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Bır bal ··kutusu içinde 

n~tcafllbl\JIDcdla Kesik b .ir kadın 
Cumhurreisi .bugün 10,30 da . • . 

şehriO;izi . şereflendirdi m e rn es 1 bu 1 un d u 
Reisicumhur Atatürk, bugün saat 10,30 da hususi trenlerile Hay

ldarpapya muvasailat 've . Acar motörü ile Dolmabahçe sarayım teırif 
buyurmuıtardır. · (Devamı 4 üncüde) -- - - -

Vali ve Belediye Reisi 

Etrafı lehimlenmiş ~lan kutu bir çöp 
mavnasında görüldü ve mesele polise aksetti 

•• 
Muhiddin Ustündağın . . 

muhakemesine 
lüzum görüldü 

Zlnclrllkuyu mezarlığı yerinin satın 
alınmasında yolsuzluk yapıldığı 

Muhiddin Üstündağ 

mevcut • 

Bir vatandaş f 
himaye edilmiş 

Ankara, 'l:l - Devlet Şilrası İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin üstün· 
dağın lüzumu muh:ıkemesine karar ver· 
miştir. 

Dahiliye Vekfileti müfettişleri İstanbul 
belediyesinde yaptık.lan son teftişler so
nunda hazırladıkları raporda Zincirliku· 
yu "Asrı,, mezarlığı arsasının satın alın 
ması işinde yolsuzluk olduğu kanaatine 

vardıklarını bildirmişlerdir. • 
Bu rapor üzerine mesele devlet Şura· 

~ Devamı 10 uncuda 

_.- Yazısı 2 incide, 

~ 

Misafir General ve milli müdafaa 

Fransız Hariciye Nazırı 
teminat veredursun ... 
Hataydakl Fransız delegesı 

Bugün Metriste 
Mc§.lrüç: 
topçu atış~ 
bulundu 

Garo b8s
kın yapıyor 

' tatbikatında 
Muhterem misafirimiz, Yuıoslav 

Harbiye ve Bahriye Nazın Orgeneral 
Mariç, mihmandarlariyle birlikte bu 
sabah saat 9 de Harp Akademisini zi. 
yaret etmitler, talebe ve muallimlerle 
uzun uzun görüıtükten sonra, otomo-

Dün J• 
an dar mala r ı n başında billere binerek ·Metrisdeki ".fopçu Atıı 

Mektebine gelerek, burada yapılan ta-

• Reyhaniye Halkevini bastı ~im atıılarını ·;t:;!:~~~ uncuda 

Antakya 25 (A.A.) - Anadolu ajan girmiı ve Türkler tevkif edilmiı, ldövül 
sının hususi muhabiri bildiriyor: müı ve yaralanmııtır. Bunlardan biri· 

Beynelmilel bava·cıhk 
ittihadı reisi 

d Reyhaniycnin Ayrancı şarkı köyün- nin yara11 aiırdır. 
e ınilliyetpeıvcr Araplardan birinin Halk evi basılırken kapısı kmlmıt ve prens B i be s k o 
:;-enıiz bir surette öldürülmesi ve zabıt tutulması gibi kanuni· meraaime 
ra"t, er birinin de ağır surette yaralana- lüzum görülmemiıtir. 
relc hastahanede ölmesi bah<:Cle edile- ölen iki arap için Suriye bayrağı ör
u 

11
_bu aabab bizzat Garo Reyhaniyc tillü cenaze merasimi yapılmıttır. Haıl

qa~ov· . v llli hasmı§, usbcciler jandarma buki geçenlerde öldürülen Çakallı muh-
e asker himayesinde Türk evlerine _.-Devamı 10 uncuda 

Tayyare ile 
ıehrlmlzden geçip 

Ankaraya gitti 
.-: • Yamı 10 uncuda :ıttt,,lan ttilcip fiden Bubaylar., - · .. -- --



HABER - :A.lcsam r>ostası 

il ·ij HABER f;lll J ,~AA M ~El IJ~lıarl 
;:.~.~:. MN.,':,,C:,s;.:;! 1 9W'O-Ufftwı3t·Jıram. 

, Haean Raeım Us 
iDARE. EV/ ı lstanbul Ankara cıddelİ 

..._.;·:;;o· 1~i:;;··;~~:to'n~·2·~:-;;nııa Dngna~z Krallarının anne hayatları hakkonda 

::;·0 ~~~~R~:;~. 1G İ Z 1 İ t 8 f S İ 1 8 t 
··"•"• ••••• ." 1.1•0 ""' 

ifü: m: ··m: veren bir kitap 
Sifasa Bir lng'.liz gazetesinin 24 bin Türk lirasma 

Bir. kı!!a~ın salln aldığı bu eser niçin neşro:unamadı? 
ıçyuzu 

Meksika bizlere çok uzak olan bir 
memlekettir. Bununla beraber, bu 
memleketin a:>n aylar içinde, sahne ol
duğu hadiseler, yakın alakayı celbetme
ğe değer. Petrol kuyularının istimlaki 

1 
yüzünden MeksikC) hilkumetile bu ku -
yulara sahip olan İngiliz ve Amerika 
sermayedarlarının aralan açı1dığı ma. 
IUındur. İngiltere hükumeti, sermaye
darların haklarını korumaya ç~lışırken, 
iki devlet arasındaki münasebetler ger
ginleşmiı ve nihayet inkıtaa uğramıı
tır. 

Münasebetlerin inkttaa uğramasm • 
dan bir hc:lta ıonra Meksikada tıpkı 
İspanyadaki Franko ihtilaline benziyen 
bir kıyam çıkmıJtır. Bu kıyamın lideri, 
Cedillo namında bir generaldir. Kendi
eıini dünyaya, "faşist lideri., olarak tak
dim etmekte, cumhurreisi Cardena'nın 
komUniat olduğunu bildirmekte ve 
:Meksika halkını konmlinistlik aleyhine 
mücadeleye çağırmaktadır. Cedillo, mu
vaffak olduğu takdirde ilk iJ olarak 
petrol kuyularını sahiplerine geri ve. 
receğini de bildirmi§tir. 

eseri yazan muharrir; kita~ için ıazetı taraf•ndan mrüunrirı oeriltn 5 bin Jn giliz liralık 
çek; eserde kencilerinden ehemmiyetle bahsedilen Vindsor Dükü ve Dii§esi 

Görillüyor ki cumhurreisi Cardena
nın petrol girketleriyle giriştiği müca
dele yalnız diplomasi ıahasma münha
aır kalmayacaktır. Esaıen ecnebi ıer. 

mayesinin bu mllcadcle tarn Meksika 
ananesine ~ygundur. Meksikada A
merika sermayedarlarını tatmin etmi • 
7 .... vır nuxuıncuu ıxnaan mUhafaza 
etmesine imkin yoktu. Birçok cenubt 
Amerika memleketlerinde olduğu gibi, 
Meksikada da hUkOmetlcr, Amerika 
milyonerleri tarafından kurulur, onla
rın menfaatlerini korudukça iktidarda 
tutunabilirdi. Sermayenin arkasında 
da Monro kaidesine dayanarak yeni 
dünyanın diktatörlUğünü yapan Ame. 
rika hüktlmeti val'dı. 
Anca~ harpden sonra vaziyet değiı. 

mittir: Vilsondan sonra gelen cumhur
reisleri ve bilhasaa Roosevelt, cenubt 
Amerika efkAnnın tazyiki altında 
Monro kaidesini bu m<>kaatlara llet o
larak kullanmaktan vazgeçmi§lerdir. 
Uzun zaman Amerika emperyalizminin 
bir lleti olan Monro kaidesi, aon pan. 

amerika kongresinden aonra, tatbika
tından yı.lnu birlefik hükCimetlerin 
meı'ul olduğu bir taraflı bir beyanna
me olmaktan çıkmı§tır da Amerika kıt. 
asındaki blitün devletleri arnkadar eden 
mUıterelc bir ıiyaaet teklini almı§tır. 
Bu sebepledir ki Amerika hükumeti, 
Cardenas'ın petrol kuyulzırmı istimlak 
etmesine karıı çok muhteriz davrarunıı, 
hatta tngiltere hükumetinin bu yüzden 
tiddetli hareket etmesini de iyi görme
miştir. 

Filhakika Ingiltere hüktlmeti bu 
Meksika işinde nazik bir vaziyete dUş. 
mUştür: Bir taraftan kendisini, tebaa
smın hakkırını korumak vazifesile mü

kellef görüyor. Diğer taraftan da 
Monro kaidesine aykm olduğundan 
Meksika üzerine yaptığı tazyiki fiili 
müdahaleye kadar ileri götüremiyor. 
Car~enaa da bunu bildiği için Monro 
kaidesinin arkasına sığınarak İngiltere 
imparatorluğuna karıı meydan oku. 
makta:lır. 

İngiltere hUki1meti Monro kaidesine 
riayetkir olduğu için Amerika hükQ. 
meti de cenubi Amerika efklrını renci
de etmemek dü~üncesiyle Meksika hil. 

kdmetini tazyikte çok ileri gidemiyc
ceklerinden petrol tirketlerl, Cardenua 
brıı Cedilloyun çıkarmı~ olrcaklardır. 
Fakat Meksikadan gelen haberler, bu 
kıyam hareketinin inkişaf etmediğini 
bl1diriyor. 

Cumhurreisi Car'denas, bUyilk bir 
cesaret göstererek, isyan mmtakasına 

gitmiş orada söylediği bir nutukta Ce-

Eski İngiliz kralı Vindsor dükUnUn 
macerası henüz kapanmış değildir: 

sevdiği kadın için tahtını bırakan 

kral o vakitler memleketinde çok ten
kid edilmişti. Bugün Franeada, karısı 
ile beraber sakin bir hayat yaşs.rken 
lngiltere yine onun dedikodusu ile 
meşgul. 

Kral sekizinci Edvard, istifa edip 
memleketinden ayrıldıktan sonra hak. 
kında birçok şeyler yazılmıştı. Bunla
nn arasında bir de kitab vardı ki, 
Vindsor dükü hidisesini btltiln tafsi -
l!ttıyla anlatıyordu. 

Bu kitap neşrolunduktan sonra bil. 
vUk bir gürilltll kopmU§ ve saray der
hal işe müdahale ederek kitabı ptya
ısaaan toplattırmıe, esıcı 1U"a1 cıa ıtrıa. 

bı neşreden aleyhine dava açmıştı. Bu 
sırada bir kitab daha yazılmıştı. İn
giliz tarihinde kralların evlenmesi ve 
a.lle hayattan h&kkmda birçok gizli 
Wsilatı yazan ve Vindsor dUkU ile 
beraber ondan evvelki krallan tenkid 
&len bu kltab ne§l'edHmek U7.ere, 
..Sandey Pikçoryal,, gazet.esl tarafm· 
duı alınmı§U. 

Fakat, birinci kitabm uğradığı akı
bet üzerine, eserin ne§l'inden vazgeçll
ll'\i§ti. 

Altı ay evvel eserin muharriri olan 
}(on ton Makenz'ye 5000 ingiliz liraaı 
verilerek alınan bu kitaptan ilk defa 
olarak bugün bahsolunuyor ve bunu 
yıne ayni gazete yazıyor. Bu BUreUe, 
~te. 5000 ingiliz lirası (24 bin Ura 
k'da.r bir para) vererek aldığı bu kJ. 
hptan ancak bir l!layıda negrettiği bir 
;) ILZl çıkarmış oluyor. 

Yazıda kitabm muhteviyatı hul&aa 
ediliyor ve eserin bazı parçalan • o 
ela bir iki satırla - alınıyor. 

Kitapta. bilhassa İngiliz k.ranan -
nm ta eslddenberi usulsüz izdivaçlar. 
d,, bulundukları, evlendikten sonra ka. 
nlarına. fena muamele ettikleri, onla. 
rı döğdükleri, bo~yıp hapsettirdikle
r\ yazılmaktadır. 

••ı nci Corc, 1702 de, Hanovre'dan 
gelip tahtı eline geçirdiği ı.aman, ar
k a.smda bir kadın bırakıyordu. Boşa
mı3 olduğu bu kadın tam yirmi sene 
bapsedilmi§tlr.,, 

dillo'nun petrol ıirlcetleri namına ha. 
reket ettiğini blldirmiıtir. 

Asi generalin çiftlifine bçtlfı ve 
çiftliği de hilki1met kıtalan tarafından 

iıgal edildikten sonra dağlara çekildiği \ 
bildirilmektedir. Bununla beraber Ce
dillo k:ıyaıınınm nihayetlendifi de iddia 
edilemez. Meksika ihti1llleri ekseriya 
uzun ıUrer. Generalin elinde 57 tayy~
re olduğu da bildirilmektedir ki dayan. 
dığı maddi kuvvetin bolluğuna de141et 
eder. Fakat ilk darbede muvaffak olnu
yan Cedillo kıyamının nihai muvaff• 
layetinden Umit kesilebilir. Olsa olu, 
Cardenaı için bir UzilntU mevzuu teıkll 
eder ki, petrol tirketleriyle baıka saha. 
da milcadele ederken, bununla mcıgul 
olmasını da btiyemezdf. 

'A. Ş. ESMER 

Corc, kendisi ile karda§ çocuğu olan 
l ~ y&§mdaki Sof ya Dorotea ile evlen. 
ı:niştf. 

Evveli genç pmı!eS, nefret duydu. 
tu Corc ile evlenmemek için ısrar et. 
Dli§, fakat ııonra razı ettirilmişti. 

'Oçllncll Corcun kans Şarlot ise, 
ç-:>k çirkin bir kadındı. OldüğU zaman 

bUyUk alaylarla gömülmllşt.U. Kralın 
kendisi de e888en kördll ve deliydi. 
Kraliçenin ondan evvelki sevgilisi 
Leydi Sara da kör bir kadmdz. 

Muharrir kJtabmda, blltUn bu "gay
ritabii bıdivaçlar,, kınlan kalpler, ko-

ğulan kraliçeler, glSzden dQeen met • 
HSler ve bikeJ kalan ~lara., karşı 
kllisenin htç itiraz etmedlğinl, bU!kiııı 
Jrrallara bu hareketlerinde cesaret 

verdiğini yazıyor. 
Eserde, 1 nci Corcun feci bir halde 

öldüğU anla.tılara.k töyle deniyor: 
"Uzun müddet kralın dili ağzından 

bir karış dı§arda kalmı§tır. Bu da, 
şeytanın, kralm canını boğazından çe. 
ltip çıkardığı hakkında rivayeUere se. 
beb oldu.,, 

Konton Makenzi tarihteki bu misal. 
Jerden sonra kral Edvard meselesine 
geçiyor ve sevilen bir prensin hürmet 
edilen bir kral olmuşken nuıl tenkide 
uğnyan bir hükümdar mertebesine 
dUştUğUnU ve sonra nasıl bir silrgün 
:itik olarak memleketinden ayrıldığını 
anlatıyor. 

Fakat, kitabm, Vlndsor dUkUne alt 
olan k1sımlan neşredilmediği için bu, 
yine tiı.rih1n malı olarak kalıyor ..• • 

Kesik bir kadın 
• 

memesı 
Etrafı lehimli, itina ite lrapatılmıı bir 

bal kutuıunda ne bulunabileceğini tah
min edeniniz? Hele bu kapalı kutu bir 
çöplük içinde kqfedilmit bulunuraa? .• 

Alda • pek taıbit olarak - evveli 

"bat,, ı•liyıor, delil mi?. 
Bu kapalı kutu içinden, hiç kimıcnln 

akıl edemiyeeeil bir fCY çılmuıtır: 
Genç bir kadm memesi!. 

Hldiae ıu: 

Dün akpm üstU Yenikapı açıkların
da, tchrin çöplerini mavnalartla.n deni
ze döken iıçiler çöpler arasmda bir te
neke kutu görmilıler ve merale ederek 
kutuyu açmışlardır. 

Evvela yanlışlıkla çöp tenekesine a
tılmıı dolu bir bal kutusu zannını uyan. 
dıran yuvarlak tenekenin, kapafı et
rafındaki lehimler sökülmüı ve kendile. 
rine bir tatlı ziyafeti çekmek {ıraatını 

elde ettikleri için ıevinen iıçilerin ıöz
leri hayretten Calta§ı gibi açılmıştır: 

Kutuda daha yeni kesildiği belli olan 
kanlı bir kadın memesi vardır, Vaziyet 
derhal mavnaları çeken romorkörün 
kaptanına haber verilmiş, kutu ahnarak 
aahile gidilmit ve mesele Beyoğlu Te
mizlik itleri mUdürlUğUne bildirilmit. 
tir. 

YapTlan dol:tor muayenesi sonunda 
memenin genç bir kadına ait olduğu an
l~ılmı§trr. Yalnız bu kutunun hangi 
araba tarafından getirildiği anlaıılama
mı~tır. Muhtelif semtlerdeki çöpler yüz
lerce araba tarafmdan çöp iskelesine 
döküldüğUnden bunu seçmek te hemen 
hemen imk!nsızdır. HAdise polise ak
setmiı bulunmaktadır. 

Vtık'a, iki tUrlil 1Upheyi davet celi. 
yor: 

1 - Bu meme, bundan evvel bir kaç 
kere oldufu gibi ya bir tıp ta1ebeai ta
rafından tetkik için teırihaneden alın
mrı, ve yahut ta herhangi bir haıtane
den gene tetkik için bir laboratuvara 

bulundu 
l 

gönderilmek ilzere bu kutuya konul
muıtur. 

2 - TUyler Urperten bir cin!yetin 
delili de .oltôilir. 

Şimdi birinci şıkkı gözden geçirelim: 
Eğer meme teırihaneden bir talebe 

tarafından alrnmıı i&e, böyle bir bal ku. 
tusu içinde itina ile kapatılmıı ve lehim

lenmiı elması keyfiyeti oldukça güç izah 
edilebilir. Talebe bunu pekfila bir pa
ket içinde götUrebilirdi. 

Bir hastanede yapılan imeliyattan 
ıonra herhangi b!r liboratuvara gön -
derilmek üzere hazırlanmışsa? 

Bu takdirde de kısa bir zaman içinde 
• çürüyUp kokac<'.lğı için alkol içinde mu. 

halaza edilme&i icap ederdi. Herhangi 
bir hastanede ameliyattan sonra atıl

ması icap eden bir uzuv da olabilir. Fa
kat h()stanelerde bu gibi ıeyleri imha 
için başka vasıtalara mUracaat ederler. 

İkinci şıkka gelince: 
Tüyler ürperten bir cinayetin delili 

de olabilir, demiştik:. Mefrua bir katil, 
kurbanını bu şekiMe parça parça ede
rek ortı.:ian kaldırmak çaresine başvu
ra bilir. Bu takdirde oldukça iyi hesap. 
lanmıt bir tekilde, kadıncağızın parça
larını kendisi getirerek çöpler arasına 

kanştmna11 hiç te zor bir it olmaz .• 
Eğer bu bir cinayet delili ise, katil 

bu kutuyu çöp arabalarına değil, çöp
lerin toplandığı yere atmıştır. Zira, çöp
çünün arabasına böyle l:apah bir bal 
kutusu koymak, yakayı ele vermekle 
birdir. Bu kadar soğukkanlılıkla bir 
cesedi parçalayıp kutulara istü eden a
damın, bu gibi ihtimalleri de hesaplaya. 
bilmesi icap eder. Her ne kadar çopçü 
farkına varmadan da arabasına böyle 
bir şey konul••bilirse de bu, diğerinden 
çok zayıf bir ihtimaldir. 

Maamafih, mesele belki de sadece 
tıbbı amcadar elden bir i§tir. Biz bura
da mevcut ihtimaJleri gözden geçirdik. 
Hldisenf n yanna kadar aydınlanmtıer 
kuvvetle muhtemeldir. 

1 27 MAYIS - 1938 

- -- CUMHUKIYt;'l' 

Bekarlık aleyhine kanun 

1 T.ALYA hükOmelinin 25 le 65 )'8f 
arasında bütün bekArlan verılye 

tAbl tuttutu yolundaki haberi dün ıaze. 
ıemlzdo okudunuz. Peyami Safa buıilnkll 
pzısında, bek6rlık vergisi firial hararet• 
le mlldafaa ediyor. Arkadaşımızın kırkın· 
dan sonra daha geçenlerde "Dünya nf. 
ne,. girdilinl hatırlatarak, roma hllkOme
tlnln karan etrafındaki mütalea TO ihti• 
saslannı iktibas ediyoruz: 

"Beklrlık vergisine tarartanı; çocuk u. 
bibi olmayı terfiin ilk tarb arasına ko
yan bir maddenin Trük haremine UAve 
edllivermesl,hattl bir çok bekAr memur
lnrıı, evlenmemeklo ısrar etUklerl takdir
de arka kapının gl)sterilmesi do, nnrus 
politikamızın zafere varmak için muhtac; 
oldulu en bily\lk sllAbları temine yarıya· 
caktır. 

Ekonomik mahzurlar tevebbftm elmlye
tım . E'f'lllik bekArhktan daima daha ucuı 
dıır. Psikolojik mahzurlar da tevehhOm 
elmiyelim. Evlenme ııleyhindeki edebiyat, 
yalnız bekArların muhayyilesinde peyda 
olmuş ve hiçbir tecrübeden fcaıet alma
mış marazl bir yalnızJın evhamlarıdır: 

Gece yarılanndan sonra bekAr odalanaa 
ilfOten bu klbuslar, birbirine benzlyeıı 
bir snrn nevroz felsefesi,, intihar fante:tl· 
si vficude ıeUrlr. BeUrlıAımızın masal. 
ları ve karakancoloslırfle gençlilin 
si vCicude getirir. Beklrllşımızın genclilin 
gözünil yıldırmı~·ııhm. Sinirli ve evham
lı bekArın mahud "eşimi bulamadım" si>· 
zil, 'eşimi aramadım•• manasında kabul e· 
dlJmclldlr. Aranırsa bulunar. 

Daha ne blıyor' 1 
Şu: I\ıınun 1 Reklrlan stkı~bracak bir. 

tcanun IA:r:ım. tıkl5nce biraz homurdnnıf" 

lar ama evlcn<'llkten sonra dua ederler, 
hnıtıı . ar Pli' l.:nralanıın '° sahrlnta hfle !,, 
Pc~ml Safanın ''Ev111ik bekArJıktan dil 

fma daha U<'lll'rlnr!., şttklinrlelcl Mikmilne, 
mecll'l<lfnctmtıtn kırk senelflr te<'riiht'~lnl 

ıı>zOnünde tuttarak fnanmak IAzımdır. 
Ancak, (Dnht edip), bu büyük hakikaU 
keşfetmek tein biraz geç kalmamış mı 

derslnlz1 

ULUS 

Küfür edebiyatı 

F ALIH RIFKl'aın "Ulus,, ta cıknn 
bir yazısından sonra ortaya çıkan 

mıınakafayı mevzuu bahseden S:ıbiha Ze
kerriya şöyle yazıyor: 

"Bu münakaşada benim anlamadıltım 
bir şey var. Ulus gazetesi muharriri be
nim anladılıma ıare belendiğini veya 
belenmedllini küCl'lr llsanilc fı.hnr eden
lere fllşmişti. Ortada bir argo ve halk e
debiyatı meselesi yoktu. Halk edeblynh
nı, halka inişi kötO gören hattA satır ara· 
sı kelimeler dahi yoktu. Bu yazı neden 
bir halk lisanı ve halk edebiyatı tckllne 
fnkılAp etti? Fırsat bu fırsat, edebiyatın 
halka inişine çatmak htiyenler, hemen 
yopı,tılar, edebiyatı halka indirmenin 
kasdi halkı yukan çıkarmak olduğunu id· 
el la ettiler. Yukarısı neresi? Eski edebi
yatı cedide lisanı mı, daha yukanst mı? 
Liııant sadelefUrmek, halkın kullandılı il 
sanı kullanmak bir tekAmüldür. Ne ıeri· 
ye, ne de yukarıya doğru bir çıkış, "Veya 
dönüş ddlldlr. Reallleye uyarak, sadcH· 
ğe, vuzuha, mOşahhasa dolru bir yftrfl)iif, 
ileriye gldl~tir. Edebiyata ıfren tip knI· 
hıınbeyl ise, kllfilr Jisanllo konu,ur, ve 
hu pek güzel edebiyata girer. Fakat mu
harrir küfür lisnnile konuşmaz. Küfür ta
ammüm etmfş bir halk lisanı de~ildir. Ho 
le entellektOel füanı hiç değil. 

