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Başvekil Yunanistandan 

Başv~kil ile Ti ariciye vekilimizin Si1 keci islasyommaa kff'IŞZlanmaları meraslmin den i7ç intıba ... ( 

ceıaı Bay arın 
Türkiye ve Yunanistan arasında 

Resmi dostluk arhk 
halkın mahdır 

••DostDlYlk, kardeşDlk ••• Müveddet 
v a muhadenet. işte Vuınaınnstauıı

dalkl seyalhatımozırn tnunasasoa,, 
Sirkeci ~stasyonunda tezahür

lerle karşllanan Başvekil 
bir nutuk söyledi 

_... Yıttısr 12 in~idct Başuekil mıüıarriri mizle beraber 
~~~~~~-------

1 mayıs 
Lehnst:aından başka her yerde 

Hadisesiz geçti 
Lehlstaoın muhtelif şeblrlerlode bombalar 

atıldı, bir çok uuı ve yaralı var 

HABER'e beyanatı: 
l 

'Başvekil Sirkeci gamida mekteplilerin aramıaan geçe1 Tien ~' *ilW uı - " • "' ~ 

Almanyanın isteği 
Çekoslovakyayı 

kendine peyk yapmak mı? 
Prag hükdmetinin 

harici .siyaseti 
Almanyanın emniyeti ile tam bir muta
bakat halinde sevk ve lda·re edllmell imiş 

Prag, 2 (A.A.) - Yanresmi Çeteka olursa bu memurlar, mevki ve şahsiyet· 
ajansı, 30 nisanda Troppau'da (Yahut leri katiyen nazarı itibara alınm.ryarak 

Opava) vukua gelen ve Südet Almanla- tecziye edileceklerdir. 
rmdan avukat Hampl Zettigin yaralan- Çeteka ajansı, Pragda bir mayıs mü-
masma ve beyninin zedelenmesine sebe
biyet vermiş olan ha.diseler hakkında 
müt.emnıim malfunat vermektedir. 

nasebetile yapılan nümayiş esnasında 

Macar talebeden mürekkep bir grupun 

zabıta tarafından tevkif edilmiş olduğu. 
nu da haber vermektedir. Bunlar klüp· 

!erinin pencereleri önünde toplanarak 

bağırıp çağırmışlar Ye milli marş çalrn-
dığı sırada tahrikfuniz sözler sarfetmiş

lerdir. Bütün Çekoslovakyada dört mil
yon insan nümayi~Iere istirak etmiştir. 

Bunun üç milyonu hükfunet taraftarı 

Çeteka, ajansına göre 30 nisan tari
hinde, Alınan ve Çek gençleri arasında 

vukua gelmiş olan arbedeler neticesinde 
bir Çek ve iki Alman yaralanmıştır. !ki 
Alınan yaralıdan birisi avukat Hampl 
Zettigdir. Bu zat evvelce Südet fırkası 
azasından iken ihraç edilmiş ve bir müd
det sonra tekrar fırkaya alınmıştır. Bu 
Mdiseler dolayısile bir mayıs nümayişçi
leri menedilmiş ve dahiliye nazın, Mo- bir milyonu da Haynlayn fırkasına men 
ravska polis müdürüne mahallinde tah- suptur. 

.t 

Çi11de lıar P f acialarmdan: Hı'crete hazır
lanan bir çocull ... 

Şa ~ QJ Dl> ayda 
Bir s uikast 

kikat yapmasını emretmiştir. _.. Yazısı 12 incide 
Çeteka ajansı ilave ediyor: Eğer yapı- r- -----------------..:_------. 

W- Devamı 12 incide 

lacak olan tahkikat idare memurlarmın H • t ı b • • 
herhangi bir hatasını ortaya çıkaracak 1 e r u g u n 

Muğlada 

üç zeızeıe Romaya gitti 
daha oJdu 

Muğla, 1 (A.A.) - Dün gece şehrimiz
de oldukça şiddetli bir zelzele hissedil
miştir. Darbe amuden gelmiştir. 

Saat 2,30 da bir, ,.e iki dakika ronra 
da ikinci ve şiddetli bir zelzele daha kay
dedilmi§tir. Hasar yoktur. · 

Yanında nazırlar ve bazı me murlardan 
mürek k ep 90 k şll lk bi r b~yet var 

Berlin, 2 (Hususi) - Hitler maiyetindeki zevatla birlikte, ttalyaya git. 
mek üzere, bugün ogleye doğru Berlinden hareket etmiştir. 

Hitlerin yanmd<cti nazırlar ve kendilerine refakat eden gazetecilerle 9Q 
kişil biı: he.r.ct .te_şkil etmektcdir.1 
