bulunduğumuz bu ne
ticeyi huzurunuzda memnuniyetle kay
dediyorum. 

Atatürkiln yüksek direktiflerinde 
işaret buyurulan ve hükfimet progra
mında yer alan vergi ıslahatında, hi.ı· 
met erbabının vergilerinde yapılacak 

tahfifi bu sene müvazene vergisi Uze
rinde tatbik ediyoruz. Tahfüe bu ver
giden başh:ımamızın sebebi, muvazene 
vergisinin istisnalan en dar ve binaen 
aleyh §ümulü en geniş bir vergi olma. 
eı, çok büyük bir mükellef kütlesini a. 
lakadar etmesidir. Bu vergide, bir ta
raftan nisbeti yUzde 8 c indirmek, di· 
ğcr taraftan rnuafiyat tahdidini genit
letmek suretile bir ttıhfif yapını~ olu
yoruz. 

Bunlardan başka trbbt ve ispençiyari 
müstahzarat üzerindeki istihlfilc vergi· 
ıi ve damga resminde ağır görülen ba
zı niabetlerin tahfifi hakkında yüksek: 
meclise takdim olunan layihalar da en
cilmenlerde tetkik olunmaktadır. 

Döviz vaziyetimiz 
937 yılına ait gelir tahminimiz 

2,500,000 lira fazlasile tahakkuk etmiş 
ti.r. Döviz; sarfiyatı için bu cedvellerde 
kabul ettiğimiz miktarların da tecavllz 
edilmemesini, btiyük bir dikkat ve iti
na ile takip etmekteyiz. Ancak dünya 
silahlanma y~şı karşısında Türkiye
nln de §crefli vaziyetinin muhafazası 
ve sulhun idamec;i yolunda kendine 
düşen vazifenin ifası için ltizum gör
ldüğümüz müdafaa vcsaitinin takviyeli 
uğrunda ihtiyari icap eden döviz aa~
fiyatından kaçınmamak mecburiyetinde 
yiz,. 

İşte bilhassa bu mühim ft.milin tesi· 
ri altında bütün takayyüdatmuza, çok 
ciddi ve hayati olmayan masraflarımı· 
zm tahdit edilmesine ve azami tasa~ 
ruflar yapılm!lsı yolunda icap eden bü
tün tedbirlerin alınmasına rağmen dö
viz vaziyetimizde bu sene içinde bir 
f erahlrk arzedemiyeceğim. 

Bu vaziyetin ilcasilodir ki, sakıt im· 
paratorluktan müdevver harici borçla
rın yüzde ellisini döviz ile ödemek hu
susunda alacaklılarla mutabık kaldığı

mız esasın tadilini teklif etmiş ve bu 
bor~larımızın TUrl: parasile muntaza
man ödenecek olan taksitlerini~ tama· 
mının Tilrkiyeden mal mübayaası aure
tile transferinin icrası yclunda alile&• 
darlara tebligat yapmı§ bulunuyoruz. 

Milli para 
Büyük önder AtatUrkün milli para· 

mızın kıymetinin muhafazası hususun· 
da verdiği direkti( yüksek heyetinizin 
bu maksadı istih!daf eden kar Tları da· 
imi göz öntinde bulundurmakta ve mil· 
1i paranın korunması ve fili istikrann 
devamı için icap eden bütün tedbirler 
alınmaktadır. 

Düı.yanın bugünkü naıik devrinde 
dahi paramızın istikrannın mUemmcn 
bulunduğunu bir defa daha ifade etme· 
yi vazife bilirim. 

Yüksek huzurunuzda ge~en şene 931 
bütçesini izoh ederken borsa haricinde 
almıp satılan Türk altınının tedrici bir 
terefCüe meylettiğini ve bu tereffilc: 
muhtelif ecnebi paralannın devalüasyo
nunun da müessir olduğunu ve bu yilk
sclmenin yersiz bulunduğunu arzet
miştim. 