Küfür edebiyatına gelince, bu, halk a
rasında mevcnt olduğu gibi maalesef edip 
geçinenlerin lisnnına rla girmiş. bnttl 
yevmt gazetelere kadnr gecmi,Hr. Doha 
Ç<>k 111 zaman evvel bir yevmi ga:r:etenln 
silhınlarında yt'r bulan küfürler bütiln 
halkı nefretle tiksindirmişti. Bu kQfQr e· 
dehlyatı nlhnyct mahkemeye intiklf etmiş 
n bu edip geçinenler, menıleketfa yeT• 
mi bir gazetesinde memleketin entellek• 
tücl hnyatın:ı rehber olanlar mahkemedd 
bu dlAsız, boynsız, iltrenc küfürlerin flınl 
mahiyette olduf!ıınu iddia etmişlerdi. KO
fur şimdiye kndar edchiynta seçmişti al11 

ma, ilmin hudutları kine girmemişti. Kil· 
rom edebiyatı, yevmt ga7.etl'Jere, h:ıttA 
ilme kailnr yOkc:ellenlerin, şimdi halk k~ 
llmelerlnden ve k\lfürlerlnden şikftyeti 
pek garip oluyor.,, 

Mlllf Mfldafaa 
Veklll şehrimizde 
Milli Müdafaa Vekili General KB.· 

zmı Özalp bu sabah saat 8.35 de HaY· 

darpa.,aya vasıl olan ekspresle ,Ankıı· 

radan eehrlmize gelmf :s '-e m:rasünle 

k&r§tl&DlDJltır 4 
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dlavata 
Acemi 

dait --topçu 
D CNKÜ ''Bombardıman" ı oku

muşsunuzdur: Kara Davut ba. 
na kıymak istemi§. Fakat barutu mu 
çoktur? hc"Sabını mı bilmez? nedir? 
bataryalarını ateşlemiş, ateşlemi§ a . 
ına ni§an nlmağa unutmua. Ben nerde· 
yim! o toplarını nereye ~evirmiş! ... 
Bizim taraftan gürültüsü bile duyul. 
muyor. 

Geçen hafta A~am'da, tekrardan çe· 
kinenleri pek sevmediğimi söylein'i§. 
tim. !}{ara Davut o yazıyı bizzat mı 
hecelemiş yoksa bir okuyandan mı 
dinlemi§? bilmem. Nasıl etmipe et. 
nıiş, anlanıamıe. Ben, bir söyledikleri. 
ni bi~ daha söylemek istemiyenlerden 
bahsetmiştim. Fikir dediğin insanda 
ariyet bir şey değildir ki bir söyleni5-
te eskisin, uzaklaısın gitsin! İnandı. 
ğımız, hak bildiğimiz, yayılmasını 
faydalı bulduğumuz fikirleri daima 

tekrar etmemiz Ji.zımdır. Zaten bizde 
öyle bir eey varsa onu ister istemez, 
farkına varsak da varmasak da, dai
ma sö)·ler dururuz. Kara Davut ise be
ni, sanatkftrlan taklide davetle itti. 
ham ediyor... Al giymedim ki alma. 
yım! ..• 

Ama gelelim şu taklid meselesine. 
Tanrı'run taklid etsin diye yarattığı 
insan, ne yaparsa yapsın, ne kadar ça
lı§ırsa çalı§Sın, taklidden kurtulamaz. 
Şahsiyeti olan adam da istese bile 
taklid edemez; taklid edeyim derken 
yepyeni şeyler yaratır, kendini söy
ler. Sanatte yeni demek, şahsi demek. 
tir, sahih, mevcud bir heyecanın mah. 
sulü demektir. Herkes heyecanlarının 
sahih olduğunu sanır; sanır ama çok 
kimse aldanır. Sanatk~ taklid edip 
etmediğini, original olup olmadığını 
düşünmeden safiyetle, i§ine imanla ça
lışmalıdır. Ne çıkarsa bahtına ... 

Kara Davut afi keser gibi, bedii ka~ 
nun kesiyor: "'San'atte en büyük kıy
lne~5yYel söylemekte ve en iyi'yi her. 
kesten ance bap.rmaktadır. Bunun 
burasmd& en ufak bir tereddüd OCJi.z 

değildir.,, Evvel söylemek de ne de. 

mek? Sanatkh', mev~una ne kadar 
bağlanırsa bağlansm, hatta mevzuuna 

bağlanabildiği nisbette, kendini söy
ler. Buffon: ''Üshib, insanın ta kendi. 

sidir,, demiş; bizde bu fikir, daha can
lı olarak: "Her yiğitin bir yoğurt yi-

Yİ§l vardrr,, diye üade. edilmiş. Şahsi. 
lik, originallik yoğurtta değil, yiyişte. 
dir. Yoğurdun başma ilk oturan kim 
olursa olsun, en son gelenin yiyişi de 
·bittabi bir yiğitse_ yine en evvel'dir, 
Yine en iyi'dir. Böyle binlerce en ev
vel, yüz binlerce en iyi olur; ~Unkü sa-
:rıatte hiçbir eser, kendinden evvelki. 
leri veya sonrakileri üna edemez, liL 
ZUnısuz kılamaz. 

:Kara pavut beni falakaya yıkmak. 
ta.n, "ıs~hı nefs edinciye değin icra
YI sanatten men" edilmem lilzumun

d.a.n balıse~iyor. Bunlara omuz silk
tıın; ama bir yer geldi, dayanamadım: 
b!r cilmleye: ''Oooh! hiç şüphesiz ... ,, 
dıye başlıyor. Oooh!... Bizim ''Oh!" r. 

~iZ değil, Frengin "Oooh!" I •.• Kara 
avut taklid istemez, hele Frenk, 

Cermen, Anglo.Sakson taklidine hiç 
:razı dev·1d· A ın gı ır. ma Frengin manası ol. 

1Yan lafzlarmı da taklid etmek husu
aunda Edebiyatı - Cedide'cileri taklid 
~~er ... Yoksa herkese benzemiyeyim 
~Ye "taklid" kelimesine de başka bir 

aııa nıı veriyor? 

Nurullah ATAÇ 
---~-=------~~~~~~-

lrllhal 
~Ulkiye k b' hirn Ar me le ı Profesörlerinden İbra. 

''ad ~ ve Ziraat bankası şeflerinden Ce
sı eınk' abası istatistik idareyi umumf~·e-s 1 lllMdM ~ 
Ver t u urn l\lehmcı Behiç Erbek dün 

a efnıf§lfr. 

:ra~:?aıesJ htlgÜn Maçkada •reşvHdyc ka. 1 
dırı} u hllsalindeki apartımanından kal
ma arak namazı Teşvikiye camiindc Cu
lıe~i~~mazını müteakip kılındıktan sonra 
keıı R D§lan saat l3 le harebt edecek Şlr. 
rısı ayrfye Tapurilc Beykoıdaki aile knh- · 

anına dt'rnedilecektir l 

, a Ci~ek hede.ilerinin J\;zıla)'a tebcrrüiı 
d sıleln:ırnf'!sinde'ki ricıı ı ciımlesinüen· 1 
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( SEHüRDE VE ... iMi IEMILIEl~ElTE ) 
Memur vaziyetindeki 
mhnarların dileği 
Doktor ve avukatlar gibi hariçte Jş 

görmelerine mtlsaade jstlyorlar 
Mimarlar Ankaraya göndermek ü

zere üç kişilik bir heyet seçmi§lerdir. 
Ankaraya hareket elmi§ olan bu he -
yet, devlet müesseseleriyle belediye -
ler veya bunlarm sermayesile kurul. 
muş müesseselerde ç.alı§an mimarları 
temsil etmektedir .. 

Büyük millet meclisinde bulunan 
mimarlık ve mühendislik kanununa na 
zaran memur vaziyetinde olan mimar 
ve mühendisler hariçte başka bir iş 
kabul edemiyecek ve yapamıyacaklar-
drr. Halbuki mimarlar, memur olan 
sair meslek erbabı; ve mesel~ doktor
lar ve hukukçuların mesai zamanları 
haricinde is.. yapmalarına nasıl roüsa. J 

Devlet hizmetindeki 

Yaşlı 
müstahdimler 
Hu sene fşlerlnden 
çıkarılırken tazminat 

alacaklar 
Her sen olduğu gibi, bu sene de 

devlet hizmetinde, devlete bağlı mües
seselerde veya devlet sermayesile ku. 
rulmu§ yerlerde çalışan altmış ya§ı. 
nı geçmiş veya sıhhatleri daimi şekil. 
de bozulmuş olanların kadro harici 
<:ıkarılmaları için alakadar makamla
ra emir gelmiştir. Bunun için bütün 
bu nevi yaşlıların vazifelerine nihayet 
verileceği bildirilmiştir. 

Yalnız bu sene ilk defa kadro harici 
bırakılacak olan bu nevi memur, müs
tahdem ve işçiler için it kanununun 
hükümlerinin tatbik1 icab etmektedir. 
Bundan dolayı verilen emir mucibince 
iş kanununun 13 üncü maddesi hü • 
kümlerine uyularak çıkarılacaklara 
~alıştıkları mUddet kadar işten çıkar. 
ma müddeti verilmektedir. Bu müddet 
bir haftadan dört haftaya kadar uza. 
maktadır. 

Ayrıca bilumum işçiler hakkında, 

beş seneden fazla olan her bir tam iş 

senesi için ayrıca on beş gUnlUk üc
ret tutarında tazminat verilmesi iktı
za ettiğinden çıkarılacaklara bu taz. 
minat verilecektir. 

Kabul edilen bu esaslara göre, kad. 
ro harici bırakılmaları iktıza. edenler 
ha.ziran başından itibaren ikramiye • 
terini ahp işten ayrılacaklardır. 

... 

ade ediliyor ve bu memleketin menfa. 
atlerine daha uygun görülüyorsa mi. 
marların da mesai zamanları haricin
de iş kabul etmelerinin memleketin i
marı noktasından muvafık olacağı ka
naatindedirler. 

Mimarlar verilecek böyle bir müsa. 
adeyle hem bu meslek erbabının koru. 
nacağını. hem de imar işlerinin daha 
süratli ilerliyeceğini öne sürmektedir. 
ler. 

Yeni şilepleri
mizin ilk 

sef leri 
lnglltereye maden 

taşıyacaklar 
Yeni satınalman Bakır ve Demir şi. 

lepleri ilk seferlerini lngiltereye yapa· 
caklardır. Yeni şileplerimiz bu ilk se
ferlerinde lngiltereye krom ve bakır 
gibi madenlerimizi taşıyacaktır. 

Londrada bulunan heyetimizin ln. 
giliz maliyecileriylc yaptıkları anlaş. 
malar üzere bize açılan krediye karşı. 
tık olarak bu memlekete tütün ve ma. 
den satmamız tak,arrUr etmiştir. 

Tütün satıaları İngiliz fabrikaları 
tsı.raf mdan önümüzdeki mevsim içinde 
ve 938 rekoltesinde~ yapılacaktrr. 

Maden ihracatımıza gelince, yapılan 
anlaşmaya göre, İngiliz maden en -

düstrisi müesseseleri aralarında birle
gerek madenlerimizi i§letmek husu • 
aunda Türk hükumetiyle iı birliği ya. 
racaklardır. Bu suretle yakın bir ati
cle maden jstihsalatımız birkaç misli 
8rtacaktır. O zamana kadar faal vazi
yete gelmi§ olan madenlerimizden 1n. 
y,iliz sanayii için sipariş alınmış olan. 
h.rınm bu iki vapurumuzla nakliyatı. 
na başlanacaktır. Bakır ve Demir va
purları bu seferlerinde Yunan, Fralı
~ız ve İtalyan limanlarına da uğnya. 
r.aktır. 

Şileplerimiz. dönüş .seferlerinde de 
hükumet ve Karabük çelik ve demir 
fabrikaları için Avrupaya sipariş e • 
dilmiş olan malzemeyi getirecekler. 
dir. 

Ton ton amca 
kazazede 

Mekteplerin 
kamp 

hazırhkları 
Çadır tedarikinde 
mttşkllUlt çıktı 

Mekteplerin tatil zamanı yaklaştığı 
için kamp hazırlıkları başlamıştır. Bu 
sene şehrimizde açılacak mektep kamp 
lsu-iyle kütrür bakanlığı resen meşgul 
olmaktadır. 

Birkaç scnedenberi yapılan tecrü -
beler, tatil aylarında açılan kamplar
dan talebelerin çok istifade ettikleri. 
ni göstermiştir. Bu itibarla bu sene 
kamp açması mecburi olanlardan baş. 
ka diğer bütün mekteplerin de birer 
buçuk ay kamp kurmaları emredilmiş.. 
tir. Bunun üzerine hususi mektepler 
de şehrin müsait yerlerinde kamplar 
kurmak için faaliyete geçmi§lerdir. 
Hususi ve ilkmekteplerin açacakları 
bu kamplar maarif müdürlüğü tara -
fmdan kontrol edil~cek ve ucuz tari
f eli olacaktır. Bu kamplar için talebe. 
elen yalnız yemek ve diğer bazı zaru. 
rt masraflar almacaktrr. Bu seneki 
kamplarda, kamp stajını görmüş mu. 
P.llimler vazife göreceklerdir. 

Vekfilet kampların esas itibariyle a
rık ve iyi havalı yerlerde, bilhassa ço
l ukların deniz banyo ve sporlarından 
iı;tifade edebilmeleri için kumsal ve 
'lllhil mahallerde kurulmasını karar -
11\ştırmıııtır. 

Yalnız açık hava kampları için faz.. 
Ja. çadıra ihtiyaç vardır. Yapılan bir 
hesaba göre, yalnız Istanbul mektep. 
J"rinin çadır ihtiyacı 2000 den fazla
uır. Maarmn elinde çadır yoktur. Bu
nun ordudan ve Hilallahmerden teda. 
r\ki düşünülmektedir. Fakat Kırşehir 
felaketi dolayısiyle bu mmtakaya 5 
binden fazla çadır gönderilmiştir. Bu 
itibarla bu sene çadır tedarikinde 
müşkülat çıkmıştır. Bunun için resmi 
mektepler bu sene kamplarını mek . 
teplerde yapacaklardır. 

Japon Elçlllğl 
mUsteşarı 

Japeınyanın Ankara sefareti mUste. 
şan M. Terazi dUn Almanyadan şeh. 
rimizc gelmiştir. 

M. Terazi, Japonyanın Varşova se. 
firine refakat etmektedir. 

Bu iki Japon diplomatı, birkaç gibı 
sonra Ankaraya gidecekler, bundan 
sonra Varşova sefiri Polonyaya döne
cektir. 

o 

Muğla ve Marmarlste 
Uç zelzele oldu 

Mu~Ia, 26 (A.A.) - Dün sabah saat 4 
de l'ıfuiJa ve l\larmaris'le biri hafif saat 
15 te ve saat 4,30 da ikisi ~iddetli oln10k 
üzere fiç yer sarsıntısı olmuştur. 

- Sanat tarihi 
Burhan Umid Toprağa 

Her i§in ustası, cevherini, doğar • 
ken, kendisi getirir. Öbür ustalarm 
ancak tecrübelerinden istifade eder. 

İnsanların bir kısmı da artist do -
ğarlar. Fakat sanat eserlerini tanı • 
mak, bu arada resimden, anlama.le, ni
hayet düzgün bir çizgi çizebilmek, bir 
kroki, für desen yapmak, münevver a
damın bilgileri arasına girer. 

Bence, bir sebilin, bir çeşmenin, bir 
hanın, bir köprünün yahut karş18m • 
daki bir insanın iki üç kalemle resmi
ni yapamıyan münevver adamm bu 
aczini hiçbir zaman mazur göremeyiz. 

Bugün, mesela Francois Bacon'un 
tefekkür tarihindeki rolünü bilmiyen 
bir okumuş adama bilmem münevver 
diyebilir miyiz! Fakat Düreni, Van 
Dyck'i, Rodin'i, Titien'i tanmuyanla.. 
rımız pek· çoktur. Bunun içindir ki bu 
gün münevver bildiklerimizin çoğu ya. 
rı münevverdir. İnsanlığın sanat ce • 
reyanlarına kar§I utanmadan duyulan 
bu lakaydi, tefekkür hayatımızda kı. 
sır ve bayağı eserler halinde ümid ve
riyor. 

Garb sanatının tediisini yalnız gü.. 
zel sanatlar akademisinin ihtisası çer-

çevesine bırakmamız doğru değildir. 
Öyle sanıyorum, güzel sanatlar aka-
demisinin profesörleri, bir zaman için 
orta okul öğretmeni olmak mecburi • 
yetinde l<ahyorlardı. 

Orta mekteplerimizdeki resim dersi 
nihayet 15 yaşına kadar bir çocuk e
line bir hareket kabiliyeti verir. Onun 

sanat bilgisi, ı.evki üzerinde hiçbir 
şey yapamaz. Çocuğu da dil§Undür • 

mekten çok uzaktır. Liselerimizde bir. 
gü.::eZ sanatlar tarihi der8i, Nrk in
kılabının kiiltür programına uyguK 
bir çal~muı sahası oZacaktır. 

Haftalık mecmualar gen~ 
bilgiye dayanarak sanat terbiyesi 
vermekten çok acizdir. GU.zıel 80Mtla.T,. 

bu mecmualarda sadece sayfaları ~ 

lemek şeklinde anl&Şılmı§Ur·. ?demle.' 
ketimizde bir tek sanat mecmuası var
dır. Genç ressam ve heykeltraşlarm 
çıkardığı bu mecmuayı kaç muharri.. 
rimizin ve kaç öğretmenin aldıklarım, 
almıyorlarsa niçin almadıklarını me.. 
rak etmekteyim. Zira ben, azam! elli 
münevverimiz müstesna, üst tarafım 
bu mecmuaya pek aıa muhtaç kimse-ı 
ter sanıyorum. 

Roman kütUphanem(zi açalım. K.lA
sik tabiriyle cidden "rengin" teşbihler 
buluruz. Faka.t, bir tarlayı anlatırken 
G. Sand'ın kaleminden çıkan satırların 
çeşidine hiçbirisinde raslamayız. 

Eski ServetifUnun, memleketimizde 
bir edebiyat mektebi kurarken, koca
man sayfalarından bir.kaçını sık sık: 

"Sanayii nefiseden bir tablo,, jşareti 
ile resme ayırmıştı. Lakin, bu reeim.. 

lerin altma hazan bir pir yazarak he-ı 
yecanını izhar eden Servetifünun n~ 
li, ilave edelim ki, bu tablo kopyala;. 

nnı evvela mermuamn bir stisÜ t~lali.. 
ki etmişti. Ressamdan babsedilmem.iş. 
ressamın mensup olduğu sanat meJi .. 
tebi mUtalea edilmemiş, da.ha zlyadtf 

göze hoş görünen bir tablo. okuyucu.. 
lara cdibanc tafsilat ile suntılmuıtur, 

Rept Elrnm KOÇU 



ifjfftn: 
~A ij&1ai teftiş ıçın ıelmış 

aiııti Ümiriii hiriıiicta• General Se71J b'u
ilii ~mlıdea AiHraya döaecCktlr. 

i SfittANAHME't ~ISJ arkasında A
r • ebtında ha/rt;ılra bUltınan 1ngı1ız 
~I protes6r& Sftster bu sene de 
ffMfM başrnda şeWHnh:e selip telkık
lMH devam ~iff. 

• SANAYi fftt1ifl nmumı kfttibf 11alil 
9INifti iiinyl hztyefini tetkik e mck 
...,. ~f e il Mişflr. Teflriklerırrin ne
HIMlif lrff Hjj(HJil •eHiefe bildirecektir. 

I fll:Jt~~ NifMlat 6irliAinfn, mimarla· 
'lM ~ ffttline fetkrar konılması

'ff!l'JfmfŞifr. Bfrli~in merkezi ~e
ne Al~ylcnşk\j olacak ve 500 kadar nınsı 
~tc9i:tır. 

• YAT.OVA kaplıcalarının yaz hazırlık· 
Jlft tılfffl11. olm r ieılffltŞttl'. 

• TAKSfL'ERfN bir renkle olması h:ık
lOnıflti me<'fAA.iyetin taldırılma!n <l~fi· 
~fi. 

• ~ rmr 1iirfçten nırrfttcnnl 
lir 'tRI ~H f iti g&rlitR\ffiedfr. İttlhassn 
Mıııı1' ve Fifütin l(ibi yalcın şark memle· 
WtltHtRclen 1ıf ('Ok mfrriı ııntlar olmnk-
•tİır. 

• 'RAT,KA?-: memlelcı.-lleri :ırnsıncl:ı mun 
h T ıte'er~rf ffüfası lfiısün'tihnek· 

.BQnetmneı hava federasyonu reisi Ro
iltjnya ı~prcns Bibesko b~On ş.::hrimıze 

ip Aıi&raya iliJerek "afia VeltAlcti ile 
tj _#ff_Hhrc4« gtiiİşe~eifir. 

I ~il- bR .. fttfirmiftian ,enel ktlru1 
~H iti'ıtt yılp'tllc-'tbr. Toplantıda 
~it ıapOTıt g6re, lmntmt'ln bn sene, 
~ 8eiıtt 5,S mlıyon Hradır ve şimdiye 
kamtl en $tlı:sek geliri teşlı:ıl etmc'kte-
ifl. 
. • iltE ne yfH.Ier/ nele tırriİelcr hıiri· 

Eliicte Wlttin fft.18 pif alınmariınsı ve 
~ sapihnarnırsı fcin bu gibi ycrlc
rln Cumartesi ve Par.ır ı:ünleri günde en 
~ tlÇ kere leftiş ecfrimcsine karar ve-
r~. 
t• • BBBE~ • ısi'iNYE yolunun mf.ısı 
lıWfif bed~n 48 liriı et.siline o1:!rak 
fJ2 bin liraya bir müteahhide nrilmiş
ifr. fsllmUt icin i'o Hatıranda tebligat 
~lıt. 
· ~ dtNBtRWE ylji&.tii ve hültimtti· 

Jliiılilt i#tHak ettjff Miıtetıerar~sı afyon 
l'ômftesf, afyon eıkaran memleketlerin bu 
lliH#İ l:ıh~H elrne'feri felclitin<Jc bu'lun
~- Mtrziier#er dennı etmektedir. 

• BkLI tüccirlirl <ınn bfr topfntı yap 
mlfl!ll' •tr ınr-ttc1 bQ7ın. btt"' sonınt tef" 
kil eden transit muamelelerinin koln) lnş'· 
tırıhrlasını istiycrek müracaata knrnr ver· 
lifftfr~fr. 

* ıt,i.'.dK.uiJlıARDAN J1tı .sene mezun o
:ten tıflebeırfn adedi 9461 olarak tesbit e
dUmiŞtir. fiunun lis.t Ü lm, S30'7 si cr
~klır. 
~ tfJt'LYA ilı iiimtdını tltaret an

ftfMffl tthratt ed~ir. ltilya !tizden 
yapalı, zeytin)'ati, tütiin; üzfim, incir S!· 
Jjl tiir cok şe1ler alacalı', buna mukabıl 
~ai-fe TE mitiine HtaEa'&#fr. 
* MUHAcffl fe irme't &zete giden ( ·rı· 

W) .Ujtım, t~eHft tm hirfta: fc1n· 
il feleMtfti. BU ili seferle getirilen 1600 
~t Caniklı:•le clvarınn yerlcştlrile-

eötir. 

• ltAÇAKQI takibi için gümrük muha
Mn fe{tHAtı tarafından ıetf rnen ofomo
inf ve ~uvveifi projelr:Rh1~tin ttcr?ıbe!eri 
>'.iptlmı#tıf. B\rftm ~lerde ıni<llit nun 
filtfitiıff söHMrJlecektir. 

:ift&'Ju ·ı bııikır ın11deninin }tülün teslsa
fıl ., •• iiıoııtw. Fabrika önümfiıdel.i Cum
i.tf10t bayramından itibaren Çalişmaya 
hfbyaciİtfır. 

~OSTA: idaresi, üç, beş ve yeai buçuk 
~ d6ier'*'1nd8 Te ~1: dııms:ııı yeni 
ffiff iiffiin teaivtil& oilt9ffiili'ı~iır. 