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Süµısa 

lngilterede 
bir "halk 

cephesi,, mi ? 
B OYUK harbi takip eden yıl. 

lar içinde her memleket
te aol cenah zümrelerinin vaziyeti 
kuvvetlenmişti • Hatt! bazı mem
leketlerde bunlar iktidan ele almı
ya bile muvaffak oldular. Fakat 
aralarında çıkan tefrika yiizünden se
neler ge~tikçe sağlar galebe çaldı. !· 
talyada Musolini Roma üzerine yürü-
meğe hazırlanırken, dört zümre sos • 
yali.st biribiriyle mücadele halinde idi. 
Bu, faşistlik için bir fırsat teşkil etti. 
Almanyada milli sosyalizm, sosyal de
mokratlar ile komünistler ve demok~ıt 
partiler arasında çıkan ihtiliftan istifa
de etti. Avusturyada da Dolfua böyle 
bir vaziyetten istifade ederek diktatör· 
lliğünU il.an etti. Ve milll eoıyalistlik 

için zemini h.zızırladı. vtoriter rejimler 
bir taraftan sosyalistlik diğer taraftan 
da demokrasi için tehlike halini alınca, 
aol ve orta cenah kuvvetler, .ağlara 

bt'§J cephe kurmuılarclır. Buna ''Halk 
cephesi., adı verilmiıtir. Halk cephesi 
Belçikada ve Fransada muvaff.c.ık oldu. 
tapanyada da iktidan ele almıg iken, 
haricin müdahalesiyle yıkılmak üzere. 
dir. 

1ngi1terede harpten ~ra !Ol cenah 
iki defa iktidarı ele almıştır. Fakat 
parti bunun için hazırlıksız olduğun • 
dan Fransada muhafazakarların önce 
Heriyo, sonra dal Blum hlik'ilmetine 
tatbik ettikleri manevra karş~mda çe
kildi. 1931 senesindenberl İngilterenin 
mukadderatına "Milli hükfimet,, etiketi 
altında konservatö.rler hakimdirler. 

Komervatör partisinin meclisteki ek. 
eeriyeti hala kahir olmakla bere.her, E
dcn~n istifasına varan harici politika 
ihtilafı hükUmetinin vaziyetini aarsmı§· 
tır. Bu, sol cenah zümrelerde iktidan 
tekrar ele almak ümidini uyandırmıştır. 

Fukat harpten sonra iki defa iktidara 
gestiği halde it batında tutunamıyan 

işçi partisinin bunu yalruz başına yapa
bilmesi kolay olmadığından bütün orta 
ve sol cenah zümrelerin bir araya ge-

lerek koyu muhafazakArlara kartı cep
be teşkil etmeleri fikri ortaya e.tılmı§. 
tır. Yani 1ngilterede de bir halk cephe
li kurulmasına çalııılıyor •• 
Filh~ka tngilterenin politika an'a· 

nesi karşısında bu memlekette kurula
cak bir halk cephesi, bagka memleket
lerin halk cephelerine bcnıemiyecek •.• 
Fakat bunu yapabilmek için her ıeyden 

İngilterede muhtemel bir harbe k3l'§ı 
hava müdafaası. gaz sığınakları gibi ted· 
birler alınırken daha ileriye gidiliyor. 
Seferberlikte hallan ~da ihtiyaa için hl· 
le şimdiden kararlar ittihaz ediliyor. 

Umu.mı harpte olduğu gibi, halka veri
lecek muayyen ekmek, et, süt gibi gıda. 
lar için vesika hazırlanmıştır. Harp es-

nasmda hangi yiyecek ve i~ hangi 
§ehirlerden temin olunup nasd sevkedile
cekleri hakkında plfultar yapıhmştır. 

Müstakbel bir harpte şehirler üzerin. 
deki tehlikenin bilhassa havadan geleceği 

düşünülerek, tedbirler ona göre alınmış. 
trr. 

Son İngiliz - Fransız milzakerelerlnde. 
harp halinde lngilterenin muhtaç oJa. 
cağı gıdanın Fransadan temini hususun
da da görüşülmfiştür. 

Vesika sistemine dönülecek g(lnJerde, 
halka ekmek ve et gibi maddelerin ne nis 
bette verileceği de tesbit edilmiı. bu hu· 
susta halle ve ordu nüfusu ile memleketin 
istihsalAtı karşılaştınlnuştır. Gıdaların 