Sebepsiz bir kısım vatan~lann .ıa· 
rarını müed'di olan bu hareketler ~e· 
rinde tetkikler yapılmış ve icap edc:f1 
tedbirler tilınmıştır. Aldığımız tedbir
ler neticesinde. 1115 kuruşa kadar yUl< 
selmiş altın, bu:i.in memleketin her 
tarafmda 1000-1035 kuruş arasındl 
muamele görmeğe başlamıştır ki bu da 
dünya altın fiyatlarına nazc:ıran no~· 
le ~ok yakın addedilebilir. 
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tath bir uyku 
temin eder 

HABER - XfCsam ~-

Mükemmel aurelto montaj edilmiıtir. 

Mekanizması /evhalade çalışmahtadır. 
Bütiin iahımile birlikle satılmaktadır. 

Mufassal malumat almak için: 
'TELEFON: 43956 müracaat ediniı. 

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

11 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata • Karnköy • Abdullah ef. 
lokantası kar§ısındn Galiçi Han 

Hergün J.5 den 20 ye kad.ar 

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

Telefon: 41235 

-----...-..... . 

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
1 Ne nebat i ne k im-

,~~Ekzema vKe en mtzıannH cAilt yaralHMrından knr~1u,Nm•klçln~ ................................................................. ııiiıiılıil~;;mji .. 

1 1 
Oemlryol yolcularına 

Di!v!et Demıryolları ve Limonları ·;şıPtme 
. . 

Umum idar~si ilanları 

i yc vl zehirli hiç bi r 
madde yoktur 

Dcmiryolu teşkllfttı, trenlerde bilet satınağa mUsait olmadığından sayın 
<llllunınız. Binlerce hasht\'1 kurturmıştır ~~0'"r•f 011 ·~t.avııli7• yolcuların, biletlerini trenlere binmeden evvel almaları icab eder. 1 Temmuz 

1938 tarihinden itibaren bilet alamadıklarını haber veren yolculardan, tevak. 
kufu mUsait ilk istasyona kadar olan mesafenin i.lcretinden başka fazla olarak 
30 kuruş alınacaktır. Biletsiz bulunan yolcular hakkında da biletsiz katedilen . . . , .. mesafeye ait ücretten b~ka ücretin iki mislie kadar ceza almaktan ibaret olan 

-~ Istıınbul ·. Belediyesi Ilanlaı·ı muamelenin tatbikma devam olunacaktır. (3019) 

Otf Doktoru 

Necati PAKŞi Ayni güzergah üzerindeki otoblis hatlarından bir kısmının tarifelerinde ay
ni mıntaka arasında alınacak ücretlerde görültm cUz'i farklar bu ücretlerin as. 
garisi kabul edilmek suretiyle tevhid edilmi§ yalnız Sirkeci -. Bakrrköy, Sirke
ci • Rami. Eminönü - Emirgfuı, Taksim. Yenimahalle hatlarmm tarifeleri bun-

Türk Hava Kurumu 
Haıtalanru bergün aabab aaaı 

10 dan akpm 19 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuıu gunleri ... t 14 tea 

18 e kMlar paraıızdır. 

dan hariç tutulmU§tur. Keyfiyet ilan olunur. (B) (3008) Büyük Piyangosu 
11 Haziran 938 dedir. Adrt1: Karaköy Tünel meydl!m, Vcsaitinakllye resminden olan borcundan dolayı haciz altına. alınan Ford 
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J osyô jak, tavrını hıç değiştirme-

den cevap verdi: 

- Biraz daha aabrr 1.. Bir müddet 
ıonra bütün bunlar değişecek ve yolu
na girecektir. 

- Cid:li mi?. Bunu söyl~ıi kolay •. 
Halbuki ben buraCb adeta hapisanedc
yim, dışarıya çıkmak hakkım yok. Çün
kü, &izin talimatınız mucibince, krala, 
dü Barriye mektup yazarak hasta oldu· 
ğumu ve VeraayQ gelemfyeceğimi bil-

,dırdiğimi söyledim. Tabii siz, ko~1tun 

benimle m:ıgul olmayışını kralın hay
retle karşılayacağını •.-e belki de bir 
§eylerden şüphe edeceğini ıdüşilnerek 

bana bu talimatı verdiniz. Bütün bun· 
lar çok iyi .. Fakat ortadıa bir hakikat 
var ki o da burada mahpus olduğum ve 
kraldan ba~ka hiç kimseyi görmiyerek 
bunaldıcımdırl •. 