BfHlNrdiil 9~ lrctt""ot:l1rr mediJeket icl 
W, iuf~~lıif Birllıiiii antantı meırıle1tet
J«t «Whili ve yedi buçuk kuruşlukların 
li•ticf muhaberalta iullanılncalchr. 
• • GEÇEN ~ene batlanmış CJlan lehir ve 
'antnıarımızın lialillazır haritalarının 
lhtilHii i~ne litt ~11e M deVam faJle.; 
cekUr. Geçen malt yıl id11de b'üttm vDA· 
tft met'keZlerlnin haritıtlan alınmııtı. Bo 
Uie de i:aıa meilce~ıerinin Jiarifaiarının 
aJdiiiaiına tlevam fdiTfcCttır. 

öOHüWA serieleraca#Jeri ôifiırfflcılt 
Hlİilrl sif#Ri ili ~fi etftfr Miyi:ik bir 
hatdltt ~•H Te km td:tte s:dairilar1ki :tını 
km 111ü1(erek çahımari neticesi olarn~ 
Jılç bir mtiesseseye masral tahmil etme
lleii lufüruiRinf, 1iinf~fee yur<1ı1a$ !ıfma 
fieıHM<hfli ittflirıhriışlir. 
me::: 

iki hını& )'&kalandı 
~ i1:1A'Ci ğfitiii ~fada b~ 

lfillHlıJl 6tffüij, Havfir ioliaktalCf 8 
iüitii.Hlf ltHt86a AbdtillaH Naeiye ait, _,Wt J&Mk f.ümüan ve mUoev -
MıHeP Plmfiuttıı Poliein yaptığı sıkı 
~· iôfüiW Jnnızıarm Atıf ve 
KeiM İIJftinde ild sa.brkah olduğu an
fitiimıı, bunlardan Atık iki perde ile 
~ illiJici fu'be memurları tarafın. 
<ti1i' l'*tilanmı§ttr· 

mış 1r. 
• J,chıstnnda z, ırn kôJ ünde i ı Qocuk 

knz:ara evlcrıne nleş ermiş~er 1'e l ngın 

bırdenbire buyuyerek o kol de 28 evi ve 
cıvar köyde de 70 evı y kmı$lır. 4 kişı 
&!muş Ye 13 kışı de ağ r mette y aı n. 
mıştır. 

• Polon'l'tl ı e L ıvan)'a 1 ı memel 
ara ında demır~oll rı mun k ı·ıını t n. 
ıtm ed n mukaveleli imz 1 mışl:trdır. 

nu muka\ ete nıucıbinco her gun bir ta. 
rnftan öbur tnra.fn Jki tren seçecektır. 

• Bn:ı: denizinde mahsur kalan Sadko 
Sed,or , c Mali in hiınll Sovyct nu:ı:Türnn 
npurlnrında sefer yapnn üç peniz tayya
esi M6 tovn•y:ı dönmfi5tür. Üç ay siiren 

bu '\"nzıleJcri csnd:Sında tayy clC-t ıı h~r 
biri 22 bın kilometrelik bir fıi~s:ıfe knt~t
mi~ ve en mü.,kül ş:ırtlnr altında hu:ı:kı 

rnnlnrın mürcttebntındıın 184 kişi~ i !ah. 
!iye ederek kalanlara G:ı ilH senelik yiye 
cek ,.e m ıhimmat götürcl şlur. 

• Pnrl le lofct:ır solrnğındn bir cvl 
yıkmakta o n melelcr, buyük bir hnzi 
ne bulmuşl rdır. Bu h:ızine, on heşincl 
Luin "n fut .ahırları n z ın aittir '~ 
iki hucuk mıl ·on frnnk kıl;m'efindc altın 
stk'kcdcn murhl:k fitil". 

• fısır l9 an meclısindc 1\r:ılın nulktt 
nn verilecek cevabın müz:ıkcresi sırasın· 
da fiytındn h ll't ekseriyeti miı'h Faza eden 
Vcft mensupları l Müın fe ilfdetlc hu 
eum detCk son l apıl:ın intihrl.bntın yoJ.L 

ı olchığonu ileri surmüjler 'Ve hilkCımc 
ti lınlk iizcrlnde tazyike ve tehditlerde bn 
lunınu5 olmakla ilhnm Cl lemişlcrdır. 

Tecavüze 
ugrayan kız 

11 kişi muhakeme 
ediliyor 

Bir müddet evvel İhsan adında. bir 
~enç, MUyesser istninde bir genç ltız· 
la birlikte ToJ:!!taiit haricındekı Velie. 
Ien1lf1ayıF.ma g1tmış, oraaa vak. 
le kadar eğlenmişlerdir. Faht tam, 
karanlık ba.Strlı:tiı.n sonra gitmeğe ha.o 

zırlanan iki gencin karşısına birdenbi· 
re Hüseyin, Ömer ve Basri isminde üg 

ki3i çıkmış, çelimsiz bir gen9 olan İh· 
sanı dövdükten sonra, Müyesseri ku • 
caklıyarak kırlara doğru kaçırmışlar. 

dı. 

Ustü başı çamurlara bulanın~ ve 
yırtılmış bir halde kendini karakola 
atan İhsan vaziyeti polisk?re anlatmış 

ve kırlarda iki saatlik bir aramadan 
sonra Müyesser bir hendeğin içinde 
l:ierbatedilriıiş bir halde bulunmuş, 
müteöAviiler de ci ·arda y~ltalarlinış -
lıitdı. 

MeVHiif b'lilunan Hüseyin, Ömer ve 
Bmınin dün ğrrce'za miıhkemesinde 

Ctfilıf§rrialarına gizli celsede devam o • 
!unmuş, tfıihitler dinlenmiştir. 

llemir hırsızları 
Galata Ka.ramustaf apa.,a ıcaddesin. 

de liiiıan ıdaresi tarıı!maan ~aptırılarl 
binala.mı mütenhliicli :Rôtligc ait 70 

kilo demir Abdulltıi oğlu ./dil'iiet ~ 
rafından çalınmış ve hırsız brl, 'Yfiltte 
ağır e~yalarla beraber yakayı @ ver• 
ıni3tlr. 

Kormar oynanan bir 
kahve basıldı 

Ccrrahpa§a caddesindeki 2A iıuma. 
ralı Osmannı klilivesinde kumar oy .: 
füuiclığı haber almmıfl \'e öğle?Ien Soıı
ra yapılan baskında Necdet Arman, 
Abdnllali Kızıltruı, Nuri .Aykut ve 
Veyscrl T<!zcr iskambil ile kumar oy. 
narlarken yikalarunıslar ve mahke -
meye verilmişlerdir. 

--o-

Roma 
faşis 1 ri 

s 

k 
sına m b 

maga ve 200 ley mahkeme ma 
dem ~e mahkfun ohmmu 

a 
Keksikayı Amerika ya bağla~ an 

·fren yolunu k siiler 

i 
mil ccnu unda yoldan ç:kmı tır. Bir 
yara!" varan-. 

Bjr e lence 
dönüş·· 

Bera er gez 1 eri 
kızın parasını 

çalin şiar! 

Taksım Şehid Muhtar caddcsı Akçm 
apartımnnımn 1 numaralı dattcsınde 
oturan Salamon kızı Viktorya, diın g 
ce Beyoğlunda bir birahanede tanı tr. 
ğj. l'Jslüiaarlı Hayri ve ar ları ile 
gece saat 2 de bir otomobil gezinti i. 
ne çıkıxiı tır. 

Arabı;ı. Osmanbcyc gcldiğ' zam0J1, 
~r a'hb 'jfQ:1 v'n~tyan nsm. 

daki 8 lira ile beraber. nyrılmı lar· 
dit. Vıktorya tiı.( z son a ı ·n farkı
na v ... rmca polise ha her 
Ha:;Ti yakalanm1stır. 

Bir çocuğa tasallut 
M ·czz'nlik yap ı-ı ö liy 

adın.da bir adam dokuz ya atı da 
Mustnf a adında bir ~cUğa taSallut 
etmekten maznunen ya al nıu-ak dün 
adliyeye teslim cclilmi tir. HıfZı bi . 
rinci sorgu hakimi taraf uf dan sorgu .. 
ya ç kilmiş ve tevkif edilerek tevkif -
haneye gönderilmi§tir. 

-o 

Venlliöy Sulh 
iıi ali ti em esi 

ctmiyenlrr lınkl,ınrln kanun 
bik cdHccektir. icra dal elerl in 

kapalı oldulfu gilnler 
f sltinbııl mud ddmnufiillığilJd en: /!"'hııtS ___ _.iıiıı:w!2--Bm-D"' 
937 ~. li rıcsJnin liilamı h blyle ku

yudtif ve d fatirin 938 s n~sinı! devri i· 
~ln lst.ııillul icrn Muhasıbi l'ıles lliJ nde 
Mını ın 31 in l Salı ''e Ha lrımm blrınt'i 
Cars mlıa, ikin i J>er mhc, üçfıncn c 
mıı, dôraü cü C mar ı g mi n t h ı·ı 
'Te Ccdilal mu:ımelesi J pılmi;~n ktır. 

Alemdar Sineması 
Her gün iki lilm 

1 - Snrat-0ga 
1 - I10rcu-H r<1i H'mlfstırn ı 

(Türk~c Sözlü) 
7' 1 1 f 

27 MAYlS - 1938 

ecnebi 
e nasıl 
i ecek? 

a omitesi ha· 
projeyi kabul etti 

F r n • 1 r nezdıne gcmderı1ece1t dlan 
komı yonlurm azasını seçeceidit. 

D u içtınıaın bidayetinde Lord 
t komıte azasııri humiiııfiYitle 

h e et ~t e -e -davet etmiştir. 
1 tim dnn SO'nl'a mumaileyh Sovyet 

el inden 1oskoıra hükumetinin ka • 
ı r nı tadı! ve diğ.er azanın reyine ig· 
tırak ctm ğe teşvik etmesini istemle • 
tir. 

Cephelerde vaziyet 

Bar: ciona., 26 (A'.. A.) - Şark cep. 
he ınd~ cumhuriyetçiler Ttenıp mm • 
taktı: ında arazi Jfazanmakta ile.Yaın ~ 
d"yo lnr. !soanm §imalinde birçok 
dagıar.t cle g(!çirmişle'tdiri 

ı drbalan mmtaka.smaa: Mi kllttet. 
ler m .. im miktarda taıtk 'Ve tay'Jare 
"il rd mile ilcrliyerek hükumet kunet-
1 r·ı in ı:ıiddetli bir mukavemeünden 
sonra Umhri-ya Kadczo'yu zaptetmiıs· 
ı rdir. 
Koıbalamn cenubunda hU~et 

hatlarını delemiycn düşman bu hatla· 
ı ı garptan çevirmeye teşebbüs eWİ!J 
ve dün bunda kısmen muvaffak ol • 
mu sa da cumhuriyetçiler Moskueru
elanm Mrkmdan mnka?m taiiTüıda 
bultfnntak Garig tepesini gen ilmış. 
ıarn t. 

• 

tirebılmck iç.in §irketin satınaım& mu 
ratma r,akın bir masraf ihtitanna 

zum 1rülmektedir. 

Atatürk 
ıstanbuıaa 

..- Baıldraf ı 1 iMl4f 
At"tıirk istasyonda vali n belediye 

reisi Üstündağ ile ko111utanlar, eınni· 
yet direktörü, mülki ve askeri rical, ıe
hft meclisi azası, eui:nhuriyet lllik Par· 
tısi mümcssılleri ve btiyiı'k halk kalak. 
ıı-ı fa afıti<lan fı:atşılanmtıtUdır. 

Halk, Büyült ŞdJ, emsatsli bir htye• 
canla alkı laı'füştıF. 

A:nkaı udan hareket 
AnkutJ, 26 '(A,A.) - ltetacuaur 
tattir'k l>ugufi saat ıS-,36 cfa i•wn&uıa 

ha e~ct b YJ.lrmuşlatdir. 

Ba v kil Celal Bayar ile VeJUJler 
heyeti, ismet İnönü, meb'udar, ~k 
erk nı harbiye ve milli mUdafaa •ekl
lcti ıle dığ~r vekaletler erkim, dair.Ur 
umum mıiıdurlori Büyük Şefi tef)') et· 
mı }erdir. 

1\ oçırı lön ca~us 
seı .:Jest bırakıldı 

A merjkada görülen bir davada eJl 
mühim ı:ıa1ıit olarak dinlenecek Gtl•bl 
ısmindcki adamın Ainianlar tatala • 
d n k ırıldıgını ve Almany&da tel • 
m n "Amt:rıkadan kaçmı§ ve ıwı o
lar \ A manyaya girmiş olmakla,, ta. 
k b umyacağıiiı bildirdfğitli yat • 
mı tık. 

Bugün gelen habettere gofe, Gnebl 
.Aln ful p l si t taf ından 30 lira kadat' 
bir p ra cc"' nfa ma'hHun edilen~ 
eı be t b1r kılmv tır, Amerikan tabii • 

yetinde bulu d tu halde, Amerika ta
ı afından ird si istendiği zama9' d• 
''Alman k nmdnn,, ol<lu§u i!:iff ,.ı 
vcrilını.} eceatır. 

T C z , ı 7 J 
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Hasta çocuklar.ı 
11°"' 611u,,, yazıırı bir tadın ~pTta- korkutmamak için 

1&. Aı.,. üzninde.S lmmıda bi1 fiyonı L IVERPOL hastaneeinbı bir salonunda 20 yqmda 
~tlw. bir bastabakıcı, 12 but& çocuğa bakmak vuıU• 
-------------- n1 tlJJeliDe alımftı. Meri Con ismindeki bu kızr.ağızm \'&· 

i
,.,.____ zifeat bqmda çok feci bir tekilde öldUğUDU. bir Fra.runz ga. .._. _____ 111!!1-ı:ıetemncte kuduk: 

MO..jKO\IA 
T • • Mis Con eczanede bir il~ç hazırlamakta.dır. Bir dikkat-

u r ki ye IÇtn ıtzllk eseri olarak l!pirto l!mbasmı deviriyor. Birdenbire 

Radyo Konseri ?Ibiae8l atet alıyor. 
29 Mayıs 1938 Pc:.zar ıUnU aut Salona bititik koridorda uıb bir yangın eöndtırme L 
18,30 da Moakova radyo iıtaıyonu eti vardır. Bunu almak için hutalarm yattığı 11.londan 
. ıg, 76 VE 24, 88 Kıaa dalga üze· "eçmek lbmıdır. Kızcağız, ateeler' içenfndetl elbieeelle 
11\den •• vaktile Türkiyede konaeı ın iki lluta çocufun karyola!annm yanından geçerken 
~enıu, olan mCfhur san·atkirlardan >unlarm korkacafım dtlşilnUyor. KftçUk hamlan ttrktlt-
\/iyoloniıt OYSTRAH ile ŞANTÖZ nemek için elbil!elerl:ıi eczanede söndtlrmeğe çalışıyor. 
~ARSOVA'nın iıtirakile TilrJdy~ ·nsan kudretinin btftne çıkan btr eesaretle eesfnl bile çı-
ıçin tertip edilen bir konseri netre- 'tarmadan vUcudunu yakmaya başlıyan alvlerle çarpıeı. 
decektir. ·~r. Nihayet atetl söndürebiliyor, fakat kendisini ötnme 
Bu kon1er ayni zamanda Kin tadar .UrUktlyecek aekilde birçok yerlerinden yandıktan 

· 1210 ·, Blmferyol - 360,6 ., Erhan ·onra... 
:• TBtusı ndyo latuyonladylr B'naMJe bir lf ~ giren diler bir hutabakıcı onu 

• llefredllecelrtir. Konserin teknik ıaygm buJQ10r. Tedavi ediyorlar, btr aralık kendine gell· .;ro..11 taın IUt ı 8 de 1-tlıyacaktır. yor. Fedaktr hastabakıcmm eon ~ fU oluyor: ''beni 
... lbayılmJI olarak hutaJarm odumdan geçirirken çocuklar 

~ Jrorlrmamıetır tneallah,,. Ve sonra ölüyor. 

Pantaıonıu kadınlar .. 

N ORllANDIYA vapurunun son seferinde birinci 
mevkide 83, lklncl mevkide de 21 pantalonlu 

kadın varm:ş. 
!&lhur sinema yıtchzr Marlen Dltrih tan.fmdan ÇI· 

kanlan bu modayı blltUn I~ Anjeloe lıadmlan kabul 
ebnişler . 

Holivutta sUtçU kızlan bile pantalonla geziyorlar. 
Çocuk an&lan, miniminilerinin ara.balarını pantalonla 
BUnırek sokaklarda dolaşıyorlar. Kibar kadınlar, çay zl. 
ziyafetlerine pantalonta gidiyorlar. 

Bu moda, Pariı kadmlarma da sirayet etmift;ir. Ge
çen hafta içinde ıehrimiz.e gelen General fon Ştolben 
ve Milvok adlı eeyyalı vepurlarmda bulunan bir çok ka.
dmlar pantalonla eehrimizi gezmişlerdir. 

Pantalon mod881 hakkında mfttele&SJ sorulan Parla 
terzilerden biri töyle demlftlr: 

··- Bu, yeni dünya kadmlarmm garabet g&termek 
için çıkardıldan bir modadır. Fakat &m1l pek azdır. 

Zira, dünya modumm hlkimi olan Parla terzlleri 'böy--
le bir moda çıkarmayı ula akıllarmdan geçfrmeml•
lerdlr. "Ju, kadnılarm aleyhinedir. Kadınlar rob, rob da 
kadmlar için yapılm,ştır. Pantalon, kadınlara yabfmaz. 
G&-eceksfnlz. şık kadınlar buna rağbet g&termlyecek
tlr ...... 

1 

1'-atitiAa: 
Çek •Alman 
maseıesı 

Çek - Alman meselesi, Çekoslovak 
kt1metile Çekoslovakyadaki Alınan 
liyeti lideri Her Konrad Henlayn 
sıncla vukubulan görüşmelerle nazik 
safha}ıl girmiş bulunuyor. Ortadaki 
ginliği izale için lngütere, Alman>-a 
Prag De%dinde te§ebbşslerde bul 
birinin biraz daha munsıfane, diğ 
ise biraı daha mutedilAne ve makul 
davranması yollarını ara~tınnıştır. 
nOn meselesini teşkil eden Çek - Al 
vaziyetini C.F. MelirJJe adındaki Jn 
muharriri lngilterenin haftalık 
alanndan birinde bQy(lk bir nüfuzu 
zarla izah etmiştir. Bu makaleyi 
tarak dercediyonız: 

"On beş mılyonluk bir nüfusun üç 
çuk milyonunu teşkil eden Çekoslo 
ya almanlan iclart hürriyet istiyo 
Bu Alman ekalliyetinin ekseriyetini 
kil eden Südet Almanlan, Her Ko 
Henlayıun liderliği altmda Çek06l 
kanunuesasisinde katt de&i§iklikler 
pılmasını ama ediyorlar. Onların · 
leri §Ulllar; .U>. Muhtariyet; .(2). 
salıalan dahilinde Nuililin 
.(3). Çekoelovakyanm Rusya doltlul 
dan ayrılarak A1manyanm dıe si 
uyrun bir dJI siyaset ittihazı. 

Çekoslovak hilkQmeti Alman 
tinin arıulanm yerine getirmtk i · 
den geleni yapmap Amadedir; 
rukanda sayılan Qç maddeyi kabul 

mele ontm hiç i~e gelmemektedir. 
~ bu ~ti kabul etmek demek 
lovakyanm kendi eliyle istikWine · 
hayet vermesi demektir. 

Çekoslovakyadaki Alman ekalliy 
Südet Almanları deniyor. Bu, 
'ak Almanlannm ekseriyetinin S 
lınd diye tamlan Çek • - Alman h 
dunda müteki.sif oluşundan ileri g 
Maamafih Südetenland denilen bu 
mm münhasıran Almanlar tara 
ip edildili anlaplmasm. Çelcosl 
mn diler yerlerinde Almanlar bul 
"1 gibi burada da oldukça mOhim 
<;ek nüfusu vardır. 
Bohemyanm Alman kısmında 1. 

Alman, 384,116 ÇS vardır. M 
mn Alman kısnnnda 437,143 
713,760 Çek mevcuttur. Bu havali 
Çek nüfmu nisbetl yQzde 16,8 ve 
dir. Moravianm Çek kısmmdaki Al 
rilfu!u ntsbeti ise yQzde 12 dir. 

Alman ve Çek unsurlannm bu 
Hnötrine karışık oldulu bir yerde 
t akil muhtariyetler vQcuda geti 
ientdnsııhlmı yukarıdaki rakamlar 
f yi tebarOz ettirmektedir. Almanl 
rntek alarak muhtariyet sevdasına 
:en Polonyalılar ve Macarlar için d 
ııi eeY varittir. Onlar da Çekosl 
nm herhangi bir kısmında katt bir 
haluk halinde değillerdir. 

Bundan ba§ka unu.tulllıwıııaııcıını 

Südetenland'daki ekseriyeti tqkil 
Almanlar daima Alınan Reidı'nin 
N! kalmışlardır. Onlar clalına, tarihi 
hmıya krallığının bir cüzQ olarak 
raışlardır. Çekoslovakyanm BO 
"' Alman Reich'i aramdaJcj 
hudutlan bundan yedi yüz sene 
Roma Almanyasmm 8ohemya 
ile arasmdaki hudutlara aynen 
.-der. 

Çekoslovakyanm bug(inldl 
rıradaki Almanları hUrriyetlmnden 
nım eder mahiyette delildir. 
vakya Almanlan merkezi hükt1mett 
mbilirler. Bundan ba~ ekseriyeti 
kil ettikleri sahalarda bütün idare 
TUen hemen onların elinde gibidir. 
IWl yüzde yirmisinden fazlasmı 
..ttikleri yerlerde gazetelerini 
ft isterlerse kendi dillerini lrull<IDD'f 
Bu imtiyazlara ralmm Çek:oskılValcl 

ttıanlannın arasında gayrimemn 
çoktur. Bu ç.ek hQkQmetinin veya o 
ki Almanların hüsnü niyet sahibi 
'Dalarından cfelıl de her yerde ol 
gıl>i hOkOmeti temsil eden kOçOk 
Çek memurlannm fdaresiztitinden 
etmektedir. 

Çeltoslovakyamn sınat hayatın 
mühim kısmı memleketin alm 
nuşulan havalisinde temerküz 
Binaenaleyh dilnya ekonomik 
nm tesirleri en fazla bu havalide hic 
lir. Bu da buralarda Hitlcr propag 
sı yapılmasını kotaylqtnıqtır. 
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Yanıma gelebilmek için imkansız 
olan şe1Jleri bile lJaP 

Kendisini Lizet Grandner ismiyle 
Alman dıye tanıtarak ecnebi bir dev. 
lct hesabına casusluk yaptığı anlaşı • 
lan Fransız tabiiyetinde Lizct Lan -
glua, gıyaben on sene hapse mahkum 
oldu. 

Hükmün bildirilmesini müteakip 
J~mmerihin yiizüme karşı haykırışı 

hala kulaklarımda çınlar: 
- Hertstayn! müddetimi tamamla. 

yınca seni muhakkak bulup köpek gi
bi geberteceğim! 

Jandarma, ağzına vurduğu bir to -
katla Emmerihi susturdu. Mahkumu 
aürükliyerek götürdüler. 

Bu hadisenin üzerinden tam sekiz 
sene geçti. Emmerihi dört gün evvel 
Paristc gördüm. Yanılmadığıma emi . 
nim. Biribirimizi derhal tanıdık. Hiç ı 
bir şey söylemedi. Yalnız gözlerimizle 
konuştuk. Ben lakayt görünmeye ça
hştım. Onun gözlerinde ise idam bük. 
müm okunuyordu. 

Onu daha seneler sürecek bir za. 
man için hapishanede sanırken bir -
denbire karşımda görünce afalladım. 
Bcrlindekiler, düşmanımı, bir vazife 
ile tavzif etmek üzere vaktinden evvel 
serbest bırakmış olacaklardı. Bu va
zife ise beni öldürmekten ibarettir. 
korkuyorum! 
Hik~yeme devam ediyorum: 
Emmerihin mahkfımiyetinden bir • 

kaç gün sonra mensup olduğum ta
burda şerefime merasim yapıldı. Bü. 
tUn askerin önünde kolonel bir nutuk 
söyliyerek beni bir imtisal nümunesi 
diye gösterdi ve resmi bir hediye ola. 
rak gümüşten bir saat verdi. 