tevzii için İngiltere 15 mmtakaya aynl
nuş, her mmtakanm teşkilAt! Qzerinde 
meşgul olunmağa başlarum,tır. 

lngiliz mi 
l{ızll derili mi 

Boz bayku§ 

!nocrUterede Kızılderill bir tabiat A.· 
limi ve hayvanların hayatından balı&-
eden bir hikayeci olarak tanman 
"Boz Bayku§" g~enlerde ölmiiı ve ö-

lümünden sonra kendisinin aslen İngi
liz mi, yoksa. Kızılderili mi olduğu u
zun mUnak~alara yol açmıştır. 

evvel, başlıca muhalefet partisi olcC'l Kızılderili lisanında "Va.şa.kon&• 
igçi partisinin muvaffakıyetin! almak 

· sin" (milyon!~ kişinin Boz Bayku-
Jiznndır. şu) ola.n bu e.dam, baba.sının İngiliz, 

Halbuki bu fikir ileri atılır atılma%, 
fıçi partisi, resmen buna karşı vaziyet fakat annesinin Amerikan yerli8i ol-
alınıştır. Parti, başka memleketlerdeki {j duğunu söylerdi. Fakat, bugün, onun 
halk cephesi kombinc.z~lannın başhca aslından İngiliz olduğunu ve Ameri-
bususiyetlerlni teşki! eden seçim anlaı- kaya giderek, Kızılderililer arasında 
ınaları yapmıy;> yanaşmıyor. Liderleri. yerleştiğini iddia edenler çoktur. Boz 
nin beyanatına bakılacak olursa, kendi Baykuşun İngilizceyi bir İngiliz elve-
kuvvetlerl.i:ıe güvenerek gelecek seçimi si ile konuştuğu bu iddialara en kuv-

_.. Devamı 4 unrUde vetll bir dedlil olarak gösteriliyor. 

mBDDDI 

1las.gete 
1
. ı ' '1 • 1 i 1 i - · · · ı · ı -1 • i ~ · ' ~ 
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rEşalk alkDo 

G AR1P, garip olduğu kadar da gül
dürücü ve düşündürücü bir ha· 

ber. Erzurumun Hınıs kazası çobanları, 
ayaklarından zincirle bağlı bir kurdu 

meydana bırakarak, köpeklerini salıver
mişler. lstedikieri köpeklerden hangisinin 
kurda hücum edeceğini anlamakmış. 

Köpeklerden hiçbiri kurda saldınnamış. 
Bunu hayretler içinde seyrettikleri bir 
srrada meydanda başı hoş dolaşan imam 
liasanın ese~i kulaklarını dikmiş ve hiç 

beklenmiyen bir harekette bulunmuş .• 
Saldırmış kurda. .• 

Kahkahalar içinde koşularak kurt, e
şeğin tekmeleri altmda ezilmekten kur
tarılmış. 

Maksadın kurdun öldürülmesinde ol· 
madığı, sırf çobanlamı eğlenmek ihtiya. 
anda bulundu~u ne bilsin zavallı e
şek! Eşek aklı ... 

Köpeklerin saldınnayı~lan bu ince 
farkı sezmi" olmalarmdan ileri gelecek. 
Ne de olsa köpek kö'1ek, eşek de eşektir. 

* uoını ftştn ır cDcllluıl,,,, 
Şişlide, sevdiği genç kIZJ, on yerinden 

- - - - --- -

lngilterede yapılan bir tayyare ma nevrasmda., Fransız pallmentoau hava. 
encilmeni asbaşkanı Pier Bera.oje de bu lunınue ve kendiaine ağır bombardmı&n 
tayyareleri hakkmda. malfuna.t verilmiş Ur. 

Burada tayyareler filo halinde uçarken gö.rllliiyor. 

Çok sevdiği için 
Çocuğunu öldürmek 

üzere olan ana! 
Londrada garip bir dava görillmüştür: 
Bir kadm, 12 yapndaki oilunu, tedri

cen öldürmekle itham edilmektedir.: 
Doktorun iddiası §Udur: 
Kadm, çocuiunu, sıhhatine kal11 ih· 

mal göstererek öldürmek üzeredir. Çocuk, 
küçük yapndanberi yatalak gibi, yerin
den kıpudamamaya mahkQm edilmiş, 

bir mahpus gibi, gfuıeşten, havadan. dı· 
prdaki hür ve nqeli hayattan mahrum 
bı:rakılmıştır. 

Çocuk on iki yaşındadır. Fakat şimdi 
ye kadar mektebe gönderilmemiıtir. Al; 
fabenin daha ilk sayfalarmdadır ve harf 
namına A·B ve C den başkasıriı'tanıma. 
maktadır. 

Çocuk hemen bütün gününU yatakta 