- Bütün bu söyledikleriniz ®ğru
dur ve bu~a kapalı kalmanm sizin 
gibi çok güzel bir kadın için cidden tz>. 

hammülsüz bir şey olduğunu takdir e
diyorum. Fakat ben de esasen vaziyetin 
itap ettirdiği bu ihtiyata artık lüzum 
kalmadığını size haber vermeğe geldim. 
Hedefimize e:ırnek üzereyiz, sevgili yav
rum; kıaa bir müddet ıonra bu yal
nızlık nihayet bulacaktır. Belki de si
zi bıktm•:ak kadar kalabalık içinde ya
şayacaksınız. fakat bu beni alakadar 
etmez. Şimdilik, madem ki, ,gezip do -
la§mak istiyonunuz, çıkın. yavrum; 
istediğiniz kadar çıkıp gezin .. 

Zikrettiği sebepten zi}•:ı:le, başka bir 
ıebep için çok istediği bu arzusunun 
bu kadar kolaylıkla yerine getirildiğine 
hayret eden Jülyet sevinçle bağırdı: 

- Nasıl?. Buna mUsaade eaiyor mu. 
ıunuz?. 

- Fakat tabii yavrum 1 Tabii krrıl 

rnUsaade edene .. Tanınmamak için ted· 
birler almak şartiyle, istediğiniz kadar 
~kabilirsiniz .. Hatta isterseniz bu <•!<· 
famdan itibaren .. 

Kontes, kalbten gelen bir şükranla 
bağırdı: 

- Ah! Siz ne kadar iyi bir insan:;ı
nız ! .. 

Genç kadının bu sevincine baılıca 

sebep, içinde l>oğu1:1uğu bu altın kafes
ten nihtıyet serbestçe çıkıp, nihayet, 
d'Assasa yaklaşabilmek, ona bir iyilik
te bulunmak düşüncesiydi. 

- Ben iyi bir insan değilim, 6adece 
doğru bir insanım ve sizi mes'ut gör. 
mek istiycrnm. Şimdi, yavrum, madem 
ki bu cihetten onlaştık, bana kralla olan 
mUnasebatınızı tafsiUltiyle anlatın. 

Bunun iizerine Jülyet, vaziyeti haki
kate tamamiyle uygun bir ıekilde izah 
ederek, beslediği ümitleri ıde ilSvc etti. 

Mö .. yö Jak ta bunları dinledi ve genç 
kadının sözleriyle, elde ettiği hususi 
malümatı mczcederek, bunl~ırdan, kon
tesin çıkardığı neticelerden daha haki
ki neticeler çıkarıyordu. 

Genç kadın sözlerini bitirdiği zaman, 
mösy6 Jak başını sallıyarak ~öyle de
di: 

- Size söyledim ya, hedefe )akl· qı
yoruz .. Krala muhtelif yerlerden tesir 
yapılıyor; ümit ederim ki, kısa bir müd. 
det sonra, siz resmen saraya takd:m e· 
dileceksiniz. So.a~aki i~ tamaıniyle bana 
aittir. Siz de kralı biraz tahrik etseniz 
fena olmaz. Binaenaleyh, şimdiden son· 
ra, si:ıe tavsiye etmiş olduğum ihtiyatı 
bir tarafa bırakarak, sabırsızlık eseri 
gösterin ve bu yalnızlığın size güç gel
diğini kral::ı hissettirin .. Fakat tabrı, bü
tün bunları tt•:irici bir şekilde ve büyük 
bir dikkatle yapın, işin üst tarafını ba
na bırakın. 

Ve mösyö Jak, şayanı hayret bir sa. 
rahat ve vuzuhla kendisini büyük bir 
dikatlc dinleyen genç kadına mufassal 
talimat vermekte devam etti. 