Arlmda;;lnnmdan hiçbirinin beni a
yıpjarnayı aklından bile geçirmediği. 
ni, bilakis hepsinin bana gıpta ettiğini 
kaydetmeliyim kumandan. Halbuki 
Fransada olsaydı, arkadaşlar arasın -
da soğuk muamele görmem mukad. 
derdi. 
Yüzbaşımın artık gözdesi olmuş -

tum. lkide bir bana "seni ilerletece . 
ğiz,, diyordu. Bu sözün manasını pek 
anlamıyor ve bıyık altından gülüyor
aum. Eğer Emmerih Lizeti metres 
yapmamış olsaydı, casusluğuna ilele • 
bed devam edebilecekti ve ondan 
şüphe etmek aklıma bile gelmiyecek
ti. Aşk yüzünden ve Lizete malik ola.. 
bilmek üzere yaptığım ihbarın beni 
vatanperverlik timsali haline getire -
ceğini hiç düşünmemiştim. 

Nihayet Lizettcn haber de alabil. 
miştim. Bana bir mektup göndermiş
ti. Mektup Nanside yazılmış, fakat 
Stutgarttan postaya verilmişti. Fran. 
sa ile muhabere ettiğim çüphesini u-

yandırmanıak için bir vasıta ile mek. 
tubun Alr.ıanya dahilinden postaya ve
rilmesini Lizet düşünmüş olacaktı. 
Bu mektubu, onun ilk mektubunu bir 
tılsım gibi sakladım. Kopyasını yaz • 
mak için onu hatıralarımı sakladığım 
yerden çıkarıyorum. lşte: 

Emmerih alelade hatta aptalca bir 
tipte ... '!ti eyer o gizlice m: işler beceri. 
yormıı1! 

Sevgilim, 
Nansülc yerleştim. Göriiyorsım ld 

seni uımtmadım. Sana olan minnet
tarlık borcumu ue uaadimi tmutmadt. 
ğımı da bilmeni isterim. Seni seviyo. 
rum. Buııu ya::nıalamt zcvkrıltyorum, 
çiinJ.-ü sc>ıi sevdiğimi söylemeye o lL<t. 
dar az zaman bulabildim ki ... Vaadimi 
tutmak içüı bütün kalbim ve aşkımla 
imkc1n 7:..0Zlu11orum. Ne yaımıalıyız a
cab[J1 Ah! Fransaya gelcbilseydin. 
Bir Ç1Zre bufowya 'Xfltş. Sensiz hayat 
bana öyle tatsız ve ~evksiz geliyor ki. 
Acaba setıi bir daluı görebilecek mi. 
yün? Yaııınıa gelebilmek içiıı imkan
sız olan §eyleri bile yap. 

Yarrn sana bana mektup ya:::abile
ceğiıı bir adres göndereceğim. lhti1J(J.t. 
lı olnuınıız 1<1zım, lm scbeble göstere
ceğim adres Alrrnmyadadır. 

Gel seı•gilim! Seni scviyorıım ı•c 

bekliyorum! 
lAZCt 

Bu mektubu aldıktan Mnra yüzba. 
şının nutuklarını nasıl bir kulakla 
dinlediğimi tasavvur edebilirsiniz. 
Aklrm fikrim hep Lizette ve onu gö
rebilmek için plan kurmakla meşgul. 
dil. Ah! Fransaya gidebilseydim! Bu
nun için ne yapmalıydım? 
Düşündükçe bu i~in imkansızlığını 

anlıyor ve hiddetten kuduracak gibi 
oluyordum. Lizet beni mes'ut etmeye 
hazırdı. Halbuki ben bu saadete elimi 

•ııı ıınarn · rn ırE Dıaıntınıomoa 

uzatamıyacak vaziyette bulunuyor • 
dum. Fransaya gitmek için izin iste
mek, aya gitmeye çalışmak kadar abes 
ve imkansızdı. Sara (reyiam henüz ya. 
pılmamıştı) veya Lüksemburga git
mek için izin veriliyordu ama çok sı. 
kı tahkikat yapılıyor ve ileri sürülen 
hayati ve kat'i ihtiyacın ispat edilme
si isteniyordu. Bu şekilde dört beş 

günlük bir izin belki koparabilirdim. 
Lizete yazar. onun da gideceğim yer. 
de bulunmasını isteyebilirdim. 

Fakat bu pH!.nımın da ga}Tikabili 
tatbik olduğunu anlamakta gecikme -
dim. Harice giden her izinliye • söz 
aramızda haklı olarak • şüpheli gö. 
züyle baktıkları için peşimin takip e
dileceği muhakkaktı. Lüksemburg ve 
ya Sardaki gizli ajanlara eşkalim bil. 
dirilecek ''e harekatım göz hapsine a
lınacaktı. Bu vaziyette Lizetle bulu • 
şursam döndüğüm zaman fare kapa • 
nına girmiş olacaktım. Bu plandan da 
vazgeçtim. 

Geriye firar planı kalıyordu. Fakat 
bu da çok tehlikeli olduktan başka 
istikbal meselesi de ortaya çıkıyordu. 
Ecnebi bir memlekette ne iş yapabi
lirdim? Aşk güzel şey ama insanı do. 
yurmuyor; yemek de lazım! Hem fi. 
rarı bir türlü kendime yediremiyor, bu 
şerP.fsiz hareketi doğru bulmuyor. 
dum. 

Ben böyle, sevgilime kavuşmak için 
plan bulmak üzere beynimin içini ka. 
zırken günün birinde planı bizzat bi
zim yüzbaşı verdi! Tesadüf ve tali bir 
defa daha büyük kudretini ispat et • 
mi3ti. 

Yüzbaşı bir gün beni yazıhş.nesine 
çağırdı. Gittim, yanında kırk y~Ia -
rmda kadar bir sivil vardı. Bu adam, 
beni tepeden tırnağa kadar, adeta sa. 
tınalacağı bir beygiri muayene eder. 
mi§ gibi, süzdü. Konu~masından, jest
lerinden şöyle yukardan bakışından 

Alman zabiti olduğu anlaşılıyordu. 
Yüzbaşı: 

- Size bahsettiğim onbaşı Herts. 
tnyn budur. Dedi. Mevzubahs iş için 
sanırım ki münasibdir. 

- Ya? Bakalım. 
Sivil adam, tek gözlüğünü çıkarıp 

sildi, sonra tekrar gözüne taktı. Ma -
sanın üzerinden bir kağıt alıp baka. 
rak bana sordu: 

- Onbaşı Hertstayn siz.in anneniz 
Lorenli değil mi ? 

- Evet mösyö. 
- Hayır mösyö değil. kumandan 

deyiniz. Fransızcayı iyi konuşur mU
sunuz? 

(Deoomı VIZr) 
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Vazaını: Ma Sa 

Mahpuslar arasında öyleleri 
vardır ki, bir paket tütün • • 

ıçın 

yeminle şahitlik ederler 
- ı6 

Sorarlar: 
\ 

\ 
- Ne diye aldı?. 
- Bana çakı getirecekti. 
Yahut: - ·" 
- Ben esrar içmezsem yaşayamıyo -

rum. Esrar tedarik edeceı1<ti, diye cevap 
verir. 

Yalan kokusu sezilmekle bera:ber, 
tahkikat b~lar. Çünkü ne de olsa şi

kayettir. 
MahkUm sorguya çekilir.Arkadaş

larından bir sürü şahit gösterir, ldinle
nen şahitler şikayetçinin sözlerini te. 
yit ve.. tasdik ederler. Gardiyanın kaydi 
terkin edilir, tahkikat evrakı mahkeme
ye verilir. Çünkü sübut delaili tamam -
dır. Ş<ı"ıitlerin sözleri kanunun tarifa
tına uygundur. Aksini isbata da imkan 
yoktur. 
BtR PAKET TUTUNE ŞAHiTLİK T. 

Mahpuslar arasında öyleleri vardır 

ki, bir paket tütün için yeminle şahitlik 
ederler. Ve böyleleri istenildiği kadar 
bulunur. Şahitleri ağır ceza mahkum -
larmdan değil, ş<•hitlik için kanuni eh. 
liyetlerini kaybetmemiş mevkuflar a
rasından seçerler. 

Böyle müzevvir şahitlerle tevsik e
dilen uydurma suçlardan dolayı vazife
sine nihayet verildiğini bildiğim yirmi 
kadar gardiyan vardır. 

Cürüm isnal:lındi:'I ihtisası olan bu ka
bil mahkumlar, hapisanelerde günlerini 
rahat geçirirler. Kolay kolay angarya. 
ya aevkedilmezlcr. Yazdığım sebepler-
den dolayr, gardiyanlar bunlara müsa
mahakar davranırlar. Bunun içindir ki 
inzibatı tedbirlerin tamamen tatbikine 
imkan kalmaz. 

Hapisanelerin islahı çareleri düşü

nülürken, bu ş<•yanı dikkat noktaya e
hemmiyet verilerek, mahkumların gar. 
diyanlara karşı ikide bir kurdukları 

iftira ve cürüm isnadı tuzaklarını hü
kümsüz bırakacak tedbirler alınm:tSı 
lazımdır • 

HAPiSANELERDE DÖVME 
'MERAKI 

Bizde bir çok eski adetler ortadan 
kalkmı§. unutulmuş olmttsına rağmen, 

dövme merakı, dövme illeti bir türlü 
kalkmamış, unutulmam• ştır. Dövmenin 
en çok rağbet gördüğü, yapıldığı, yap -
tmldığı yer hapisanelerdir. 

On yıl koğuşlarında çile doldurdu
ğum hapisanelerde, göğsüne, sırtına, 

koluna dövme yaptırmıyan mahkuma 
pek~·z rastlad ım. 

Dövme yaptıranların ekserisi, eski o 
muzdaşlığa hala heveskar olanlar, kül. 
hanbevlik taslayanlar, afili afili kcnu
şanlar: zart zurtcular, tükürüğünü fi&
kiye gibi ta ileriye püskürmeye sava· 
pnlarla racuncu kırmalarıdır. 

Dövmeyi bugünkü nesil pek bilmez. 
Fakat eskiler çok iyi bilir. 

Dövme nedir?. 
Hani ıu bizim merhum ve müteveffa 

· kabadayıların, tulunıbacıların, laterna .. 
cıların, kopukların, delibozukların, ka. 
tillerin ko11larında, göğüslerinde, ark.,. 
larında gördüğümüz yeşil resimler, ya
zılar yok mu, işte o!. • 

Eski yıllarda, dövme ekseriya hapi
sanclerde yapılır, yaptırılırdı. Dıprda 
dövme yaptıranlar pek azdı, hemen he
men yüzde bir kaçtı. 

Hapisaneye düşen delikanlı sevgili. 
sinin resmin dövme ile göğsüne yaptı
rır, kopuklar göğüslerine işlettikleri 
bir kalb resminin içine d<>&tunun adını 
yazdırırdı. Kalbin içine: 

- Ah aşk! .• 
Diye dövme yaptıranlar, ok resmi 

dövdürtenler de çoktu. Bıçak, tabanca. 
gibi silah resimleri yaptıranlar ayısı%"' 
dr .. 

Kollarına: iki memeleri arasına: 
Saba getirir zülfün kokuwn mehter'" 

haneye 
Ey melek, deli divane ettin sen beni! 

• • • 
Haııreti aıkın yaktı ıinemi, • 
Yir ile görüşmek mahıere mi kaldı? 
K<ıbilinden bir takım vezni sakat, 

kafiyesi bozuk beyitler yazdıranlar ol. 
duğu gibi, 

ismi manada güzel, kendiıi wrett• 
lkiıinde de güzel bir hüınüm var 

benim!. 

gibi beyhler dövdürenlcr de vaı dt.• 
Hele bazıları göğüslerini, sırtlarını 

baştan başa büyük dövmelerle doldu -
rurlardı. Bunlar sevgililerinin boydan 
boya resmi, saksrsiyle bir karanfil, bir 
gül fidanı, sclvi ağacı gibi şeylerdi. 

Dövmenin büyüklüğü, yaptıranrn 

metanetine delalet cı:ierdi. Meseli böy
leleri hamama girdi mi, ikide bir omut 
başından bileğine kadar uzanan dövme 
ağacC), (maşallah) 1ar1a bakarlar: 

- Bunu görün de bana öyle hallenin, 
kafa tutmaya kalkın!. demek iıterler

di. 

ıv 
Lıti:::'deıı Renc'ye 

(Dcmamı oor) 
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Manastırdan daha bugün çıkmıa gibiyim. Kibarlar alemi 
lçin henüz mevcut. tanınmış bir kız değilim. Ne tatlı bir an! 
Kimsenin görmedıği, daha yeni açmış bir çiçek gibi sırf ken. 
di kendinin malı olan bir kız! ... Demin salonumda, aynalara 
bakarak dolaşırken gözüm, artık çıkardığım elbiseme ilişince 
gönlümde tuhaf bir his duydum: bunda maziye hasret. istik
balden endişe, kibarlar aleminden korku, \"aktiyle seninle ma
sum masum koparıp tasasızca yolduğumuz papatyalara ved:ı. 
vardı; ama ruhumun ta derinliklerinden, aydınlatmağa cesaret 
edemediğim en derin noktalarından gelen, tekrar yerlerine sür. 
sem bile yine yükselen birtakım acaib fikirler de vardı. 

• .;: ,. ı .' . .-t·.·~c' 
L UAR sahillerinde seyrine doyamadığımız sonbahar gUrt· 

lcrini hatırlarsın ya! Dün de Paris öyleydi; saat ikid~ 
~rınzelize caddesinde ve Bulonya ormanında piyasaya çık~?Jlll 
Paris'i gördüm artık! XV inci Lui meydanı gerçekten guıe 

Rene'ciğim, eşyam gelin çeyizi gibi! Hepsi de o benim cici 
tuvalet odamın önü beyaz lake boyalı, dağ servisinden yapıl
mrıı çckmclerime, kokular ic;inde yerleştirilmiş duruyor. Ifor
dela, ayakkabı, eldiven hepsi de bol bol. Kızların ziyneti olacak 
eşyayı da babam hediye etti: bir dikiş sepeti, bir tuvalet kutu. 
su, bir buhurdan. bir yelpaze, bir şemsiye, bir dua kitııbı, altın 
bir zincir, bir şal; ata binmeyi öğrettireceğini vaadetti. Artık 
dans da biliyorum! 

Yarın. evet, yarın akşam beni götürüp tanıtacaldar. Balo 
elbisem beyaz muslinden. Enş:ma da yunankfıri hir beyaz gül 
çelengi takacağım ( 1). Şu masum Meryem tavrımla gideceğim: 
kendimi iyice bön göstereyim ki kadınlar henden yana olsun. 
Annem, bu sann yazdıklaıımı hatırından bile geçirmez; o beni 
dÜ§ilnmckten a"iz bir kız sanıyor. :Mektubumu okusa hayre· 
tinden dona kalır. 

Ağa be) im bnna istihfafı ile eeref bah~edip alaka gösterme
mek lutfunu esirgemiyor. Yalcı ıııklı bir delikanlı nma ikidcblr 
tasalı. gnmlı halleri var. Onun halini dük de. dü~es de anlıya. 
mamış ama ben anladım . Gerçi dük ve genç ama babasını kıs
i:anıyor, Devlette bir mevkii, sarayda bir hizmeti yok, ":M'.ec. 

Çe viren: fNJ aJı ırlUI O D alliı A ir AÇ 
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lise gidiyorum!., diyemiyor. 
Bu evde, günde an altı saat düşünebilecek bir ben varım: 

babam siyaset işlerile ve zevklerile meşgul; annemin de meş
guliyetleri eksik değil; evde bana karışacak, tesir edecek kim. 
se yok. hepsi dışarda, yaşamağa vakitleri yetmiyor. Acaba 
bu kibarlar füeminin nesi, ne kudretli bir cazibesi var da in
sanları böyle akşamın dokuzundan ~abahın ikilerine. üçlerine 
kudar tuturor. bu kacl:ır masrafa kat'andırıp bu kadar yor. 
gunluğu göze aldırıyor? Merak ediyorum doğrusu. Buraya gel
mek istediğim zaman böyle farklar, böyle sernıestilerle karşıla. 
§acağımı hiç tasavvur etmiyordum: ama buranın Paris olduğu
mı unutuyorum. 

İşte burada insanlar böylece bir aile halinde, bir aradn ya
~ıyorlar da yine biribirlerini tanımıyorlar. Dünyayı terkedip 
yarı rahibe olmll!i bir kızcağız geliyor ve, bfr devlet adamının 
kC'ndi evinde s<iremediği şeyi on b<'.ş gün içinde farkediyor. Kim 
bilir? helki o devlet adamı cin farkındadır ama babalık hissi 
ona. bile bile gözlerini yumduruyor. Bu noktayı aydınlatmaya 
çalışacağım. 

( 1) Alınlarında da çepçct:re g'illrlcn r.f scrlcr. Y. K. .. • 

:ıma insan elinden çıkmış bir güzellik. "'( 
iyi giyinmiştim: gerçi gülmek istiyordum ama içimde bl 

htizün vardı; şirin bir şapka altında yüzüm sakindi, kolları!: 
kavuşturmuştum. Araba duruşuma tam uygun bir surette s~:
ağır gidiyordu; fakat yine de bir gülümseyen olmadı, bir del

1
: 

kanlıcık bile put kesilip kalmadı, kimseler bir kere dönUp blJ. 
na bakmadı ... 

Hayır, yanlış söyledim: oradan geçen zarif bir dük, bird.eııı 
bire atını döndürdü. Herkesin nazarında benim haysiye~~ 
kurtaran bu adam, babamdı; bana: ''Doğrusu sizinle jftıb • 
eltim! .. dedi. Anneme de rasgeldim; o, parmağının ucu ile ~ 
na, buseye benzer bir selam gönderdi. il• 

Mis Griffit kimseden sakınmıyor, sağına soluna bakıp ~ıı.· 
ruy0rd ı. Bence, g'~rç bir kadının kime, nereye baktığını 1 

• ima bilmesi lazımdır. Çok öfkelenmiştim. Bir adam .a:a.b~. 
uzun uzun. ciddiyetle süzdü ama bana dikkat bile clmedı. )ı. e~ 
bacı olarak, ıltifatı arabaya idi! Kuvvetlerimin tahmininde :ıı. 
kadar da yanılmışım! Demek ki güzellik, yalnız Allah'ın b 1• 
şctliği o imtiyaz, Paris'tc benim zannettiğimden de d~ıı. lj.ı 
muş. Birtakım kırıtkan kadınlara iltifatlı selamlar verıldJ· ~ 
al düzgUnlü yüzleri görünce: "İşte!" diyen erkekler old~· ~
me son d{?rece hayranlık gösterildi. Bunun elbette bır iç 
zU var, arayıp bulacağım. (Devamı oor) 
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Hudutlarda qapılan 
TAHKüMAıF ·~·...._----
ç~k topr~~ları 6 Allf!lan .merk~- serb~st güreş 
zınden hucum tehlıkesındedır birinciliği 

Hitler, son Romn 
ziyaretinden sonra 
Berline dönerken, 
İngiliz gazetele
ri şöyle yazmışlar
dı: 

- İtalya, Al-
manya ile olan u
zun hududunu he
nüz tahkim etmiş 
değildir. Musolini 
bu tahkimatın ya
pılacağını, fakat 
bitmesinin aylara 
mütevakkıf oldu-
ğunu bildirdi.,, 

Musolmlnin tah
kim etmek istediği 

hudut 200 mil u
zunluğundadır ve 
Alp zikzakları bo

yunca ilerlemekte
dir ... İtalya bu hu· 
dudu tahkim etmek 
mecburiyetindedir . . 
Çünkü Avrupanın f\ ljino hattının yeraltı yollan 
bir ucundan öbür ucuna kadar bü- ı Borkum, Nordeney ve Vangeroog 
tün memleketler hudutlannda tah- adalarında da tahkimat yapılmakta· 
kimat yapmaktadır. !svcçten Tanca- dır. Baltık sahillerinde Hamburg'tan 
ya, lriandadan J{östcnceye kadar talı- Lübek'e kadar da büyük bir istihkam 
kimat faaliyeti görülüyor. hattının bitirilmek üzere olduğu bil· 

Musolininin Almanyaya ka:r§ı yapa dirilmektedir. 
cağı hudut tahkimatı hem çok uzun Almanyanın şark hududundaki tah· 
sürecek, hem de çok bahalıya molola· kimatı hakkında hiç bir şey bilinmi· 
caktır. 1talya ayni uzunlukta ve ~yni yor. Yalnız, Hitlerin sözlerine bakı·· 
§ekilde dağlık olan Fransa hududun- Iırsa, bu hudut tahkim edilmiştir. 
da da tahkimat yapmıştır. Fakat bu, Çünkti, Hitler, son nutuklarından bi· 
Almanya hududunda yapacaklarına rinde, Almanyanm, cenupta üç devlet 
kıyasen çok kolay olmuştur. le olan hudutlarını tahkim edilmemi~ 

İtalya, bu heran değişen dünya bir halde bırakamıyacağım söylemiş 
mihver siyasetlerine her halde bel ti. Ccnuptaki hudutlar dediği de Ma· j 
b&ğlamıyacaktır. İtalyan - Avusturya cariatan, Yugoslavya ve İtalya ile o· 
hudıli:ıuna bir tek topun bile lüzumu 
olacağını daha düne kadar hiç bir 1-
talyan aklına getiremiyordu. Fakat, 
bu hudut bugün Almanya ile ltalya 
arasında bulunmaktadır ve tahkim e
dilmeğe ihtiyaç göstermektedir. 

A!rrupa memleketlerindeki bu hu
dut tahkimatı Fransanın Majino hat
tı ile başlamıştır. Bugünkü Başvekil 
Dala.diye harbiye nnzır.ı iken bu istih
k~~.la:ı Dunkerk'e kadar uzatmayı 
duşunuyordu. Bu, bilhassa bugün el
z;mdir. Çünkü Belçika bitaraflığı i
lan etmiştir. 

inil J;ıudutlarıdır. 

1 --Almanlar, Fransanın Majino hattı
na Mişcl hattı ile cevap vermişlerdir. 
Bu hat üç istihkamdan ibarettir ve 
Lüksemburgla İsviçre arasından ya. 
Pılacak bir taarruza karşı hazırlan- Alır.anyanın Şimal denizindeki meşhur 
nııştır. istihkamı Heligoland atlasının 
t Şimalden cenuba doğru olan bu is
.~hkamları Almanlar Fransızların M:a
Jıno hatları hakkında gösterdikleri ke 
t~miyetıe gizli tutmu~ıardır. Duna r ... -
ts;men, §U muhakkaktır ki Almanla-

rın Fransaya. bu ''cevapları çok za-
Ylftır. " 

A1?1anyanın bundan başka bir çok 
tahkım edilmis hatları vardır. 
Almanların Belçika \'e Holanda ta

:ta.fından korkuları yok; bununla bc
~aber, bu iki memleket Almanyadan 

orkar. Fakat Almanya şimal denizi
ne çok ehemmiyet vermektedir. Heli
g~ıand en yeni tesisatla tahkim edil
llıiştir. 

Bu küçücük adayı 1911 de İngilte
;~amaı:ııile tahrip etmişti. 1'.,akat bu

Yenıc1cn tahkim olunmuş bulunu· 
Yor. 

In ·1 b gı terenin bundan elli sene evvel 
d Ura~ını bırakıp Zanzibnra aitmesi 
de bır budalalık oımuı;tur. Bu~rısı \'e 

dah~ şimalde Yutland suları civarın 
akı S"lt 

bu .. 1 adasına Almanlar o kadar 
Yuk b' 

k. ır ehemmiyet \•crmektedirler 
1 ah r b r İ a 1 aşka yere na'dolunarak bu-

n \al"I tamam ile is tihkam l'ınline ko· 
_ u muştur. Ge~en sene E . 'b~r" civa-
' •nda r l o 
d . ızcr erinde Hitler hacı bulunan 
enız tayYa 1 . . d 1 ~ 

nıüşt" re ermın o a-:tıgı görül 
ur. 

Silt'te ,.1 altı ~l zl"'"e t "' \" '"r"' l'l"nk ver 
d. hangarları olduğu süylenmckte 
ır. 

Tayyareden görünüıü 

Almanyanm bu tahkimatına kom· 
şuları ne cevap verecekler? 
Fransaıım daha evvel vermiş oldu· 

ğu cevabı CMajino hattını) biliyoruz. 
Holanda, Belçika, İsveç. Danimarka. 
ve İsviçre şimdilik ordula rmı takviye 
ile meşgul bulunmaktadır. 

Zengin bir memleket olduğu ıçın 

tehlikeyi daha fazla hisseden Holan· 
da, hudutlarında bulunan bir çok Al· 
man tayyare karargahlarından korku 
duymaktadır. Buna karşı asker ha
zırlarken, bir taraftan da toprağının 
karadan müdafaası için tertibat al· 
maktadır. 

Belcika da Almanyaya karşı hudut 
tahkimatına ehemmiyet veriyor. Ar· 
dcn'de hususi bir "müdafaa ve tahrip 
kıtaları,. bulundurmaktadır. Alman
yanın I{olonyaya kadar olan can da· 
marı yollarına da Öpen tahkimatı ha· 
kim bulunuyor. 

Bele-ika, Antvep'e doğru çıkan Al· 
b"""t kaMlmı da tahkim etmiştir. 

İskandinav memleketleri de mfüşte· 
rek bir tr.hkimatla me!"tguldür. Bu üç 
menı 1f'ltctin <l sveç. ~orveç ve Dani· 
markaıı n) Başvekilleri son günlerde 
arıı 1 1r1ndıı sık sık toplanın görüsmek-
t<' l'r . Y1jlhn'-'sa Danimarka ile ls· j 
\' ". ··n. ıt ılt kanısı.. denilen boğazı 

tahkim etmevi düşünüyorlar. İki 
memleket sahili arasındaki bu boğaz 

Seçme müsabakaları 
devam ediyor 

Edirne, 26 (A.A.) - 4 ve 5 haziran
da Ankarada yapılacak Atatürk altın 

kupusı güreşleri için Trakyanın Edir
ne, Kırklareli ve Tekirdağ vilayetlerin. 
deli:i pehlivanlar arasında seçme müsa· 
balakaları yapıldı. 

Bu seçmelere ayrılan yedişer kişilik 
güreşçi grupları Edirrıeye gelmiştir. 

Bunlar arasında bu akşam Halkevin-

de yapılacak olan Trakya bölgesi grup 
birincisi ayrılacaktır. Bu müsabakalara 
iştirak etmek üzere Edirneye başpehli
van Tekiroağh Hüseyin de gelmiştir. 

• • • 
Çorum. 26 (A.A.) - Mmtaka gü

reş birinciliklerine iştirak için vilayeti. 

mizdcn de muhtelif sikletlerde bCl gü
reşçi iki idareci ile birlikte Kastamonu-
ye hareket etmişlerdir. 

Şimeling 
Zayıflamıya ~atışıyor 

Nevyorktan bildiriliyor: Dünya şam
piyonu Joe Luis ile yapacağı karşılaşma 
için antrenmanlanna başlamak üzere 
Şmeling, buradan 500 kilometre mesafe-

de olan Spkrilatöra hareket etmiştir. 
Şmeling normal ağırlığım iki kilo aş

mış olduğundan ilk haftasını uzun yürü
yüşlerle geçirecek ve tedricen antrenman 
programım tatbike ba~hyacaktır. 

lJçok 

Uç mil uzunlukta bir kanal teşkil et
mektedir. 

İsviçre Bal'den Konstans gölüne 
kadar milli müdafaa tertibatı alarak 
tam bir sene çalışmış bulunuyor. Fa· 
kat bugün bu hattı Lihtenştayn'a ve 
daha öteye kadar uzanmak mecburi· 
yetindedfr. HelcAvusturya hududun
da hiç istihkamı yoktur. 

İsviçre, tahkimatta arazisinin vazi
yetindedir. Hele Avusturya hududun
sarp kayaların arasındaki dar geçit
ler senenin sekiz ayı kapalı kalır. Di
ğer dört ay da buralarım askerler pek 
kolaylıkla müdafaa edebilir. 

Çekler de senelerce §imali1"'ti kom· 
şularmdan gelecek tehlikeye kt.rşr hu· 
dutlarını tahkim ettiler. Bugün de es· 
ki Avusturya - Çek hududunu tahkim 
zaruretinde bulunuyorlar. Çekoslo
vakya eskiden A vusturyaya karşı bir 
Majino hattına lüzum görmüyordu. 
Fakat bugün vardır. Çünkü Ç-ekoslo
vakya toprakları tam altı Alman 
merkezinden hücum tehlikesindcdir. 
Bu noktalar Rreıılav, Dresden, Münib, 
Nürnberg. Linz. ve Viyanadır. 

Mütehns"ısların fikrine göre Çekos- ı 
lovakya için en büyük tehlike Morav
ya geçidinden gelebilir. Burada Çek
ler, arazi itibarile. çok zavallı bir va
ziyetle bulunmaktadır. Kendilerinin 
de teslim ettiğine göre, buradaki as
ker. yardım bekliyerek, ancak bir ay 
mukavemet edebilecektir. 

Buna mukabil, Cekoslovnkyanm di
ğer hudutları, bilhassa Lehistan tarn- ı 
fı rlağhk ve ormanlıktır. 

Sovyetler Birliği, muhtelif yerlerde 

., 

Milli kümenin son deplasman maçı 

•• Uç ok 
Yarın Galatasarayla pazara da 

Beşik taşla 
Geçen hafta şehrimire gelip giden 

İzmirin Alsancak takımından sonra, 
bu hafta da yine ayni şehrin şampi
yonu olan Üçok takımını seyredece -
ğiz. 

Fakat milli kümenin sonuncusu olan 
Alsancak'ın yaptığı maçlarla. Üçokun 
yapacağı bu son iki maç arasında 

• milli kümenin tasnifi üzerinde ya. 
p'icağı tesir dolayısiyle • ehemmiyet
li bir fark vardır. 

Filhakika, Güneş takımı birinciliği, 
Beşiktaş da ikinciliği garantiledikten 
sonra, Galatasarayla Üçok da, yarın 
yapacakları maçta alacakları neticeye 
göre üçiincü ve dördüncü olacaklar
dır. 

Ü çokun, yarınki maçta, Galatasara. 
yı yenerek üçüncülüğü kaz.anmak için 
elinden gelen her şeyi yapacağı mu • 
hakkak olmakla beraber, bu ''elinden 
gelen her şeyi yapma., keyfiyeti tabii 
bu defa bitaraf bir hakemin kontrolu 
a ltmda, sadece oyuncuların kabiliyet' 
ve iktidarlarına münhasır kalacağı i
çin, Izmirde kazanılan galibiyetin tek. 
rar edilebileceğine pek de ihtimal ve
rilemez. 

Buna rağmen, maçın alftkayla ta -
kip edileceği de muhakkaktır. Çünkü 
ne de olsa, milli küme dördüdcülüğü. 
D~ yükselebilmek suretiyle, !sta.nbu • 

on biri 

yirmi mil gibi büyük bir genişlikte 
olmak üzere, Baltık sahilinden Kara
denizc kadar bir çok emniyet mmta
kaları tesis etmektedir. Rusyanrn 
yapmakta olduğu tahkimatın şunlar 

olacağı zannedilmektedir: 
1 - Baltık sahilinin ve bilhassa 

Leningradm tahkimi; 
2- Bu tahkimatın Baltık memle

ketlerine ve Lehistana doğru uzatıl

ması: 

3 - Ukraynaya karşı tahkimat; 
4 - Bitlerin Köstenceye gözdik

miş olduğunu farı.ederek Kırımın mü
dafaası. 

Bundan başka, her memlekette, her 
yerde tahkimat görülmektedir. Bütün 
dünya devletleri "ani hücum,. tehli
kesine hazırlıklı davranmayı muvafık 
buluyorlar. 

Tunusta Fransızlar, Trablusu garp
ta ltalyanlarm yaptığı tahkimata 
karşı tertibat alıyorlar. 

Mısırda Kral Faruğun mühendisle
ri, lngilizlerlc beraber İskenderiyeyi 
tahkima·: ediyorlar. 

Akdenizdeki adalardan Fransızlar 

Korsikayı, İtalyanlar on iki adalan 
tahkim etmeğe gayret sarfcdiyorlar. 
Bir hafta geçmiyor ki, lspanya sula
rındaki Balear adalarının tahkim e
rlildiği, Cebelütlarıktan Fransaya kar 
şı Alman toplarının çevrildiği haber 
verilmesin. 

Bugün Fransa bunlara Pireneleri 
tahkim ederek cevap verecek, çünkü 
buraları bir asırdan fazla bir zaıpnn
danberi top yüzü görmemiştir. 

(Splıere) 

karşılaşıyor 
lun dört beş takımından sonra, mem
leketin en iyi futbol takımlarından bi. 
ri olduğunu gösteren bir takımın oyu
nu, seyre değer bir temaşadır. 

Diğer taraf tan - Alsancak oyuncula. 
riyle idarecilerinin de teyid ettikleri 
vcçhile • maçtan sonra omuzlar üze -
rinde dolaşmak gibi, hiçbir spor saha. 
sında görülmemiş tezahüratın 

kahramanı olan hakemin bariz yardı. 
miyle, Galatasarayı yenen Uçok'un, 
bitaraf bir hakemle, yine ayni Galata
saray kar~ısında ne yapacağı da me
rakla görülebilecek bir hadisedir. 

Bizim yegane temennimiz, Uçok o. 
yuncularmın, rakip takrm tefevvuku. 
nu soğukkanlılıkla kabul eden hakild 
11porcular gibi hareket etmeleri, Ga.. 
latasaraylı oyuncularla, Galatasaray 
taraftarı seyircilerin, kardeş İzmirli 

rakiplerine her zamanki misafirper • 
verliği göstermeleridir. 

lzmir şampiyonu Üçok ekipinin 
kuvvetli bir muhacim hattına malik 
olmasına mukabil mildafaası bir hayli 
zayıftır. Gerek kaleci, ve gerekse bek 

oyuncuları ve muavin hattında • orta 
haf müstesna - diğerleri ne Galatasa... 

ıay:ın kombine, ne de Beşiktaşm ener

jik muhacimlerine karşı koyacak ka. 
biliyette değUJerdir. 

Bu takım şimdiye kadar yaptığı on 
maçta yirmi dört gol atını§, ve yirmi 
hcş gol yemiştir. 

İstanbul takımlarından her ikisinin 
de • hücum hatlarına nispetle • geri o

yuncularının aksadığı son maçlarla sa 
bit olduğuna göre, gerek cumartesi 

ve gerekse pazar gilnü Taksim sta • 
dında yapılacak son deplasman müsa

bakalarının bir hayli gollü olacağı 

tahmin edilir ve bu kaI'§ılaşmalarm 

neticeleri de İstanbul takımları lehine 
olması icab eder. 

Üçok takımı 
DUn ,ahrlmlza geldl 

Milli kümenin son deplasman maçını 
yaırın Galatasaray, pazara da Beşiktaşla 
Taksim stadyomunda yapacak olan tz
mirin Üçok takımı dün şehrimize gel. 
miştir. 

Eminönü Halkevi 
futbol turnuvası 

Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüpler arasında ter

tip d:iilen lik maçlarının üçüncü haftası 
29 • 5 - 938 pazar günü aşağıdaki şe
kilde yapılacaktır: 

Rami sahasında: Rami - Langa. 
Saha komiseri: Halit. Hakem: Faik 

B. 15 -A. 17. 

Halıcıoğlu sa.'1asında: Halıcıoğlu • 
Yıldız. 

Saha komiseri: Yekta. Hakem: Mus
tafa. B. 15 - A. 17. 

Kara gümrük sahasınl:Ia: Akınspcr • 
Bozkurt. 

Saha komiseri • Said Akyol. Hakem: 
Cavid. B. 9 - A. 13,30. 

Alemdar - Demirspor. Hakem: Nuri 
Türkcan. B. 70,30 - A. 15. 

Tamşvar maçları 
Fenerbıahçe Spor Klübünden: 
Romanyanm .. Clubul Atletic Muncı

toresc Tımışoara,. takımı 29 ve 31 ma
yıs tarihlerinde iki maç yapmak üzere 
şehrimize gelecektir. 

29 mayıs 938 pazar günü ilk maç Fe. 
nerbahçe ile Rumen takınu arasında 

sa;)t 16 da Kadıköyündeki Fenerbahçe 
stadında yapılacaktır. 

Biletler: Kapalı tribün 50, açık tri
bün 25 kuruştur. Numerote biletler 
bir lira!dır. Gişeler saat 12 de açılacak
tır • 



bütçe konuşulurken • 
1 

=r Ü R lE: N MlYılhôliifb b>ürr liifhes~D~ 
Cumhuriyet bayramında serrseırn Ç©<el\JllkDcar 

Erzincana varacaktır Bir kadan saıyDav dDycır ki: 
Naıifö \f<ekDOD aa MDOOôOsş1Clırecek Clıç 
şDrU<et 1}(&0@10 0 @ll"llUaır <dla koOayBnkDa 

lh1i:ıBDclluınuyoır,, deda 
Ankara, 26 (Telefonla) - .Ne.fia 

Vekaleti biltçesinin müzakeresi esn~ 
smda Nafia Vekili Ali Çetinkaya ile
ri sürUlmti§ olan mütalealara karşı. 

lık olarak flU beyruıatta bulunmuştur: 
Nafia. Vekaleti biz.metler! hu • 

k!iınctçe de ehemmiyetle ve tabii sey· 
rinde dUşünUlerek takip edilmektedir. 
Zannederim ki, yapılan ve yapılmakta 
olan işler yüksek heyetin ve memle
ketin arzularını tatmin edecek mahi· 
yettedir. Bununla tabii biz de vazife
mizi yaptığımıza kail olarak mUsteri
hane çalışmamıza. devam ediyoruz ve 
edereğiz. 

Şimendifer l§lerl: 
Bu siyasete devam ebnekteyiz. 1938 

sene.si içinde Zonguldaga kadar git
tik. Ve bu hattı l§letmeğe açtık. Si -
VM • Erzurum ilrerinde Çetinkayadan 
Ma.latyaya kadar olan iltisak hatbnm 
da açıldığını biliyorsunuz. Ondan son. 
ra Dlvriğe kadar olan hattı işletme
ğe açtık. Bu sene teşrinlerde, Cumhu
riyet Bayramında Erzincana mutlak 
surette varacağız. (Bravo sesleri). 

DUn veyahut evvelki gUn Ttıçta ka
dar demir ferşiyatı bitmiştir. Kemah:ı 
yaklaşmak üzereyiz. Erzincana kadar 
olıın toprak tesviyesi tamamen bit -
miştfr. Demir köprUlerfn bazı aksamı 
kalmışbr, önliınUzdekl gUnlerde ray 
ferşiyatma devam edilecektir. 

Erzincand::m Erzuruma kadar olan 
kısım ilzerln.d.c ehemmiyetli teavlyel 
tura.biye ve köprüler kısmen bitmiş ve 
kısmen bitmek üzeredir. Her halde 38 
senesi içerisinde demir f erşiyatına 
ba§lanacak 39 da da mutlak surette 
bitecektir. (Alkışlar). 

BilyUk su ielerlne ehemmiyetle baş· 
ladık. 31 milyon liralık bir tahsisat 
aldığımızı biliyorsunuz. Memleketin 
büyük su işleri üzerinde her tarnfta 
bilfiil ç:ılışılmaitfadır. Etüdler yapıl -
mı~ ve her türlü hazırlıkları bitiril
miş olan yerlerde mlln&kasalar koy
makta ve ihale etmekteyiz. Bir çok 
yerlerde ihaleler yapılmıştır. Uç sene 
sonra sulaır.a ameliyesine ~lamıı o
lacağız. 

Asfalt yol işi: 
Bu sene yalnız Lüleburgazdan öte 

truııfa. devam etmek f çln bir milyon 
lira kadar bir tahsisat aldım. Bir ta. 
raftan da projeleri hazırlıyoruz, he
men az zamanda i~e başhyccağız. İs· 
tanbul • Ankara meselesi de batın -
mızdnn geçer. Ve go.rpten şarka doğ
ru bir otomobil yolunun da u.zamnı.;ı 
§8.yaru arzudur. Yalnız bu büyUk bir 
işdir. 

Şimendüer İ61 devanı ederli.en bir 
ta.raftan da bahalı olan asfn.lt yol i
ı:;ıine fazla para koymak teklifsizce bir 
hareket olur. Ötekini bitirdikten son
ra sıra ile buna geçeceğiz. Yalnız bu
nun Uzerinde de uf ak bazı hareketler 
yapm:ı.k~yız. Tayynre II1""~'\nına ka
da.r olo.n O kilometrelik bir kısmı yap. 
tık. Etimesuda kad:ır bu yol uzatıla
caJ.."tır ki bununla 19 kilometre ola • 
caktır. Yani ihmal etmiyoruz, hatın
mızdadtr. Böyle fırsat buldul:ça ufak 
tefek yapmak fstcrnel;teyiz. 

Posta - Telgraf bütçesi ı.reldi;;; va
kit yine izahat vermek mUmkündilr. 
Şimdiden söyliyeyim ki, tasaITUf san
dıkları Uzerinde arkacfa~ımız durdu
lar. Bu sandıklar üzerinde es:ıslı tet
kikat yaptırmaktayız. Bunu her hal
de yapmak istiyoruz. ÇünkU bizin. 
memleketimizde kolay para yntmnak, 
kolay para almak i!'ii çok faydalı ne
ticeler verecektir. Bundan halk çok 
istifade edecektir. Buna kani olduğu
muz içindir ki, bu iei yapmak istiyo· 
ruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Gençlik parkı için; 300 bin lira koy
duk. Yakında bu parkı yapmaya. b:ıa· 
lıyoruz. 

Ecnebi §irketler meselesi üzerine 
arkadaşım temas etti. Umumiyetle 
şırkctıeri millileştirmek prensibini 
vekil olduğum gündenberi takip et
mekteyim. Ve takip ediyoruz. (Alkış
lar). 

Geçen sene vadettlğim gibi tevec
cUhünüze ve itimadmıu mazhar ol • 
dukça bitireceğim dediğim bu i~i Al. 
!ah na!ip etti, bitirdik. İstanbul elek
trik §irketi işi hallolundu. (SUrekll al
kışlar ve bravo sesleri). Diğer Uç şir
ket kalmıştır. Onlar da kolaylıkla hal· 
!olunuyor. 

ArkadaF,larm başka arzusu ve sua
li varsa söyliyeyim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

Milli Müdafaa Vekilinin 
sözleri 

Ordu 
Hazırdır 

En 1100 &istem harp vasıtalarile 
te~·hiz edılmi~ bulunan 

TIQJ1rk oırcıusu 
Millellmlzin yüksek 

menfaa t le ri ol 
koruyacuk bir hale 

gel'IDtşllr 
Ankara 26 (A.A.) - B. M. Meclisi

nin bugün toplantısında Milli Müdafaa 
Vekili Kbım Öztılp, Vekilet biltçeaf
nln müzakeresine ba~larurkcn kilrailye 
gelerek §U beyanatta bulunmuştur : 

Arkadaşlar, 

Milli Mildafaanın ceçen seneki büt· 
çesile bu seneki araaında 15 milyon Ji. 
ra kadar bir faırk vardır. Bunun altı 

buçuk milyon liruı kara, deniz ve ha· 
va teşkilatrmız:ın ceniılctilmesi dcJa. 
yısile artacak olan masraflara karıılık 
olmı»t üzere biltçenin muhtelif faaıl

lar ına tevzi ve taksim edilmiştir. Sekiz 
buçuk mily.:ınu da Büyük Şefimiz Ata· 
türkün irade ve taaviplerile hazırlanan 
yeni bet senelik aillhlanma programı· 
·un llk senesi taksitleri karşılığıdır. 

Arkadaşlar, bildiğiniz: gibi büyUk, 
kUçUk her millet ordularınm teşkilltı· 
nr geni~letmekto ve bütün varhklarilc 
harbe hazırlanmaktadırlar. Gerçi bey· 
nelmilel müesseseler sulhu idame için 
.insaniyetkSrane gnyretler aarfediyor· 
lar. Sonra devlet adamlan maruf ııiya

si ~hsiyetler her yerde ııulhperverane 

nutuklar söylwniyor. Amma bir taraf. 
tan da silahlanma yarııına çıkmt§ olan 
milletler birbirlerine geçmek için olanca 
kuvvetlerile çalt§ryorlar, uğr~ıyorlar. 

Bu haller, ııulhun tehlikede olduğunu 

gösteren alametlerdir. B!itiln dUnya 
yı ateşe verecek ve bize de !irayet ede
bilecek olan bir harbin zuhur etmiye
ceğini hiç kimse iddia edemez. Ve bu
nun ne kadar yakın veya uzak olduğu 
da tcltmin olunmaz:. Böyle olunca her 
an her ihtimale karşı ordumuzu hazır 
bulundurmak mecburiyetinde olduğu

ğumuz:u söylemeye hacet yoktur. 
Arkadaşlar, kabul buyurduğunuz ka

nunlarla, verdiğiniz isabetli kararlarl•• 
ordumuzu en son sistem harp vasıtala
rile tecbiz ederek milletimizin yUksek 
menfaatlerini l§yıkile koruyacak bir ha
le koymuı bulunuyoruz. • Bravo sesleri 
şiddetli alkı1lar. Bu ıayede bugUn ci
han hı»:llselerini !UkOnetle takip etmek· 
te ve alcyhlmir.e vukubu1abllecek her 
hangi bir teşebbüs ve h:ıreketi tiddet 
ve emniyetle karşılamaya iimade bulun
maktnyu: .• - Bravo sesleri, tiddetli ve 
slirckli alkışlar .•• 

Kuvvetimizin en bUyUğU ~üyük Şe· 

fimlzin yüksek kudreti ve her hususta 

"Miili hazineden bir kuruş üzerinde nasd 
tilriyorsak, çocuk üzerinde de aynı 

hassasiyetle titreye im ! 
Ankara, 26 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugUn Hilmi Uranın başkanlığında 

toplanarak 1938 bUtceslnin mtlzake
reslne devam etmiştir. 

Celsenin açılmasını mnteakıp, 

Mllll Müdafaa Vekllt KA.zım Özalp 
kUrsilye gelerek bUtçe \'e müdafaa 
kuvvetlerimizin vaziyeti etrafında 

alkışlarla karşılanan beyanatta bu
lunmuştur. 

Bu izahattan sonra, MUll Müda
faa Vek~letl kara, deniz, hava büt. 

celerlyle askeri febr1kalar ve hari
ta. umum mUdürlilkleri bütçeleri o
kunm uş ve kabul edilmiştir. 

Bunu mUteakıp mUzakereslne ge
~llen maarif bUtccsfnln heyeti umu
miyesl Uzerlnde söz almış olan ha· 
tiplerden Nakiye ElgUn (Erzurum), 
maarif blltçeslne konulmuş olan ye
ni tahehıatın bUtcentn fasılları ve 
maddeleri arasında sureti inkısamı 
ilzorfnde durmuş ve bunların bUylik 
bir isabetle en ınzumlu yerlere ar· 
rılmış bulunduğunu işaret ettikten 
sonra serseri çocuklar meselesine 
temas etmiştir. 

Hatip bu mevzu Uzerlnde beyanat
ta bulunurken analan, babalan ta
rafından hayata dUşmelertne göz 
yumulanlar veyahut ana ve babanın 
aılu m u raka.bcalnden uzak kal a n c;o--

cukları değil, talihin kendisinden 1 
esirgediği anasız, babasız yalnız mil
letin sinesinden başka sığınacak bir 
şeyi olmıyan yavruları gözönUnüde 
bulundurduğu ve diğerlerinin vazi
yetlerinin ayrı bir mevzu teşkil ey
lcdlğin l kaydeUkten sonra, "Bu gibi 
cocukların diğerleri harfe tutulduğu 
takdirde geriye kalanları pek o ka
dar cok değlldir. Azdır. Fakat bir 
tek blle olsa, bunu katlyen ihmal e
demeyiz. Muhterem heyetiniz mllll 
hazineden bir kuruş Uzerlnde nasıl 

tttreyorsa, mllll bir servet olan co. 
cuk üzerinde de nynl hassasiyetle ve 
hattA daha ziyade titremesi lı\zım

dır.,. 