Mösyö Jak, sözünü bitirdiği zaman, 
çekilip gitmek için ayaa ğ k•ılktı ve k.':)0-
tes de, onu uğurlamak için, bir sevki ta-
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------------------~--------------------------kat ıtın garip cıheti şu idi ki, genç ka
dının büyük bir dikkatle yı•ptıgı bu 
portre, krala kat'iyyen benzemiyordu. 

Kağıdın üzerinde zarif bir zabit si. 
lucti görülüyordu. Ve bu zabit şayanı 
hayret bir tekilde şövalye d' Assa.sa ben
zemiyordu. 

Genç kadın, gUnün bu saatinde hiç 
kimse tarafından görülmiyeceğinden 

emin olduğu için - kral ııncak geceleri 
geliy.crtlu •• Kralın P?rtresini bir tara
fa bırakıyor ve büyUk bir aşkla müte • 
vazi z:abitin portresini yapıyordu. Çün. 
kil, Jülyet, nihayet kendi kendine itiraf 
etmi§ olduğu veçhile, bu güzel, bu 
mert, bu asil ve cesur zabiti, samimi 
saf ve ateıin bir aşkla seviyoııdu. 

Bu tıjk merhametten doğmuştu. 
Genç kadın onu tanımadan, etrafında 

bu son derece gUzel, mert cesur ve bir 
kral kadar vakur ve üstelik çılgınca 

aşık olan bu şövalye d'Assastan bah
sedildiğini duymuş ve onunla alak •::lar 
olmuştu. 

Bilahare Rezcrvuar sokağında, onun 
paviyonu karşısındaki paviyonu işgal 

ederken, cnu gö.müş ve başka bir ka
dına karşı olan aşkında onu bu k?"tdaı· 

sab rsız, bu kadar heyecanlı, bu kadar 
mahzun görünce, alakası büsbütün art
mış ve Jülyet bu genç ve güzel şöval
yenin kalbini kazanmış ol:u mes'ut ka· 
dını adeta kıskanmağa başlamıştı. 

Sonra, ~övalyeye karşr çevrilen do
lapları haber almı§ ve büyük bir mer
hı.met hissi duyarak. onu kurt:ırmayı 

ken:li kendine vaadetmişti. 
Filhakika, kendi hayatını tehlikeye 

koyarak, onu tehlikeden haberdar etti
ği malumdur . 

Jülyet, gerek kendisini tahrik eden -
lere, gerekse kendi ihtirasına itaat et
mek için. 1-;;ıt'i hareketlere geçmek mec· 
buriyetinde kalınca, madam d'Etyolun 
yerine alıncıya kadar duyduğu müthiş 
heyecan anlarında onu dü~ünmeğe, o-

nun ne olduğunu merak etmeğe vakit 
bulamadı. 

Fakat kralın gidişinden sonro, partiyi 
kazandığını zannettiği zaman, bütün 
endişesi tekrar belirdi ve genç kadın, 
vücudunu ürperten heyecan ve kalbini 
sızlatan acı içinde, d' .f}.ssasa katlı 

duyduğu hissin basit bir clfika değil, 

fakat en ateşin ve e;amim\ bir aşk ol
duğunu anladı. 

Vakia genç kadm kendisi için yepye· 
ni bir şey olan ve mösyö Jak, K~t dil 
Barri veya kral tarafından haber tJındı· 
ğı takdirde, müthiş bir tehlike halini 
alacak bu his mücadelesini kabul etme· 
· di. Fakat bu cidtlen büyUk .. ölüm dere
cesinde büyük tehlike, onun için başka 
bir fedakarlık ve sacbkat mevzuu oldu. 
Esasen bu aşk, zannettiğinden daha çok 
kökleşmişti. Ve genç kadın, kendisini 
şaşırtan, fakat ayni zamanda tatlı olan 
bir hayret ve heyecan içinde, z.şkından 
ve bir gün onun tarafından sevilebilmek 
ümidinden vazgeçmeain, kendisi için 
havadan vazgeçmek gibi bir şey olaca· 
ğını hissetti. 