Nakiye Elgün bravo sesleriyle ve 
alkışlarla karşılanan bu sözlerden 
eonra bunun için memleketin bir kö
şestnde, bunlar için bir yatı mekte
bi kurularnk faydalı birer uzuv ha
line getirilmesini istemiş ve demiş· 
Ur kt: 

"BugUn kendilerini maarif kana
llyle estrgediğlmlzl, yarın, ıstırapla, 
s1hht ve adli kanallarla yani ceza 
evleri •e hastahanelerle ödemeye 
mecbur olacağız." 

Nakiye ElgllnU kUrsilde Fikri Mut
lu takip etmiş, maarif vekA.letlnln 
değerll mesatslnden bah11etmtı,tlr. 

Hüsnll Kitapçı (Muğla), maarif 
kitapları işine temas eylemiş ve im
tihan şekilleri üzerinde durmuştur. 

Dr. Osman Şevki (Konya), tale
be mevcudu ne mualUmler adedi n• 
rasındakt farka temas eylemiş ve 
beden terbiyesi ve musiki meselesi 
etrafından geçen yıl ileri ıtırdilğtl 

bazı mUtaleaları hatırlatmıştır. 

Maarif Veklll Saffet Arıkan bu 
mQtalealara karvılık vermit ve he
yeti umumlyesl Uzerlnde müzakere 
kUI görülerek maddelere geçilmiş 

ve bUtçe olduğu glbl kabul olunmuş .. 
tur. 

Nafıa VekA.leU bütçesinin müza
keresinde Berç Türker söz alarak 
asfalt yollar ve posta tasarruf san• 
dıklan ile mevcut ecnebi 9lrkeUer 
hakkında bazı temenniler ileri snr
mUş ve Nafıa Vekili vek!Ietln umu
mt mesalsl etrafında izahat vermiş 
ve bu temennilere cevapta bulun
muştur. 

Nafıa blltçeslnl takiben tktnrnt 
VekUetl bütçesinin tetkikine baş· 

lanmıştır. 

Bütçenin heyeti umumlyesl Ozc· 
rinde bazı hatipler söz almışlar ve 
fakat vaktin gecikmesi dolayıelyle 

yarın mUzakereye devam edilmek U
zere toplantıya nihayet verilmiştir. 

Maarif Vekilinin beyanatı 
..... 

Bu sene mektep kitapları 
vaktinde mahaHerine gönderilecek 

LlseDerdekD Beyit meccsnt taoebeınln yüzde 
yetmnş başa, muanıım yettnştnıruomek Oızeıre 
g eoecek seneden atnbaıren yüksek muao
ıım m e k tebine a llnacak 

Ankara, 26 (A.A.) - Maarif V&-) 
k!letı bUtçeslnin müzakeresi mUnase-
betile Maarif Vekili Saffet Ankan ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

Saym arkadaşlar, 
Bu sene bize verilen para yani zam. 

molunan paranm yekfuıu 2.631.000 Ji. 
radır • 

2.631.000 llranm, 811 bin lirasını 

maal'jata, 329 bin lirası Ucretlere ve 
ayrıca 410 bin lirası eğitmenlere, 299 
bin lirası kursa, 231 bin lirası geçen 
senedeki tahsisata za.mimeten ihalesi 
yaptlmt§ olan in§aata, 124 bin lirası 
leyli meccani talebenin 1500 e iblağı
na. teVZJ f'.clilmla b11h1nuvor. 

tLK TEDR1SAT VAZIYET! 
tik t:drisat hııkktndn bu ıene ne 

yapmak iınk!nını ve fırsatını bulaca
ğız, onu arzedeceğim: 

Arkadaşlar, biz memleketin kültür 
ihtfyacmr §U suretle mutalea cdlyo. 
nız. Bir kere ~hir ve kasabalar 800 

yllksek kabiliyetini göstermiı olan mil
tetimbin fedal:Srlığıdır - bravo sesleri 
nl~ı§lar • maddi ve manevi kuvvetleri 

böyle iftihara değer bir derecede alan 
ordumuz AtatUrkün yüksek sevk ve 
idare ve kumandası altında ne kadar 
büyük i~ler ba§arabileceğini takdirinize 
bırakır, bUtçenin kabulilnU rica ederim. 
• Bravo sesleri şiddetli ~kışlar.-

Bu beyanatı takiben Millt Müdafaa 
V eklUetl kara, deniz:, bava biltçelerile 
askeri fabrikalar ve harita umum mü
dilrlUğU bUtçeleri kabul edilmiştir. 

Bütçelerin kabulUnU takiben t•şağı -
daki iki takrir ittifakla ve sürekli alkış
larla tasvip olunmuJtur: 

r.Uf usta.n fazla ola.n 400 - 800 arasında 
nUfusu ola.n köyler vardır. Nüfusu 
400 den aşağı olan köyler vardır. Bu 
suretle bir tasnif yapmak mUmkUn
dilr. 

Bugün elimizde ilk tahsll ve ilk 
tedris muallimi olmak üzere 14 bin 
kUsur kişi mevcutsa da nUfusu 800 
den fazla veya sekiz yUz ile 400 ara
sında ola.n köyler de dahil olmak üze
re bütün kasabalara ve btitUn bu ka
bil köyler~ vermek üzere daha. 12 bin 
rnuaUime ihtiyacımız vardır. Nüfu
su 400 den aşağı olan 32 bin köy 
bunlardan ayndır. Bunun için mevcut 
muııllim mekteplerini takviye ederek 
mümkün olduğu kadar bu 12 bin mu. 
allimi az zrunan zarfında yetiştirmek 
için bu sene aldığımız tedbirlerden 
biri de Muallim mektepleri talebesi a
desint çoğaltmak olmu§tur. 

Bu sene de bunu tatbika başlıyaca
ğız. Bundan başka g~n sene kanunu-

Milli Müdafaa Vekilimizin bütün 
milletin emniyet ve itimadını teyid eder 
beyanatı, münasebetile, cumhuriyetimi
zin kıymetli ve kudretli ordusuna yük
sek meclisin seHlm ve sevgisinin iblağını 
rica ederiz. 

Şükrü Koçak GI. Kazım 
Sevüktekin 

Milli mild<>faa Vekatctimizin büt!iesi 

mUzakere ve tasvip olunurken B. M. 
Meclisinin ordumuza olan sevgi ve hür

metinin Vekalet vasıtasile ordumuza 

ulaştırılmasını yüksek tasvibe sunanı. 
Antalya Erzurum 

Rasih Kaplan Aziz Akyürek 

nun bir f ıkrasmm tadilinden bilisti
fade Galatasaraya leyll meccani tale
be vermio bulunuyoruz. Bu miktarı 
bu sene elliye iblağ edeceğiz. Ve bun· 
lardan lisan hoca.'3ı yetiştireceğiz. 

Leyli meccant talebenin yüzde yet
mı, be§lni mualim yetl§tirmek Umre 
gelecek seneden itibaren Yüksek mu· 
allim mektebine alacağız. 

Yalnız memlekette fabrika, atölye 
inki§afma mütenazır olarak talebe ye. 
tişiyor. Fakat adet ibôariyle kifayet 
etmiyor. Diln bir tahrirat aldım. Mil
li müdafaa Vekaletine merbut olan a.s
keri fabrikalar umum mUdUrlüğü bu 

6ene için bizdı>n muhtelif meslekte ol· 
mak üzere bu talebeden 450 tane isti
yor. Fakat maa!esef bu sene çıkacak 
talebenin adedi bunun ancak yarısı· 
dır. 

0.N1VERSİTE 

Üniversite işlerimiz; 
BilyUk Şefimiz Atatürk, yılbaŞJ 

nutuklarında üniversitelerimize haki· 
katen §el'efli bir vıı.zife tahmil buyur
dular: 

Bu vazife, memleket davala.rııun l· 

dcolojisini anlıyacak, anlatacak, ne • 
sildeıı ııcsile yaşayacaktır. Fert \"e 

kurumlar yaratmak gibi çok esaslı bir 

vazifedir. Bu hususta memleketill Uç 
bölgeye ayrılmasını, garp bölgesi için 
Üniversitesinde başlamış olnn islah&· 

ta radikal bir şekilde devam oıunına-
smı merkez bölgesi için, Ankarada bir 
Üniversite kurulmasını ve şark bölge
si için de Yan gölü sahillerinde bir 
kültür şehri yaratılmasını irade bu -

§)9": Devamı 10 uncuda • 
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Hallo çetesi 
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JılaJıpuahane kapıları Gazete satıyordu. Yalnayak, bat a- \ 
Burmaı. aman al'lah. burmalı çık, sabahm dondurucu ayazında mat· 
Gece bitti. Akfamdanberi ııilren fır- baa matbaa dolaşıyor, minicik koltu. 

tlnadan ııonra, ıimdi, ea gözlü bir ğuna gazete paketlerini yığıyor, ak • 
yaimur aldırmııtı. Bulanık, loe bir şamlara kadar konuıuyor, taban tepi
sabahtı. Sapsan ıu birikintileri, iri yordu. Yaıllı UZeri eve dönünce, babo. 
damlalı yağmurun altında fiııkeleşi· aı zebellahi gibi kareısma dikiliyor, 
yor, oluklardan bilek kalınlığı dökü • öldUrilcU bir yorgunluk pahasına ka· 
len sular, bozuk kaldırımm girinti çı- zamlan kuruşları elinden alıyordu. 
kmtilarmda seller yapıyordu. Halil, yamalı bir ııofra bezi etra • ı 
Uyanamıyan, uyanmak iııtemiyen fmda, gözleri kör anası, iki ufak kar. 

tembel bir insan gibi, ortalık bir tUr. deıiyle. bazan sc.ğanı kırıp katık ya
ıu aydınlanamıyordu. par, çok kere ekmeği yavan yutarken, 

Tophanenin dar. ıuız sokakların • eıırarkeş babası "tekke" nin yolunu 
dan birinin köıeııinde, Mumhane cad· tutuyordu. 
deııinin en sonunda, bir yıkıntı vardı. Anaıımın öldüğü gün kaçtı. Dokuz 
Ialak, çamurlu toprağın derinliklerin· yaşındaydı. Cebinde üç lira vardı. 
den ince bir ses duyuluyor, ka!'lı ya. Köprüde arkadaşı Yqarla karşılqtı. 
nık fırının ağzında, eııki bir çuval üze. O glln, Haydarpaşaya geçtiler. Pendi. 
rinde kıvrılan hasta köpeğin iniltiııl, ğe kadar bir tren seyahati yaptılar. 
bu garib dtl7.enli insan 1e1ine tempo EflendfJer. 
tut1,1yordu. Halll ilk geceyi, Emin6ntl rıhtunm. 

Jlahpuahane kapılan da geçirdi. ikinci gUn, köprUye dUı -
Burmalı aman alla1&. burmalı tü: dilendi. Altmış kuruş topladı. Ga-
...... kurıun ile la tada Kılkuyruk Osmana rasladı. Ar. 
t'..V-möıi karc:ıglSzZüm t1ımnaJı... tik gecelerini sabahçı kahvesinde ge-
Ydmıtmm altmda pntı bir mahr.en. çlrlyor, gUndUzleri Oamanla voltaya 

Buraııı Hallo çetesinin yafmurdan, çıkıyordu. Cigaraya, rakıya, ifln kö. 
kardan, çamurdan; gecenin ayazından tUsU eroine de alıımııtı. "Nefeıı" ne 
korunduğu, kimsenin bilmediği bir tatlı şeydi! lman "kaynar" ı çekti 
yerdi~ mi, bir tuhaflqıyordu; sanki cebinde 

Merak mı ediyorsunuz? O halde, so. be§ yUz lira varmıı. kendini otomobil 
la kıvnlınız. de geziyonnue sanıyordu. 
Vıcıklapn yamrı ~ arsayı yü. İçtikçe i§tihayı arttuıyor, yedikçe 

rüyUnUz. Huta köpek iniltisinin tem- insanın içesi geliyordu. Uzunca bir 
JK> tuttuğu garlb dtlt.enli inlan 1eai, zaman içilmedi mi, adamm gözlerin -
yaklaştık~ bOyUr, bilyildükçe gil7.el· den yaşlar bop.myor, bacaklarmda 
lefir: derman kalmıyordu. 

latanbııldan 1caUcaA gemi Halil, zekt bir çocuktu. Uç ay içln-
Duma11Zı kara glSzZam dumanlı de ad•makdh bir hnız yetipıfetf. 
M'ahpalann oktınııyor Haplabane onun meharettnı arttırdı. 
Jl'ermcam ... ,. aUaA fermana.. On iki yapnda, yaman bir kleftecl ve 
Bodrammı apmdaamm. GasonUzUn bu ufak c;etenfn de reisi oldu. 

&ıllMle, t.oprap dojru inen dar, ka • Farzedinlz ki, görtlnmiyen bir adain 
qaiUI Ye merdivenli tUnel. .. Her bua· smız. Rela Halloyu eöyle bir geçiıı1s. 
!Dair, idil prib 1ibenli le9e biraz dL GöztlntızUn önünde kapkara duran tl-
Jta JUmJaltmr: nelin çamurlu baumaklarmı bltlri • 

Verita bmri7lt tahancamı nfz. ftte, genft bir bodrumdumız. 
Otlmndcaa kcınz g&Mm. odamdan Mahzenin orta yerinde, teneke boz. 
avna1dcanm okunuyor mw bir mangal. İçinde kıpkızıl tq 
llarrwıa. kora ~:dim tdclmciclıl kömilr. Etrafında dört oğlan ve bir 
As ilerde, Ud bUklllm bir karaltı kız: Hallo çetesi. 

bulacabmız. Garib dUzıenli sesin men. Konueuyorlar. 
baı, iıte o bir damlacık inl8.ll karaltı· Mahzenin ortasına tuğlalar dizil • 
•ıdır. Elbhıeleri eski pU.kU, yırtık pır· miı, kenarlan otlarla çevrilmiıtir. 
tıktır. Dineklerinl dizlerine dayıya • Kömür dolu yanm teneke, genlt mah· 
lak pkaklarmı yumruklan aruında zef\i bunaltıcı bir ııcakbğa boğmakla 
•ıkıttıran bu kilçUk inaanm suratına kalmıyor, hem de aydınlatıyor. Alete 
dikkat ediniz: yuvarlak bir baş. Geniş tapanların hiç •önmiyen ateşi gibi. 
bir ajız. Bakıflan yorgun, Qekik göz- biltUn bir kış söndUrWmiyen bu man. 
ler, kua bir çene. ga1. altı serserinin hem ocağı, hem ı. 

Adı, Halto'dur. On dör( yaşında bu ııfıdır. 
hıaan. iki yıldır, bodrumun içindeki Geceyansı voltasmdan lki saat ön. 
bet kiplik çetenin reialifinl yapıyor. ce döndUJer. Bu gecenin geliri, iriJiu-

GGr.el, yanık bir aeBi vardır. Söyle. farklı yüz elli ampul. En az yirmi li· 
4lii earıu. hapishanenin prk111dır. o ra ..• 
bunu, ilk ufak suçundan aonra girdL Kon111uyorlar. 
fi ve kodaman sabıkalılarla batbap. Hepsi de neteli. Taekömürlin kıp • 
Verfp hıraızlıfın envamı öğrendiği kızıl alevi: kirli, pasaklı auratıarmı 
llı'!pushanede bellemfttir. şekilden tekle sokuyor. 

•cıhpııah-ıne kapılan Altı 1erseri eroin çekiyor. Ceblerin. 
.A.ktam olur 1ritlenir de tekerleri ve puta kmntılan ... 
Bırfıi k1ımar oynar <Ml1tterllerden artan kırmtılar muka. 
Biri51 de. Mtlenir blllnde dUkkAnlanm senıerilere sU· 
Bab.aı esrarke,in biriydi onun .. An. pnrtmek, paııtahane garsonlarmm iti· 

Z&rotu ziftlendikçe, "Nefes" i çektik- ne gelir!) !!rotne. akıde ifterinden ve 
~ blltU. bütüne havyarla.şıyor. ça111- puta kırmbaından, ne mUkemmel 
_,_o, 1Mn ekınelfnl tqıyan lekiz mt2 oluyor?! 
htnadak\ kUçük Halildi. lki gezil kör Tq kömilrlln kıpkızıl alevi, kirli, 
~a, --.rket babasına, kardeıle. I pasaklı 11.D'&tlarmJ bllabllttlıı korkunç. 

ile bakan oydu. lattınJOl'du. Hepıdnde de bir miskin. 

lik, bir durgunlyk. Ağızlarmda tarkı. 
Genizden gelen boğuk, yorgun b1r 
ses .• 
Mezar ara8ında harman olur mu 
Kama bıp.ık yarasına derman olllt' mu 
Mcylı.ancden çıktım yan basa basa 
Ciğerlerim kopuyor efem kan k-uaa 

ku8a 
Kıi.:ımı vuran arabacı Muaa 
Aslanım Kôzımım ~ıe• yerde yata.yor 
Kaytan da bıyıkları efem 1oana batı-

yor. 

TiFOBiL -1 
Dr. lhsan Samı 1 
I'ifo .e paradfobastalıklanoa tut 

mamat içf a •ıtzdan alınan lffo bap
landır. Biç rıhatstzbt nrme,;. Her 

kes alabilir. Kutuıu 55 Kr. 

- Birine• sını IOperatör 
Dr. CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 
cıerrahisi mütehassısı 

PARIS TIP FAKUL TESl S. 
ASİSTANI 

Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 
estttik "yilı,, meme, karm buru§uk
luiu ve ıençlik ameliyab,, 

,(Nisaiye ve dolum mütehassısı) 

~=a:ı:n Mıccı 111 
Olleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Pannak.1\apı. Rumeli han. 1. 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye MOteha11111 
Paıardan baıka ıünterde tiileden 
ıonra aut (2,5 tan 6 ya) bdaı 

lıtanbuda Divanyouncb (UM) nu
maralı hı11uıi kabinem.ie hastalarını 
kabul der. Sah, cumartesi ıilnleri 

sabah "9,5 - 12., saatleri hakikt 
ukaraya mahıuıtur. Muayenehane 
"e ev telefonu : 22398. ..... ............................. .. 

HALK OPERETi 

(Bu akşam) 
l'angııltı Kurtuluş' da: 

PERDE ARKAS1 
Pazartesi 

Kadıköy • SQreyyada 

ŞEHZADEB.,ŞI 

{ Turan Tl11alt'O$U ) 
ll:ılk San'alklrt Naılt 

ve arkadaşları 
\liçe Pençef YRT'J'etest 
l'T:NDIK DONVSO 

Komedi 3 perde .• 
l.\XS, SOLO, DOET 

l.ocalar 100, Her yer 
20, Paradi ıo kurut .. 

'l'anoın: 
lstanbul için: 24222, Beyollu için: 44644, KadtH>' ldn: eootO, 011rÖiln 

için: 60625. 
Yeş1Jk6y, Bakırk6y, Bebek, Tuab:ra, Büyilkdere,Feııerbahçe, Kudfllf, Eren. 

k6y, Kartal, Büyükacla, Heybeli, Burıaz, Kınalı, fefn: Ttleloa muW .. memu
runa )'anım demek kAfidir. 

Rami flralyesl: 22711 
Deniz " " 36 • .20 • 
Beyazıt kulesi: .21996. Galata yanıın kulesi: 40060. . . 
Sıhhi lmdad: 44998. Milddeiumumlllk: 2229tf. Emniyet mtldürlQtl: 24312. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • Jstanbul: ~4378. 
Salar: Jdaresf: Beyotlu: 44783. Beşiktaf: 40988. Clbalh 11122. Nanıuma. 

• niye: 21708. Oaldldar. Kadık6y: 60773. , • 
Havqazl: İstanbul: 24378. Kadık61: 80790. De:vollu: 44842. 

Taka Otomobili latemek için 
Beyolhı clheU: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadık61 clbeU: 804'7. 

Denizyolları 
lstanbul acentellll: 22740. Karak&y: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, PerJembe, Cuma · ,Onlerl Q\l l.30 ü Tophıat 

rıhtımından. 
Karabipya: Salı Te Cuma lilnlerl saat 19 da Tophane nbbmındall blku 

Ye Teklrdat. Mürefte, Erdek, Şarköy lskelelerlne uln)'llnk KarabllQ& 'ftn1'. 
AKDENiZ POSTASI: yarın sant 17,30 da kalkacak olan npur dolruca 1ı 

mire ılder. 
KARADENiZ POSTASI: yarın saat 18 de hareket edecek olan Tapur: Erel 

il, Zonıuldak, Fllyos, Bartın Te Amasraya ufradıktan sonra Cldeye lfdecettfr. 

M'izeler 1 

Ayısofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri Te Çinili K&p, Aılı:ert Mtııe 'Ye 
sarnıçlar, Tkaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Mtlze: 

(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.); 
Türk "'Cıfsl~ eserleri müzesi: Pazartesiden başkn hergtlu saat 10 dan ıe ,ıa 

kadar ve Cuma Bilnlerl 18 dan 17 ye kadar açıktır. 
Toflbp\ MQıes1: Jlerilln saat 13 den 16 ya kadar aeıktır, 

Memleket Dqı Deniz Seferim 
Romanyıı Tnporlan: Cumarte.sl ,anıert 13 ile K&stenceye; Sah ıGnJerf 11 ~• 

Pire, Beyrut, !skenderlye. 
ltalyan vapurları: Cuma ınnterl aaat 10 'da Pire, Brendlıf, Venedik, Tri,.... 

Avnıpa Hattı < t 1 . 
Sirkeci istasyon Müdürliijü Telefon 23079 " • -.~ • ... · · 
Semplon ekspresi bergün Sirkeciden saat 22 de kalkar Te Avnıpadall ıelenl 

saat 7,25 te Slrkecl:ve mul'asalat eder. 
KonYanslyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de pllr. 
Edirne postası: Hergün saat 8,SO de hareket eder, 19,33 de ıeUr. 

Anadolu Hattı ~. 
Her(f(ln hareket eden ılmendllerler: - ).-~ ,..., 
Snat 8 de "Kenya, 9 da Ankara, 15,15 de Dl7arbalur •• Samsun. 15,30 t!a 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mubteUU Puattuf. ~ba 

Te Cuma ıünleri Haleb ve l\lusula kadar sefer etmektedir. ' • · · · · • -GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
- .... 

• Ba,nkilimiz lnıillercden busQn döndü. 
• Arnavutluktaki isyanın resi fildürill dü. 

SiNEMA VE TiYATRO 

BBYOCLU 
TÜRK 

il ılık 

lpık 

Saro11 

SDmtr 

Alkaıar 

SoTcarua 

ICarlaluı 

SIK 

t.~TANBUt 
1111.U 

A:nk 

Altmtftrr 

HiLAL 
Ftroh 
KADIKÔY 

HALB 

. Paris elleniyor ve Baı-. 
kasının kılılında 

' 3 ahbap çavu~lar ve Mı-
Ti Tuna 

ı Sahte şoför n Teksaı 

fedaileri 
l Namus lekesi ve Gökten 

düşen kadın 

1 Gör fıit sö:rleme ve 3 
modern kız 

ı Hudut haydutları ve 
Se:rh Ahmet 

1 Çfh kuşu ve Ceıalr ha· 
laklakları, 

J Karyoka ve Canavarlar 
vadisi . . Karnnlıkla uçuş ve Teb-
dit mektuplan 

. Aşıklar yolu ve Kanlı . 
sa Taş 

ı t - Parisli kıı (Danielle 
Darrieu), 2 - Manya 
Valeska 

ı Kml rahip, Volp mah. 
kömlan, 

: Esrarenıtı hotör 
: Beyaz atlıların intikamı 

: Mihracenin ıözdeıl • 

ERTUGRUL SADi 
TEK TIY ATROSU 

(Bu ıece) 
TEKIRDAC HALK 

Sinemasında 

lstanbul 

27 MAYJS - 1131 CUMA 

18,30 plikla dana nıuaikiai, 11,15 k~ 
rans, Ali Kılmi Aky(lı ( ç0euk terbb'•U~ 
19,55 borsa haberleri, 20 Muzaffer tıkar. 
Te arkadaılan tarafından Tllrt muDdal 
ve halk tarkılan, 20,'5 !uma fllPOra. IO.CS 
Ömer Rua tarafından arapça l&Jln. 21' 
Müzeyyen Ye Ubdaflai'a lli'almd8a 'nrlf 
musikisi •e halk fal'blan ·c ... ı .,...>'. 
21,45 orkestrL 22,15 aJam haberleri, 22.30 
plAkla sololar, opera ve operet parçallrt 
22,50 son haberler ve ertesi dnDn Pl'OS• 
ramı 23 son. 