Bunun üzerine, kalbi müthiş bir ıs
tırap içinde sızladığı halde, büyük bir 
kurnazlık ve maharetle sevdiği erkek 
hakkındb malltmat aldı ve onun şatoda 
mahpus bulunduğunu öğrendi ve, hiç 
te temin edici olmıyan bu haber onu se· 
vindirdi. 

Çok şükür, şövalye dü Barrinin ha
rabelerinden kurtulmuştu. Ve mahpus 
kaldığı müddetçe bu kindar ve alçaklık 
derecesinde adi ve bayağı adamdan 
korkulaczık bir şey yoktu. Binaenaleyh, 
en iyi şey, onun, hima}ekar hücresin
de kalmasıydı .• Daha s::tıra, onu oradan 
kurtarmanın yolların ıarayacaktı. 

Daha sonra! .. Bu iki kelime üzerinde 
genç kadın, ne hül~·lar kuruyordu! .. 

Evvela kral, onun şövalyeyi tanıdığı
nı bilmiyordu. Binaenaleyh, bilahare, 
kralın kalbini iyice kazandığı zaman 
- henüz bundan emin değildi. - onun kıs-
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VENi HAYAT 
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nın her parçası üzerinde YENi HAYAT. 
kelimesi yazılıdır, alırken buna dikkat et
melerini sayın ve aziz müşterilerimizden e
hemmiyetle rica ederiz. 
Ayni zamanda YENİ HAYAT fabrikası
nın ekstra iki kavrulmuş ve sakızlı fındık
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kıraathanelerinde açık ve ambalajlı ola • 
rak kullanıimaktadır. 
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zin mal tedariki için gösterdiği alaka ve 
ehemmiyetin bir timsalidir. 
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BOTUN AGRILARIN PANZEHlRtDtR. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz. 
Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannid baş ve diş ağ
rılarını süratle izaleye ka· 
fidir. Romatizma evcaı, si
nir, mafsal ve adale ıstırab
ları Gripinle tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite 
karşı en müessir ilaç 

G R 1 P t N' dir . 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine 

ı dikkat, taklitlerinden sakmmız ve Gripin 
yerine başka bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

Cildinizin tahri§ edilmemesi D<OKT<O~ 
ni İsterseniz ?ı 

Diinyamn her tarafmda kullanılan. 

ve cildi tıraştan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

POKER 
Tıraş bıçaklarını J.."'Ullanınız. 

Necaettln Atasagun 
Her giin sabahlan sekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadaı: UJc 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi glinleri 14 den 20 ye b 
dar bastalamu paras•z, Kurun, Ha 

ber okuyuculanm da.kupon muka· 
bilinde muayene eder. Tı>lı>f- 23953 
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ka•JçJ. ğ,rıı celbetmeden, şövalywin af
fını temin edebilecdkti. 

Sonra, onu kurtarınca, - elinde bü
yük imkanbr olacağı için - onu öyle 
yükseltecek, onu öyle büyük mevkile
re - en büyük mev'kie - çıkaracakıtı: ki, 
onun kalbinden nihayet bu küçük d'Et
yolun hayalini söküp atabilecekti.. E
~asen, aşla o kadar \büyüktü ki, d' As
sas 'ın bu aşkı mukabelesiz bırakmasına 
imkan yoktu. 

Şiırr.ldilik, her ne lbahbsma olursa ol
sun mahpusu haberdar etmekı ona sü
kun ve emniyet vermek, çok kudretli 

bir şahsın onu himaye ettiğini ve onun 
bütün ıstırap ve sevinçlerine iştirak e
den bir kalb bulunduğunu söylemek 
lazımdı. 

Bunu nasıl yapmalıydı? Bunu henüz 
bilmiyordu, fakat avuç dolusu para sar
f etmek, hatta kendisini feda etmek ba
hasına dahi olsa buna bir çare bulacak
tı . 

Genç kadın işte bunları düşünürken, 
ayni zamanda büyük bir !dikkatle d'As

sasın portresini tamamlarrız.ğa çalışı -
yordu. Bu işle o kadar meşgul, bu işe 
o kadar dalmış idi ki, bir kaç adını geri
sinde, hizmetçinin sesini duyunca şid
detle ürperdi. 

Hizmetçi şöyle diyordu: 
- Madam liitfen beni affetsin .. Kapı

yı bir kaç defa vurdum .. Madam cevızıp 
vermiyordu .. Endişe etmeğe 'başlamış -
trm . 

Jülyet, hizmetçi kızın, bulunduğu 

yerde göremiyeceği resmine devam ede
rek: 

- Cok dalgındım da .. 
Diye cevap verdi ve sordu: 
- Bir şey mi var kızım?. 
- Madam, bir adam .. Basit kılıklı bir 

adam .. Madamın kendisini ~rumadığmı 
iddia ederek ismini söylemek istemeldi .. 
Fakat madamı muhakkak görmesi la
sım geldiğini öyle büyük bir israrla 
söyledi ki .• 

- Basit bir adam mı? Her halde iş fi
lan istiyecek, Nikel.. Benim vaktim yok. 
Siz kendiniz meşgul olup ne istediğini 
anlayın .• 

- Peki m<:dam!. . 
Jülyet hizmetçi kızla fazla meşgul 

olmadan, tekrar işine koyulmuştu ki, 
arkasında, tatlı ve mütevazi bir ses şöy
le ldedi: 

- Benim bu küstahlığımı Hl.tfen affe. 
din, madam. Buraya gelmemi iozıp etti
ren mesele çok mühimdir ve sizi temin 
ederim ki beni dinlediğinize pişman ol
nuyacaksınız. 

Eğer genç kadının üzerine, bu anda, 
bir yıldmm düşseydi, bu bir kaç kelime 
nin yaptığı tesiri yapamazdı. 

]ülyet, başı muhatabına doğru rlön
müş, gözleri faltrışı gibi açılmış ve 
parmakları asabi bir ~kilde, dizlerin
deki kartonun üzerinde takallfıs etmiş 
olduğu halde, hareketsiz kaldı. 

Halbuki adamda hiç de korkunç bir 
hal yoktu. 

Bu adam gayet hürmetkar görünü
yordu ve genç kıc:l:lmın dizleri üzerinde
ki resmi iyice görebilecek bir şekilde, 
hürmetle eğilmişti. 

Sonra doğrulmuş ve gözleri bir an 
için hizmetçiye çevrilmişti. Bu gözler 
sessizce bir emri ihtiva ediyormuş gibi, 
hizmetçi derhal dışanya çıkmıştı. 

Şimdi kontes, asabi bir şekilde ltütün 
vücuduyla ürperiyc·rdu ve çehresi, sap 
san kesilmiş, kartonu eline almış bir 
halde, ayakta, tıbkr cürmümeşhut ha
linde yakakınmış bir suçlu gibi lduru -
yordu. 

Onun evine bir değirmene girer gibi 
ve tam gizli bir iş yaptığı sırada giren, 
onun evinde, ondan daha sakin görünen 
ve gene onun evinde, derhal yerine ge
tirilen 'emirler veren bu basit ve müte
vazi adam mösyö Jakm ta kendisiydi. 

Mösyö Jak, Nikolun çıkıp gittiğine 
iyice kanaat getirdikten sonra bir kol
tuk çekti, rtıhat rahat otuıldu. ve artık 

bu evjn kat'i hakimiymiş gibi çok sakin 
ve tatlı bir sesle şöyle dedi: 

- Rica ederim, kendinizi toplayın, 

yavrum. Sizi bu kadar şaşırtan benim 
ziyaretimdir: Evdekilerin berJ yakala
yıp, krala haber vermelerinden korku
yorsunuz .. Endişe etmeyin, çünkü ben 
bütün tedbirlerimi aldım. Ben burada, 
herkes için, size bir kaç kıyoetli tzış 

getiren bir mücevheratçryım. Bu taş
ları işte size veriyorum ve biraz sonra, 
dışarıya çıkarken, hizmetçinize, sizinle 
görüşüp mücevherleri satmama. mani 
olmadığı için bir kaç altın veririm. Çün
kü bu mücevherleri size satmıştım, be
nim için iyi bir iş, krala bunları g.=:.>ter:p 
söyleyebilirsiniz.. Görüycrsunuz ya, 
korkulac~k hiç bir şey yok. 