BUKRF.Ş: 
19,15 Rumen mllzill, 10,30 salon orlt ... 

tras1, 20,30 mandolin orkeatruı, 2t.H Dr 
men operasının temsili. 

BUDAPBŞTB: 

18, radyo orkestrası. 20 silan orkestra• 
ıı. 21 pllkla La Pravtata operası. 23,M 
salon orkestruı, 
BBRLIN: 

ıs, kOçOk orkestra, ıt bafif mlbik, ta 
plAkJa btello, 21 FJAnnonllt Ol'treatrasıaıli 
konseri, 23,30 cazbant. t aerenatı.r. 
ROJIA: 

20,30 plAkla hanr mfizik, 21,30 hafif mft. 
zik, 22 temsn naili, 24,15 cazbaet. 
VAR$~VA: ' 

18,15 lı:Jlsik konser, ıt,ıo pMk, tlıllG 
f8rlnlar, 21 senfGbJt kouer, 21 e ..,.... 

- ~ ' . ~ 



!O 

Çekoslov 

ı\lman a 
Çek t 

iizerinde 
Prag, .26 (A.A.) - Neşredilen res· 

qıl )ir tebliğde on 5 ~ içinde 17 
41m.an tayyırtSinln ~k toprakları ü-

. ve 6 t l\,Yyarenin de hudut bo· 
yuncm, ~~tuğq tgylt olunınaktadır. 1 

Londrada i ~k elçisinin 
seyab~tl 
L®~ 26 (A.A.) - Çekoslovak

yanm Londra orta elçisi Masarik'in 
Pr~ ta.)"YDJ'C ile gitmiş olmasına 
Londrada hususi bir ehemmiyet ve
rilınektedlr· 
TehUkel\ anlar 
Prtı, 26 (A.A.) - Hüklirnet par

ti~ otan O\ımhuriyet ıUrra partisi re
isi Beran söylediği bir nutukta demiş
tir ki: 
•·-Şimdi yea,ama.kta olduğumuz anlar 
MD dM\a v h{'qı. ıu\lar YM&-mağa hazır 

bul\Jl1maını; \fu.ımdır. ~u~n bir ıtŞ
keri ihtil8;fın çıka~nı zan\letmü•o, 

rum. Fakat Cumhuriyete knrşı yııpı
lacak her hangi bir to~bbüsil akim 
bırakmalt içip. tedbirli davr ... nmamız 
ir,ab eder.,, 

Milbim bir seyahat dalla ..• 
Londra, 26 (A. A.) - Hariciye ne 

zarelinin merkezi Avrupa servisi ı?cli 
Vilyam Ştrang, on beş gün için Berlin 
Prag ve Parise müteveçcihen hareket 
etmi§tir. 
Rö~er p.jansının diplo~asi muhq'Qi

ri diyot ki: 
'!Bu ziyaretin hedefi. İngiliz me. 

murları ile §?.h&i ~aşlar tesis etmek 
ve Lond.radakt arkad~tannıı seyahati 
~snnsındaki intib;lla.rtm bildirmektir. 

Maarif 
tıeya 

_...J!utarah 8 Jncidc 
~yÔrlar. Bunlardan İstanbul Oni~ 
yeraitesi normal inki§afını takip et
mektedir. 

Ankara Universitesi için, dil, tarih 
fakültesi esas teşkil eder. Gelecek se
ne 939 senesi mayısında bina hazır
m. 'Bin yataklı bir pan5iyon ve bin 
~ı histıhanesile berahe.r Ankara 
~ fakWt.efi için :vermiş olduğumuz 
~ gelecek 8eneden itibaren k ulla-
• ~ya PMlanaaktır. 
e ı.ı baJa~ A.nkt~ki üniversite bu 
IUl'etle teesııUse baglamış demektir. 
, ;van üniversiteşine gelince: 
· ~alnız bu kıg mevsiminde h&va ra. 
u.tfan ve ttnopf ik yönünden tet\ti-

. t: cım:nnı ha.urlc.mIJ bulurunı.ı.Kt:ıyır.; 

lakmda şehircilik miltehusısı mimar 
?P mUktedir ilk ve orta. tedrisat cJp.. 
~jyle )>erııber bu sitenin noro-. 
ait' lairuımuı l!zımgeleceğini t etkike 

İtdeceftz. 
Nüf uslan 400 den aşağı olan k öy
~ için 1936 21enesinde yapmı§ oldu· 
Jqmuı ~ğitmen kursu tecrUbesi haki
~&ten muvaffakiyetle bitmfcıqr. Bu 
l}ltn>aff akiyet ıv& tecrllbcnln faydalı ol 
~~ kanaat getirerek, geçen sene 
600 ~ eğitmen yet~tirdLlt. 
lf ORTA TEDR.lM.T. 
1 

~ l'mO m1~kteplerde ve lise. 
Jerde mevcut talebelerlmizln adedi, 11-
~erde 18.270, ortamekteplerde 71 bin 
tilsur idi. Buna mukabil mualllni. art
- seçen sene alman tedbirler de 
~il 300 - 3!50 de kalmıştir. 
\\ fJ ~l EnltitüsUndQ açtığı-

E ~ :y,tip muallimler bu se
ya_ptı~ mU§8.lıedelerde hakika· 
murif:f~ olmuşlardır· · 

'ifl!'Binaeıialeyh bu kurslara memnuni-. 
~ ıve atlyeıı bUyUk bir ümitle de
.hm odece:Jiz. Muallim adedini isteni

badde ~ıkerııııık lsiJı bu kurstan 
k .. ~~lerim\z ola.cş.ğmı düşü. 

onıı. ~ ~ f:iemm an.etti~im 
~ UA ınw ~ile orta mek-
hr için '10, muallim yani gerek 

k mektepten, gerek Gazi Torblye 
,_titttatl Ye ehliyetnnmelilerden 410 
!\\Uallln\ ~eocginl tahmiıı ediyoruz. 

baldo bu ııeııe 2600 ad~jnde bulu
nan orta. tahsil muallim M:Ie<tı 3000 e 
~II olacaktır. . 
. .. Demin arkada.elardan bazıları bu· 
~ular ki yat.ılı leylt meocant talc
lıenin adedini geçen sene gösterilen 
8.mıya tevfikan 1500 e çıkarmış bu
lunuyoruz. Muallim yeti§tirmek için 
~ ~e aldr~ız teQbirlerden ~irisi 
'1_t 1İ;l!ffi muallimi \~in Galatasaray ve· 
ya. İngiliz ve ~man mektepler inden 
lierhangi birisinde tahsillerini bltir
Ji:iı. ~çlcrden nhp bir sene lisan tııh-... 
cip .. ettJraikten sonra ve içerisinden 
muvaffak ole.ulan bir sene ml\qdetle 
~~ göt\derip Wmtmayı ve lisan 
tr0CUı ,pıa~ d~dUk· 
~uldaki gUzel sanatlar. Akade
~ ID.k!pt aeyrlni takip etmektedir. 
• liadu-&nedeyfln ki, bundan iki se
m enelki talebe mevcudu üç misli 

u.rtm1ııtır. 

Burada, Ankarqda konseııratu.\"ar 

flarmonik Q{~~stra inldşµ pa\indedir. 
Tiyatro kmmında iki sencdcnbcri ta· 
lebe mevcudu iki misli artnıı§tır. 4.8 e 
~ıkmıştır. 

Neşriyat if}lorlno gelince, bu sene 
mektep kilaplnrını Eylulde mahalleri
u~ ;öndermek ü~re tcrti\l<lt aldık. U
muyoruz ki buna muvnffak olacağız. 
Arkadaşlar diyorlar ki. ltital> yazmak 
kolny bir it? <}eğildir. Bu h'y~us kitabı 
dcvlctlcşUrmek ve iyisini intihllP et
mek çok teknik ve ~tebbua muhtaç 
bir iştir. Bu kitapları yeni ;kabul edil
mi§ olan Türkso temrinlerle birlikte 
bu ~ene mekteplere döndercbilecegi-
nı~nımu)'oruz; . 
İzin verirseniz hatip arkadaşların 

:Poyanutına geçiyorum. 
Nakiye ElgUn arkad.aJjımm kimse

siz çocuklara 'bir Y'.ı.rt. bir melce, bir 
:yuva yapılması hakkındaki mütalca. 
lan hakikaten §ayam dikkattir. Hepi
mizin must{ıfip olqu~ bir mevzudur. 
Bu etüd m~v~udur. '.K~dilcrini tat
~n edici bir şekil bulmaya çalışaca
ğım. 

Fikri Mutlu arkadaşnnın sergi hak. 
kında gösterdiği pelt llltuflrar, cemi
lekfır sözlare bilhassa. t~ekkür ede
rim. Biz claha iyisini yapmaya çalışa
cağız. 

HilımU Kitapçı arkadaşım, Maarif 
matbaasından kitap ve proıp-amlardan 
bahsettiler. Arkadaşlar, burada anla
şamadığımız bir nokta vwclır. Pro. 
gramlar esasen tesbit edilmiştir, bu 
esasa göre kitaplar yazılmıştır. 

Programlar bir sene önce evveıa U
niversite :p>ofesörleri tarafından ha· 
zırl~dı. Sonr~ en iyi muallimlerimiz. 
den mürekkep bir komisyona havııle 
edildi. O komisyon tarafından da tet
kik edilerek muvakkaten kabul olun
du. Bu hazırlıkları toplanacak olan 
Maarif Surası için yapıyoruz. Bunları 
mustahzar olarak Şiiraya vereceğiz. 

Ştira burada prqgram hazırlamakla, 
t ercüme tctkikilc vakit geçirmesin, 
h epsini hazır bulsıınlar. 

Ortamektep birlnci sınıflarından 
bahsettiler, bunların kadrosu vnktile 
hazırlanarak bu sıntflnr için vaktınçle 
açılmıyor, dediler . .(u'kadaşlar, geçen 
sene ilk mektep beşinci sınıflarında 

55 bin talebe vardı. Bunlardan 25 bi
ninin orta mektebe gelmesi lazımdı. 
F-alrn.t ts,hminimiz hUB.fma az çıkmış
tır. Bunu evvelden kestirmek kabil 
olmıyor vo olamaz. Bu sene SIDlflar
da 58 bin talebe var. Bunun kaçının 
geleceği malOm olmuyür. Açılacak, 

der sane en erken Eylfıl ayında tckar. 
rur edccelttir. Ondan evvel ne kadro
ları tcsbit etmek ve ne çocuklara aç· 
mak kabil olmıyor. 
Smıf geçme hususundaki tamimlcr

den pnhsettilcr. Bu, kültür n.ifosi ara
sındıı.. nmhremıınc yazılmış bir to.· 
m imdi. Fakat maalesef gazeteye inti
kal ettiren zevat hııkkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Ba5to,rafı 1 in l e 
Misafit g neralc, Milh lltl {a.a e

kili Kfi•ım ozalp, Genel Kurnny As
ba~k:ıru org_eneral Asım Gündüz, do. 
naM» komutam amir~l Şükru Okan 
qa makat etmckt~qi. 

General Mariç, yolda hazı ıa~iıelcri 
oto,.mo,bilden inerek tetkik çqnış ve sası.t 
10,45 d~ hazırlık~aru:i seyfedil c: gi b , 
ta)Jlycyc ge1m\ştır. Şuraqa k tıdi iııi 

telşiz komutanı kuıııqay albay M uz~tf er 
ve nıektcp talim hcweti kar'1amış, mn
nevr.ıyı tamamen ~ôtçcek vaziyette u
Jun bir tepenin ramacıoda, rp tep 
·omutam, harçltat ba~kıhdçı l~zı~e

len izithatt vermiştir l3u şırada, top a. 
t~;ı.rı v tay} re u~ şlap \amıa b 
lunuyardu. 

27 l\!J\YIS - 193~ 

Dost memlek~titı kcym~tli a kert. --...:....-........ .-....-"-'-...._.__ ___ ~ 
bütün harekat1 büyük bir alaka ile sey
r~diyor ve ara sua1 ya ındi'- durnn Ka
zım Özalp ile gener<.ıl Güni:1Uzden iza 
hat alıyorau. 

Misafir general, gerek dün seyrettiği 
d°ınanm atı l<Jnm, ~erek bugünkü ta
limi bc~enl:l"~ini sıkstk ihsas ettiriyor
du. Atışlar bir saat sUr.~U. Ve sa t l~ 
de, atış sahasından, ayrılarak mckt oe 

.,gidildi. Misafirler butadC) askerl m ra. 
simle karsıtandılar. Merasiırde bir 
bando da bulunuyordu. 

Saat 12.30 da, general, mekter k ·
mutamna ve talim heyetine veda ed - l 
rek, kendi şel'efine Ttırabya Tokatlı 

yan ctelinde verilen öğle yemegil't l 
gitti. 

Dost Yugoslavyanın kıymetli askçri, 
bugUn de şeb imizin muhtelif yerledni 
gezecek ve gece saat 23 de memleketine 
avdet edecektir. 

a yd • 
V Z! 

Baştaratı 1 inC'ide 
tan dalııı nafiz bir Tü • milliyetperveri 
olduğ11 halde galejana ıseQ_ep ol 
:nak için T\irkler mutantan meras ı 

yapılmnsınd.m içtinap etmişl~r ve ı;a~ 

vallı büyük Türkiln <:çsedi bir; hayv 
gibi örtüldükten ~onra maznun Q)ar k 
da yine birkaç Türk tevkif edilmişt'. 

Antaltyada R~yhaniycıde Türk ç~r~ 
111 ı uabecilerin, jandarmanın ve e.ske., 
rin tt::this h.•reke\leri yUz~nden kapalt 

bulunmakt dır. Türkler tqqıamen u
v ... larına ~c\dlrnişler, mj.idafaasız pı

larm arkasında çeceyi nasıl ~e~irççeli:
tcrini düşünmekle meşguldürler. 

TürkUn ve Türk listesine ~azılm k 
istiyen1erin iştiraki bu suretle fıil n 
menedilmis olmasına ra~men tesci~ mp
amelesine dc\IJm edilmektedir. Artfk 
dünyanın biltiln hilsnüniyetlc-rin, bi • 
raf denilen komisyon azalannın bu i . 
me layik olduldannr tasavvura imkan 1 
mra~mı;ırna'!ftadır. Veyahut bu adamı .. t 
kulaklarının dibinde patlayan kurşnn 

sesıerini dahi Cluymayacak kadar s • 
ğırdır. Bir zamzınlar Makedonyad" 
olup bitenler şimai Hatayda tekrar 
ediliyor. 

Fakat bir taraftan Garo, diğer taı af
tan komi yon reisi her i in yolunıd git· 
tiği hakkında b~yanatta bulunuyor. 

ölen bir Arab~ kimin öldürdüğü ta· 
mamen me~hul olmakla beraber bunla~ 
rın sen mqb11~ olacakş,n, ben mebu 
olacağım diye birhirlerini öldilrdükle l 

muhakkakt•r. Ont:nla beraber dele e 
Garo birkaç Tıirkil maznun olarak te 
kif ettirmiştir. 

!Eti Türklerinin müracaatı 
Antakya 25 (A.A.) - Anı>dolu nj n 

smın husus? muhabiri bildiriy'lf: 
Dörtayaktaki Eti Türkleri komisyo

na müracaat ederek TÜrk yazılmak i -
tediklerini fakat tazyik edildikleri i 
bildirmi !er ve reylerini serb t verebil
mek için kcnjilerinin Türk mmtakasm
daki Şeyh Mehmet camii bürosuna ktıy
dedlJmelerini istemişlerdir . 

•• uhi din U tün a .... 111 
1 zum u uh ke ıe

s1ne kar ar veri 
J/a~larafı 1 lııcidc 

sına wrilmi , me: le orada tetkık edıl 
mi tir. Şftra tctkıkleri nunda Muhit· 
tin Us.ttindağm muha\mne 'ni lli"umlu 
gôrmiistur. 

Bu karC\rtn ve:ilme$inı; amil o1:ın ka 
n<IBt 'e "üphe şudur: 

Zinc:irliku}u m arlı"!! için ar a alınır
ken fiyat ruksek tutulmustur. Bunun 
bir 'atanda ın hlmaye5'İ kin böyle ) a· 
pıldığı: ,.e bu i~tc do tane münaseb::ıtın 
rol oynadığı şüphesi mevcuttur. Arazı 

1 
• 
ıne 

ti 
abirceoin ilk kararı Çinin yeni merkezine 

hücum e llmesio 
Tak~o, 2ti (A . .A.) ~ Du nkçam 

kabttıcd mUhtm tadiHi.t ~ \lı>ıltn1ş ol
duğu haJrnr V<'rllrniı;ıtir. Darlctye Na

zırı Hirotanın yerine Gcaeral U -
11aki ! etirihni. \'O milli t_Crbiyo na
zırlı~Jno. General 'Çrakj tayin edll~ 

mjştır. lmııaratar Hırota i~tifa 
cttivi zaman General l'gnki'Yl Un -
v k l Le netirnı~k istiyordu. Fnknt 
QlC\U, mıım~ileyhin o dudnlti ı;;onc 

zabltlct·ln siya i tnlırikn.tını Riddotlç 
tenkil etme inden korl\tuğuniJnn bir 
tnlqırı it\r;\ ıcu·cıa bulunm,ıetur. 

Ordu ve donanma mU elllorl, 
Jlftllh rd ıııi.ihiı l noıar t ı. ı 

Qtı olctodirler 1 i, şunlnrdm 

~ ., ot rhl> e •• 
in 1 1 nrcntn t 11 t in mr C'• 

allik olan noktai nrzar ihtili\ Iarmın 

Japort kabinesindeki bu buhrnna SC'· 

bcbly t verml$ oldu~u znnnedilm k· 
tedir. 

b nrı mü.~itlere g8r\". kabine ~ 
Ô" yapı ı:.n a 1 iklikle'r, n aylar zıır. 

eıntelmek oldu 
fmqakı kararsızlığa bir nihayet ve • 
rilmesi ve Jagonyanın esas hedefini 
Çin sef erjnin muvaf!akıyeti te§.kil e -
<i~n bjr po!ilU;aya k;ıt'i bir surette 
başlanması demektir. 

Hariçle politika, Hankoya doğru 
yi.ırüyüş ve Çan Kay §ek'e kar~ı şid
d Ui blr- mücadele feklini alııcak ve 
Japon} a. a.yni zamanda üçüncü dev-

ctlerln ve bilhassa lngilterenin baki. 
i bftarafhğmı eJde etmeye çalışacak. 

tır. 

lf{lrr k;1b"nesi 
Tokyo, 26 (A.A.) - K a binede ya

ınlan dçğlf;ikllklor hükümet'e bir 

harp lrnblnesı mahiyetini \·ermekte· 
dlr. Kabi ne Han\cov ll~crlnc barekA.-
a gll'I ılrıı ıne ltara r verm lştlr . 

Harhiye Nazırının istifası 
Tokyo, 27 (A. A.) - Röyter mu· 

h:ıbiriuin itimada şayan bir menba • 

dan öğrendiğine göre Japonya harbi· 
ye naZirı Sur,il•nma, istifasını vcrmi~. 
tir. 

Pi', ıı$ ?;ib ş1~ l' şil11:ö,yde 7\·cnr1z~itıi fatr~lhy(l>ıZar cırasmd4 

B l nelrıilcl ha\ ittihadı umun t r-01' ke.ndi;lJne muntazaman hava rapor\arı 
Rom n:ı; a p en i Bibeııko bu bah ~a~ , erılmi~ olma.:ma Prens karara ~ya1' 
9 u 20 çe ı·odr n tipi ckki hu u i ba '1r basmaz teşekkür ettrıi~tir. 

yol u t::ıyy::ı~ile Ye!;ilkö}e gı:lmış \'C E\\eke de merrıleketimi~ müteaddit 
l;:ı::ıt 11 e k dar Ye ill.ö>de l ~ldıktan defalar gelmiş bulunan Pren~ ~jaoşkO 

on '1nk:ıra\ a harekt.t <..tm· tir. nuu bu ddaki seyahati elıeffil'\'li ~ ti baiı 
l r ·n. buraya rlün gelme i b ~leni bulunmak~dır. Prens bu seyahati TQJ" 

:ro- u. F 1 t Bül.re«te ha\ fcd l""' vo• ~.İl enin ha\ a ycllarile \vrupa.mn muJı· 
nu l ~ ı fbin n ölu.'llÜ}~e ncticeleı.erı t'"lH ll\"Tl,ezlı:rine barlanmş~ı ve AS'i3 

fcrı k ac!Jn d-:ılayı c;cyalmti h:r im te- hava yolli\nmn Türkiye üzerinden geç· 
hir rtmi tir. m i için b teklill r yapmak üıtre 

Pren biri pılot, bir de tel izci olmak mrr.ıleketimizc gelm0 ktedir. 
f "ere 1ki ta) l :ıreci refal,at etm ktectir, Prens bu S'3bah da "\ c<iİlküy uçuş mcY· 

Ce .. ek l t::ın':ıula r: lirken &ertk l'-tan· danında b"' trr hav::ı kurumu l tanbul 
şube i rei~j İsmail Hakkı ve hava yolla: 

rı Istanbul direktörü A\ıdullah o\mıık ü· 
zere hava kurumu ve Türkk'1lc;u erkAn• 

r taralrndan karşılarurus \'C onlarla IÔr{i~ 

• t ,it ed l'tli t 'r Roy 

um bac.ıına ellı liralık bir 

m'i tür. ' ·ıe 
Ankara 'J7 (T elc f onln) - Beynelı'f11 
'il tınvacılık ittihadı reisi Prens Bi~ 

~ . 
ko saaat 13,30 da buraya muvasalet etti· 
Prem hava k'lirumu eı kfinı tar~fında'1 
karşılandı. 

d 
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Adalar Kazası MalmDdDrlUJtllnden ı ı 
Sanatı Çalıştığı yer .tlıbarname No. Vergisi Sene tarh 
Sebzecı BU~ TUrkoğlu 21 Tarh 9.00 kazanç 1934 

1.00 'buhran 
330/135 1-62 zam 

12.'2 

HABER - ~ poıaıt• ıt 

On binlerce kiti gibi sis de kul- ll 
lanın.ıs memnun olacabıım. ~~1 
HOROZ tmrlrann' dikkat~ 1 '\J"' 

~o~~ 
kundura.et Heybeli A:yyıldız 241 Tarh 

39/'°.1 

e:k,lllk, Şltklnllk ve yanmalarını 
9.00 kazanç 

1.80 buhran 
1.82 anı 

1934 giderir. Alızdaki kokuyu, tataıshlı ft diliııizdeld paslı
lığx deft"ler. Mide ve banaklan alqtırmu. tıtlhaıun ve 
sıbbatlabl dliseltir. 

12.'2 
Son 4erece tebif edilmlt bir tas ollll'Ma mtıpblh blm
lileri •e taktftleri israrla redcledinlz. 

Yukarda adı iti ve eski adresi yazılı mUkellefler yeni adreslerini bildirme. 
!Dit \'e yapılan araotırmalarda bulunanı amış oldufunda.n 934 yılma afd kazanç j 
buııra.n vergileriyle zam oemJanıU havi ihba.nıameler kendilerine tebJ_, edile
llıenıi3 olduğundan hukuk ve usul mahkemeleri kanununun Hl. 142 ncl madde- ı• Otomatik ........................... 
lertne tevfikan tebliğ yerine geçmek U7.ere keyfiyet fl!n olunur. (310.) 1 

• 

P~ı·lrt Demrrqol/arı ve Limonları işletene 
ı:.,. 

.... . Umum idaresı ilanları 

9 anca ttletme Miicfürlüiiaclen: 

Sirkeci - Küçükçekmece banliyö katadan yas servisi 1-Vl.1938 tarihin
den itibaren baılıyacaktır. 