Ve mösyö Jak hep ayni sakin haliyle 
gülümsiyerek, son derece güzel bir ger
danlığı ihtiva eden bir kutuyu cebin
den çıkararak bir mobilyenin üzerine 
bıraktr .. 

. Jülyet, onun sözlerini dinlerken, ya
vaş yavaş kendisini topluyordu. Fakat 
elindeki resim onu fena halde sıkıyor 

ve genç kJdm, belli etmeden onu nasıl 
s<ı'.dayacağını bilmiyordu. 

Nihayet, bütün soğukkanlılığım el
de e::lerek, kartonu - resim duvar ta -
rafına dönük olmak şartiyle - masanın 

üzerine dik bir şekilde koydu. 

Fakat mösyö J<:ı'.c, en tabii bir tavırla 
sordu: 

- Galiba, resim yapıycrdunuz, de -
ğil mi, yavrum: 

Vücudunun dehşet içinde ürpertdiğini 
hisseden Jülyet de sakin bir sesle cevap 
verdi: 

- Ehemmiyetsiz bir şey!.. Gelişi gü
zel şekiller yapıyordum. 

- Çok güzel, yavrum. Fakat rica e
derim, yerinize oturup işinize devam e
din .. Çünkü sizin gibi. büyük bir baya
nın, benim gibi fakir ve mütcvırııi bir 
mücevheratçı için rahatsız olması 1 1 

cidden garip görülebilir. Binaenaleyh, 
tekrar işinizle meşgul olun .• 

Kontes babaca bir şefkatle söylenen 
bu sözlerde, kat'i bir emrin gizli oldu
ğunu anlamakta güçlük çekmediği için 
itaat etmek mecburiyetinde kaldı . 

Bunun üzerine yerine oturdu ve sak
layamadığı bir şeyi, çekinmeden açıkça 
göstermenin en doğru bir hareket ola.
cağını hissederek kartonu zıldr. 

Bu aralık mösyö Jak ta yaklaşmış 

olup, hemen hemen ikmal edilen resme 
en küçük bir mana dahi ifade etmeyen 
bir tavıda bakıyortdu. 

Sonra, gayet nozik bir şekilde: 
- Müsaade eder misiniz? • 
Dedi ve görünüşte sakin olmakla be

raber, hakikatte kalbi heyecan ve deh
şet içinde çarpan Jülyetin elinden res
mi aldı, uzun uzun bu resme bakarıak, 
takdirkar bir tavırla başını salladı ve 
sonra tekrar ona iade ederek, hep ayni 
,akin ve tatlı tavriyle şöyle deldi: 

- Cidden mükemmel! Hem son de
rece iyi benzetmişsiniz, sizi tebrik ede
rim, sevgili yc:ıvrum; eğer kralın port
resinde de, bu d' Assasmkinde olduğu 

gibi muvaffakıyet gösterirseniz, majeste 
her halde çok memnun olacaktır . 

Mösyö Jak tekrar yerine oturdu, sa
de gümüş bir enfiye kutusiyle oynadı, 
sonra, ehem:niyetli bir iş için gelmedi
ğini söylemek istiyormuş gibi, bir jest
le kutuyu cebine koyarak, hayretinden 
dona kakın kontese sordu: 

- Söyle bakayım, yavrum, işler na
srl? N c dersiniz?. 

- Şunu derim ki mösyö, kral kolay 
kclay ilanı aşk etmiyor, benim burada 
fena h:ılde canım sıkılıyor ve bana V0ad 
ettiğiniz hayat bu değildi. 

Görüldüğü veçhile, Jülyet, bütün ka
dınlara mahsus olan taktiği kullanıyor
du. Yani, hak kaz<:mdığınr hissettiği ser
zenişlerden korktuğu için, kendisi hü
cu:na geçiyordu. 