Yetilköyıden uat 8,20 de h•eket etmekte olan 19 numaralı katar bu 
lervise ithal edilmemittir. 

Yolculara mahsus cep tarifeleri ldıelerde satılmaktadır. 
Fazla tafsilit için istaayonlan. müracaat edilmesi rlca olunur. 

(3063) 

Telef on santralı 
ı2 numaralı otcaatik Dahili T• Şehir TELEFON SANTRAU 

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

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel sarett. montaj ..uhnittlr. 

Mekanizması fevkal~de çalıımaktadır. 
Bütün takımile blr,ilıte satılmaktadır. 

Mufassal malQm~t almak için: 

DOKTOR 

TELEFON: 4395~ mllracaat edinia. .................................................... 
oı, Ookıoru 

Necati PA[(Şi 
Hutalanm bercün aabab ... , 

10 cJan aktam 19 a kadar kabul eder. 

Salı H cuma günleri saat 14 ten 
18 • kadar paraaızdır. 

A-..: Karaköy Tünel me,•m 
Te ....... caddeti batında N-. 1/2 

Hecaettln Ala•agun 
Her gün ubahlan 11eldı buçu~a 

•kıarnan 17 den 20 ye kadaı Llle 
U •ayyare ıpaıtın&nlan ikiuci daire 

ı 7 numancla butalamu kabul eda. 
Cuıurtai cü.nleri 14 den 20 re !ııa 

dar baatalanru pıra•' l, Kurun, Hı 
bel olalyueulanm düupae awb· 
nılintl• rrıuaven~ eder TPIPf 2:·m~:-t 

lıtanbul Birinci l/kb mımurluğundan: 

Galatada ~be pazarında Arslan 
hanındaki yazıhanesinde tütün tlcare
tile müştegil iken 930 senesinde iflfts e
den Alçamlı Hacı Hüseyin oğlu Nadir 
masasına evvelce kayıt ve matlubatı ka· 

bul olunan alacaklıların 30 Mayıs 938 
Pazartesi günü saat 10 da dairemde ya. 
pılacak toplanmada hazır bulunmalan 
il~n olunur. 

evvelce alacaklarının kayıt ve kabul e
dildiği hakkındaki vesaiki ve vekil olan
ların da vekiletiwnelerinl birlikte ~ 

tirmeleri Jhımdır. Bu vesikalan ıetır

miyenlerle toplanmaya hiç ıelmiyenle

rin mutazarrır oltnam11an için bu bu· 

susa ehemmiyet vermeleri menfaatleri 

icabındandır .. Müflis de toplanmada 
bulunmaya mecburdur. 

Çok ucuz fiyatla 
satılık kUşk 

Kuzguncuk Nakkaş tepesinde yirmi 
be§ind ilkokul k~ısmclaki 27 numara
lı nezareti fevkalldeyi havi çamlddı ve 
hol yemiş ağaçlan bulunan k()sk yazlık 
veya yaılı kı~ı olarak kiralıktır. Gör
mek istiyenler i~eki sahiplerine mil· 
racaat etsinler. 

Bu toplanmaya gclccek alacaklıların 
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Doğrudan doğruya krala müracaat 
edip, ondan tövaly~ln affını ietemek?. 
Bu ancak bilahare kralın hiddeti ~ç
tikten ve kendisi de cna iyice tesir e
debilecek Y'21ııZiyete geldikten aonra bat· 
vurabileceği bir çareydi. Fakat fimdi
lik bu tehlikeli olabilirdi 1 Halbuki Jray
bedile<:ek vakit te yoktu. 

Yeglne milmlriin çaret bal f(Svalyeyl 
bapisaneden kaçırmaktı. 

Vakıa, bu kolay bir it detfldi, fakat 
pareıyla • mücevherleri hakiki bir ae"e
te bedeldi - Zeki. ve Jrumuhlda: Uate
lik, kendi gUzellili gibi, cidden aehhar 
bir güzellikle, bu l§ l ona imklnarı ca • 
tünmüyordu • 

Değerini takdir ettiği bu memba
lardan baıka, ıenç kadın çok kunetll 
bir silaha daha malikti. Bu atla.hı heaa
ba katmıyordu, çilnkU bu aillh kendi. 
ai dahi farkında olmadın, her zaman 
rUvendiği bir §eydi .. Bu aillb: Ahllk 
telikkisinin tamamiyle, fakat gayri ıu
ud bir §ekilde &demi mevcudiyetivdi. 
ÇUnkü, unutmamalıdır ki, mösyö Jak, 
onu bulduğu zaman Jülyet Bekil güzel
liğini ~atmakla hayatını temin ediyor • 
du. 

Bu mari henüz uzak olmadıft için, 
onun eski mesleğinin bUtiln ldet ve hi•· 
lerinden ttaıamiyle vazgeçmiı olması
na tabiatiyle imk!n yoktu. 

D'Assas'ın maruz kaldrğı tehlike, c.· 
na yakın ve kat'i görünUr.>rdu. Şöval
yeyi ona bizzat kazandırdığı dUtman -
lann pençesinden kurtarmağa armet
ıniı olduğu için, o gUn ve bUtUn gece
yt plinmı kurmakla geçirdi. 

Ertesi sabah, hizmetçiai Nikolu ça
lırdı. Jiltyetin, hizmetçisine itimadı ıon 
derece mahdut c)duğu için onun uda. 
lratinl satın almağa karar vermı,u . 

Zevahiri kurtarmak ;çin ona bir hi
ktye uydurdu ve. ismini aöylemediği 
8?neaZl'desi şavalyenln dostlanndan bi· 
J1 tarafından sevildiğini, bu betbaht 
lradının onunla mektuplıpmadıfr için 

ıon aerece üzüldüğünü bunun için iki 
Apk arasıtıda muhabereyi temin etmek 
iyiliğinde bulunmak istediğini .Syledl. 
Fakat bu neticeye varmak için reki, sa
dık, ve ya hiç olmana bunda bir men
faati bulunan birlainin yardımına ihti
yacı oldutunu ilbe etti. 

Hizmetçi kız, ona kendlalne itimat e. 
derek gUvenebUecefini ı8y1Uyordu.JU1 
yet te, onun ihtirasını tahrik ettifine 
ye Nikolun kendisini aldatmıyacağına 

kanaat getirince, daha açıkça konu9ma
ta bafbyarak, buna ratmen, ihtiyatlı 
davrandı •e ancak pllnmm tahakkuku 
için elzem olan ıeylerl .C:Sylcmekle ikti
fa etti: 

- Dinle lrtımı, mevaubıMis fÖval· 
ye, hali hazırda ,atoda mahpu' bulu· 
nan d' A1aasdır. Hücrelerin nerede ol. 
dutunu, nasıl ve kimler tarafmdan mu· 
hllfua edildiğini ve !Üphesiz fena hal
de aıkılan bu zavallı çocufa bir mektup 
ıöndermek imklrunm bulunup bulun -
!O'W.iıfmı gizlice tahakik edip anlaman 
lazım. GarUyonun· ki, bu güç ve tehli· 
keli bir it değildir. Eeas olan eihet, bu 
malô.matı kimin namına topladığını hl; 
kimsenin bilmemesidir. 

- Hiç merak etmeyin, madam, der
hal oraya gider ve d8nU!te arzu ettiği. 
ni~ bUtUn malumatı ıctiririm. 

- NHıl yapacak11n bu ifi?. 
- Eh!. Şatoda bir hayli asker var .• 

Bizde pek çirkin ve aptal değiliz .. Atık· 
lar da eksik değil .. Eğer kendilerine tat• 
lı muamele yapılmasını istiyorlarsa el
bet te faydalı olmalan lizım. 

JUlyet hbmetçinin, kendisinden emin 
hallerinden gütumaiyerek cevap vetldi: 

- PekatA, kızım 1 Sana kUçUk sırla

rını sormuyorum. Git ve unutma ki 
eğer bana .. sadakat ve ketumiyetle hiz
met edersen milkifatını bol bol g8recek. 
sin. 

- Madam, benden memnun kılac.ak .. 
Bunu kendlaine temin edebilirim., 

MARKİZ Dö PAMPADUlt 

mın mütemadiyen teknıırladıiı: doa· 
tum, hitabma hafifçe hiddetlenmit bir 
haıde: 

- Evet ama, me,uliyetim •• 
- Dostum, mevsuu bahıolan teY 

bu teıcbbllalerin hedeflerine eriımeai 
değildir ... Meaele bunlan kolaylqtır

mak ve zamanı gelince bunlan durdur· 
maktır. 

- Evet ı... Şimdi anlamaia bqhyo· 
rum. 

Mösyö Jak M>iuk bir tavırla~ 
- Dostum, dedi. Mafevldnizin dü· 

ıUncelerine nilfu.ı etmek ~ıuıuaunda 

ula teceaaü.a göıteriyonunu~. Size 
haber vereyim ki bu teceasüa onlarm 
hiç te hoglanna gitmez ... Mabadı hü
Jiaa ediyorum: Bu andan itibaren maıh· 
pusunuzla iyice dost olacaksınız, onun 
sırlarını öirenmeğe çalıtacaksmız ve 
her istediği ıeyi yapacaksınız.. Anlı· 
yor musunuz? Her istediğini! ... Eğer 
mektup yazmak isterıe, bu mektupta· 
n adreslerine göndereceksiniz... Eğer 
ona dolambaçlı yollardan mektup ıön· 
derilirse, bunlara göz yumacakaınız ... 
Bir çok şahısların, ve bilhassa kadın· 
ların mahpusla görüımek için aize mü 
raeaat etmeleri kuvvetle muhtemeldir. 
Buna da katıyyen mlni clnuyacaksı· 
nız ... 

Bu mUtevazı adamın otoriter tavrı· 
na gitgide daha fazla ktzmeğa baıh
yın zabit müstehzi bir ıekilde: 

- Ya, dedi, mahpus 'benden kapıla· 
n açmamı isterse, onun çıkıp gitmesi· 
ne de glSz yumaymı mı? 

Möayö Jalr soğuk bir tavırla cn-ap 
'ftrdi: 

- Bundan başka, sizden her iateni· 
Jf"n 9eye milsaade edecekıiniı. 

Beron dö Marae bir ,eyler mmldan· 
_.t mösyö Jale da, bunlan duymanuı 

gibi görUnerek bir çok asilzadeleri kü· 
~Olten ve bazan da lnzdıran otoriter 
tavrile devam etti : 

- Şimdi, itin en .ehemmiyetli ve en 

nuik cihetine geliyorum. Bu ite mü· 
dahile etmeleri muhtemel erkekler 
hakkında aize •erilecek huauai bir ta· 
limat yok. Maamafih, tahmin edildiği· 
ne göre size bir tek erkek müracaat 
edecektir: Fakat hiç belli olmaz, bu· 
nun için her geyi gözönünde bulun· 
durmak lhım; bir veya bir çok erke· 
ğin müracaatına maruz kalınaruz, bu
nun ehemmiyeti yok; muhtelif baha· 
nelerle, onlarn her itte<:liklerini ka · 
bul edeniniz. Erkekler için bu kadar. 
Kadınlara gelince - her halde bunlar 
ild kiti olacaktır • bunlar hmuel tali· 
matı icap ettirmektedirler. 
Eğer bu kadın bir himıetçiywe ona 

da erkeklere yaptığınu muameleyi ya· 
parsımz, fakat eğer ıu b.dm mevrou 
bahsotuna o zaman ifler deği§ir. 

Bu sözler U.ıerlne Mösyö Jak cebin
den kilçük ve (Üzel bir· minyatür çıka
rarak Baron dö Marse'ye uzattı ve 
göyle dedi: 

- Bu portreye dikkatle bakın. Bu 
çehreyi hafızanıza naqedin.. Öyle ki 
size ıUphesiz, teljdili kıyafet ederek 
gelecek olan bu kadım ilk naz:aırda ta
nıyabilesiniz. Oldu mu? .. 

Baron minyatürü iade ederek cevap 
verdi! 

- Bu kadın, kıyafetini ne suretle 
değiıtirirse degiıtinin onu tanının. 

Mösyö Jak portreyi tekrar cebine 
koyarak: 

- Pekal!, dedi. Bu kadına yapa~ 
ğıruz muamele ıudur: 

Bunun üzeı'ine, möıyö Jak, alçak 
seıle, eararengiz bu1 talimat verdi. 

Fakat istediği teY ıüphesiz çok na
zikti, çUnkU bu sözleri duymak için 
eğilmit olan Baron dö Marse, çehresi 
&apıan keailmit olduğu halde heye
canla doğruldu ve töyle mmldandı: 

- Benden istediğiniz bu ıey bir al
çaklık.. Namertliktir.. Bu eml"e itut 
etmJyeceğim. .• 
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• • Herkesin üzerinde 
ittifak ettiği bir hakikat: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
Kullanarak 

Di§Jerinizi tertemiz,. 
bembeyaz ve sapsağlam 

yapar. Ona yinninci 
asır kimyasının harika
larından biridir, denile. 
bilir. Kokusu güzel, lez
zeti ho§, mikroplara kar
şı tesiri yüzde yüzdür. 

"venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususi madlde. 
yi hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. Yeni 
bir t en yaratır. Venüs Kremi 
asri kadm güzelliğinin bir tılsı
mıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hayre
te düşürür. Dudaklarda 24 
saat sabit kalır. Şık ve kibar 
famiiyalanıı kullandıkları ye· 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandmlrnış fev

kalade ince ve hafif Venüs 
pudrasile tuvalet gören bir cilt 
dünyanın en taravetli güzelli
ğini ifade eder. 

~7 M'AYIS - 1938 

V .. ' en us 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze sü. 

rüldüğünde cilde fevkalade ta-

bii bir renk verir; teni bozmaz; 

güzelleştirir. 

Venüs 
KiR P iK 

Sürnıesi 
Asla yayılmaz ve gözlere za. 

rar vermez. Venüs sürmesile 
tuvalet gören kirpikler büyür 
ve güzelleşerek kalplere ok 
gibi saplanır. 

Avcılara Müjd~: 
Ku!Jananıar, dı~ı..ıı-inı eıı u1.uz §•::raitle sigorta et tinni§ sayılırlar. Sabah, 

öğle ve ak§am her yemek ten sonra muntazaman Barut Fiatları Ucuzladı 
dişlerinizi fırçalayımz. 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere Kara A v Barutu iatış 
fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 

Kara Av Barutları İnhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında &§ağı .. 
daki fiyatlarda satılacaktır: 

PATI 

Basur memelerinin ANTI VlRUS ile tedavisi iç ve dtş basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlil iltihaplarr· '1, cerahatlenmiş fistüllerde. kanayan basur 
memelerinin tedavisinde dalına muvaffakı yetle şifayı temin eder. 

ŞARK İSPENÇ!YARJ LABORATUARI T. A. Ş. 

Birinci nevi 
Av Barutu 

• • • • 
ikinci nevi 

Av Barutu . .. 
• • .. . 
• • 

500 
250 

500 
250 
100 

Gramlık 
• . 

Gramlık 
• • 
• . 

kutu 
• . 

kutu 
• • 
• . 

. . a 
ıçm e ••• 

! 

içinde •• • , 
,. . 
... . 

Eski fiyat 
Kuruş 
115 
60 

95 
. 50 
22.50 

Yeni f iyat 
Kuruı 
·--. ııo 

~ 55 
1 90 
'45 

; 18 - ~~ • . • • .. .,. . .. ııv.: 

314 MARKİZ DÖ POMPADUR 

----- -------------------------------------------------------------Mösyö Jak, gözlerine bir kıvılcım 
parladığı halde, parmağındaki yüzük 
taşını oynattı ve amirane 'bir tavırla 
ıcevap verdi: 

- İtaat edeceksiniz 1 .• İtaat etmeniz 
lazımdır!.. 

- Beni mazur ıgörün, mösyö, vic
danım buna maniıdir ... 
' Mösyö J ıık istihfafla : 

- Bu kadarcık mı? 
- Bu emre ancak bir tek şartla i-

taat edebilirim ... 
Mösyö Jak onun tereddüt ettiğini 

görerek, yüzük taşını gizlice dışarıya 
doğru çevirdi ve sordu: 

- Ne şartla? 
- Bu emri bana cemiyetimizin di-

ni reislerinden biri vermelidr. Çünkü 
ancak ıbir din 'Zldanu benim viodanrını 
istirahata kavuşturup günahımı peşi
nen çıkarabilir ... Halbuki siz de benim 
gibi laiksiniz! .• 

Mösyö Jakın dudaklarından gizli bir 
memnuniyet tebessümü gelip geçti. 
Yüzük taşını tamamile içeriye doğru 

çevirdi ve ikinci defa tekrar itti: 
- Bu kadarcık mı? Bunu ne diye 

daha evvel söylemediniz, oğlum? Ba
kın!. .. 

Mösyö Jak, bu sözlerle beraber, 
göğsünü açtı ve hayretinden ıdona ka
larak son derece hürmetkar bir hal a
lan Barona, üzerinde bazı işaretler bu
lunan altından bir nevi madalyon gös
terdi. 

Baron dö Marse bu meçhul ziyaret
çinin karşısında bulunduğu andan iti
baren, sırayla küstahlıktan istihfafa, 
istihfaftan sabırsızlığa, oradan istih
zaya ve nihayet isyana geçmişti. Şim
di ise en samimi ve derin bir hürmet 
gösteriyordu. Bu altın işareti görünce 
dizleri üzerine yere yığddı ve başım 
8nün eğip iki elini göğsünde kavuştu-

rarak, mütevaz! 'bir tavırla ve ~deta 1 1 
yalvararak şöyle dedi: . 

- Günahlarımı affedip, vicdanımx 

istirah~te kavuşturun, mukaddes pe- . 
der! Çünkü... Günah işliyeceğim 1 

Mösyö Jak onu ayakları dibinde gö
rünce Cioğruldu ve tanınnuyacak bir 

halde değişerek, tasa'IVur e<lilmez bir 
haşmetle günah çıkarmağaı mahsus di· 
ni bir foxmillü okudu. 

Baron da garip bir tavırla göğ6üne 
vurarak: Amin! diye cevıap v erdi. 

- Şimdi, oğlum, size iki mühim 
tc:ıvsiyede bulunacağım: Evvela, benim 
mukaddes kilisemizin şeflerinlden biri 
olduğumu unutup, benim şah$ınıda an
cak göründüğüm gibi mütevazı bir a· 
dam göreceksiniz. 

Baron doğrularak : 

- Pekala, mösyö, dedi. Emrinize i- : 
taat edeceğim. "'!. 

- Sonra da, size bahsettiğim şahsı, 
bilahare, asla tarumıyacaksmız ... Onu 
nerede olursa olsun... Ne kaidar yük
sek mevkide <llursa olsun onu tanımı

yorsunuz ... Onu hi!i bir zaman görme
diniz ... Buna da itaat edet.;eğinize ye· 
min edin, oğlum! .. 

- Yemin ediyorum! 

- Pekala, artık burada yapılacak 
bir işimi yok, gidiyorum ... Benim mü
tevaızı bir adam olduğumu unutmayın 
ve bu andan itibaren 'bana ona göre 
muamele edin. 

Bu sözler üzerine mösyö Jak yerin
den kalktı ve mütevazı halini takındı. 

Zabit hürmetkar bir tavırla: 
- Bir tek kelime daha sormak isti

yorum, mösyö, dedi. Mahpusun mck
tuplarile görüşmelerini öğrenmem la
ZIDl mı? 

- Buna lüzum yok, oğlum, onun ki
me mektup yazabileceğini ve ona ne
ler söylenebileceğini biliyorum. Elve
da, oğlum. 

Baron kapıya doğru yürüdü. Adam· 
farından birisin çağırdı ve istihfafa
miz tavrile şu emri verdi: 

- Bu adam dışarıya çıka.bilir ! 

MARKİZ DÖ POMP ADUR 315 

------------------------------------------------------------------Mösyö Jak, gelişi esnasında olduğu 
gibi, etrafa hürmetkar selamlar dağı
tarak, dışarıya çrktr. 

Alt katta kendisini sabırsızlıkla bek
liyen Dü Barriyi bubdu ve <lna : 

- Azizim kont, dedi. Beni ... - Dil 
Barrinin kulağına bir isim frsıldadı -
odasına doğru götürün. Sonra serıbest 
kala bilirsiniz. 

Kont, onu, istediği şahsın kapısına 

kadar teşyi ettikten sonra çekilip gitti. 

Mösyö Jakın ziyaret ettiği bu şahıs 
kral ordularında general rütbesini haiz 
di~ Bundan başka, şatclda apartımanı 

bulunduğuna nazaran sarayda da bir 
mevkii vardı. Bu zat ziyaretçisini bü· 
yük bir h ürmetle karşıladı. 

Mösyö J 21k ona, emir şeklinde telaf
fuz ettiği bir kaç kelimeden başka bir 
§ey söylemedi : 

- Marki, emirleriniz altında Baron 
dö Marse var. Bu delikanlıya yakınıdan 
göz kulak olun ... Ondan siz mesulsu· 
nuz. 

Bu kısa emir üzerine mütevazı ziya
retçi de, şatodan çıkıp gitti. 

xvı 

ŞA TODAKt MAHPUS 

, Mösyö Jz•k gittikten sonra, kontes 
dü Barri derin bir düşünce ve azap 
içinde kalmıştı • 

Genç kaıdın, sırf ihtirası yüzünden 
t'mri altına girdiği yeni korkunç efen
disini artık iyice anlamayı öğrenmişti .. 
Ve şimdi., artık hedefine erişmek üzere 
hulunduğu için, düşünce ve hislerine 
hükmeden bu korkunç adamın tahak -
lrümü ona son derece ağır geliyor, onu 
1rorku1u bir rüya gibi sarryor ve hiddet 
buhranları içine garkediyordu. 

Hislerini gizlemek san'atınıda üstad 
c-lan bu adamın sakin hali genç kadını 

k ati'yyen temin etmiyordu. 
Zeki bir kadın olduğu için, şövalye

ye kar§I olan aşkının, kendisine son de-

rece pahalıya malolabileceğini paka.Ia 
biliyordu. 

Bitl21enaleyb, mösyö J akın sakin hali, 
onu hiddet ve tehdidlerden daha faz!?. 
korkuttu. D'Assas'm portresini 61'.rf Ja
na atfedip onu kralın gözünden düşür. 
mek için yaptığı hususundaki sözlerine 
mösyö Jakın kati'yyen inanmadığını bi
liyordu. Ve genç kadın, bu korkunç a
damın kenıdisiyle d' Assas aleyhine gizli 
ve müthiş 'bir faaliyete girişeceğini 

ve sırf menfaat dolayısiyle kendisine 
bir şey yapmamakla beraber masum o
lan şövalyeyi mahvedeceğini hisseder 
gibi oldu. 

Bu düşünce onu isyan ettirdi ve J ül
yet bir dakika bile kaybetmeden derhal 
faaliyete geçmeğe karar verdi. 

Şahsan fazla kcorkmuyortdu. Kor-
lrunç hamisinin, projelerini tahakkuk 
ettirmek için kendisine ihtiyacı olduğu 
nu biliyordu; esasen icafonda kralın da 
kendisini himaye edeceğini düşünüyor. 
du. 

Bütün endişeleri korkunç bir taarru
za tl12JrUz kalacağını hissettiği zavallı 

d' Assas içindi. 
Jülyet Bekü, defalarca isbat etmiş 

olduğu veçhile, son derece enerjik ve 
rür'etkar bir kadındı. Bütün kuvvetiyle 
mücadeleye girişip, sevdiği erkeği ken· 
disini tehdit eden tehlikeden kurtarma
ğa karar verdi. 

Bu anda mösyö Jak, artık ona ne 
dehşet, ne de hürmet telkin ediyordu •• 
Genç kadın, kenıdisine tahakkümle ikti• 
fa etmeyip, üstelik kendisiyle dünyada 
yegane sevdiği insanın arasına giren 
hu adama karşr müthiş bir kin duymağa 
başlamıştı. 

Mösyö Jakın, ani gelişi, <lnun bütün 
kararlarını altüst etmişti. 

Artık düşünecek zaman değildi. J~ .... 
yet rakibini iyi tamdığı için, onun valcf.t 
ka:;·bedecek bir adam olmadığmr biliyor 
ıdu. Binaenaleyh derhal horekete geç .. , 
mesi lazımdı. Fakat nasıl?ı 