geçirmektedir. Yata yata uyuşuk bir ha· 
le gelmiş, son derece zayıflamış, yiyecek 
ve içecekten kesilmiştir. Doktor, kendi-

sinin, bu halde kalırsa, yakında öleceği· 
ni söylemekte ve derhal hastaneye kaldı· 
nlmasıru istemektedir. 

Mahkemede kadma soruyorlar: 
- Niçin çocuğuna böyle bir hayat ya. 

§abyorsun? 
Kadın: 

- Öyle yapmasmı istedim, diye cevap 
veriyor. Onun, eliler çocuklar gibi büyü· 
mesini, sokakta oynamasını istemedim. 
Kendisini pek fazla seviyordum. 

Bu suretle, kadın, ıavallr çoculu:nu, 
''pek fazla sevdiği için,, ölOme mahkQm 

etmiştir .. " 
Bugün d~ doktor, ÇOCtlk hastaneye kal

dmlsm dedili azman evvel~ kabul etme. 
miş, sonra, iki doktor muayene edip ayni 
tavsiyede bulunurlarsa, çocu~ hasta
neye kaldınlmasrna razı olacafrnı söyle
miştir. 

''Sekiz kaşık uyku 
ilAeı veriniz!,, 

Londrada zengin bir kadın, telefonda bir 
sözllo yanlış anlaşılmasına kurban gitti 

t oabaakaeObmtr it eh alır shrd shr Hastaya bakan kadın: 
Londrada .zengin bir ihtiyar kadrnın - Gece telefonu açtım, sordum. 8 

ölümü büyük bk dedikodu uyandırımf. k3.§ılc de~ diyor İyice antadığmu bı1i-
tır: 

Ledi 
0

Ra.mkeylur bir ~lışlığa kur
ban gitmigtir. Eauen hasta olan bu ka
dmm ölUmUnU çabukı.ı§tıran, bir tele
fon muhavereııidlr: 

Kiidm, uykusuzluktan m•stariptir. 
Aktam yattığı halde, ı~ yarısına ka· 

dar uyu~ıtır. Bunun Uzerinc, 
hasta.bakıcı doktora telefon ediyor ve 
ne yapınak lazım geldiğini soruyor. 

Dokt«, hastaya uyku ilicı verilme· 
aini söylüyor. Eaaaen kadına bu ilAçtan 

verilmektedir. P.-...tcat doktor bu sefer 
8 damla yerine seki% kahve kqıiı ve. 
rilmeıini ı6ylilyor, 

Hakikaten öyle mi söylüyor, yoksa 
hastabalacı kadın mı öyle anlıyor?. 
Burası ~'iyet]e malilm değildir. 

~ 
bıçaklıyarak öldüren yaşlı Ermeni; ken
disile konuşan gazetecilere: 

- Ne yapayım, bir iştir oldu! - demiş. 
Sevdiğini bir yerinden yaralıyarak öl-

dürmüş bulunsaydı haydi diyelim ki "bir 
iştir oldu!,, demesine cevaz verilsin. Bu-

na: "On iştir oldu!,, - demesi icap etmez 
miydi? 

* Ç-ek ıı Oen 
ç ·akllene 

Bir dost gazete okuyordu; bir ara
lık durdu; yanındaki, dünya Mdi
selerini gazete sayfalarından değil, kulak· 

yorum. 
Diğer taraftan doktor: 
- Ben sekis damla dedimdi, diyıct'. 
Kadının yanılmış olması muhtemel· 

dir. ÇUnkU. iki gündenberi uyuyama• 
mış olduğu için, sersem bir haldedir • 
Sonra diler ilaçlan Hep kapkla verdiği 
için bunu da kagık ıınla.mı§ olı>bilir. 
Doktorun da yanılnu§ olacağı ihtimal· 

den uzak değildir. ÇünkU, o gece onun 
da kansı 6Ulm halinde hutadır. 

Zihninin baJk'a bir dUgilnce ile mq· 
gul oldulu o ·anda, telefon ederken, 
damla yerine kagık demi§ olabiliır. 

Ne doktor aöyled.iklerlni, ne de hu. 
tabakıcı kadın !gittiklerini tabit iabat e
demiyorlar •• F'iıbt, ölUnUn ailesi kim
aeden giklyetçi olmadığuu bildirmiı • 
tir , 

tan takip eden arkadaşına haber verdi: 
- M~etler cemiyetinden Avenol da 

çekiliyormuş! 

Avenolun cemiyet umumt k!tibl oldu· 
tunu bilmedikten başka onu bir devlet 
sanan ötekisi: 

- Desen e ki çekilen çekilene! - diye 
cevap verdi. 

HA- ~ ·~-·~ 
lsf ~n.bulıın en çok safıl~n hakiki 
akiam ga.zet(?sidir._ İlanforını 
HABER'e verenler kô.r ederla. 

-- - ---

! MAYTS - ·193S 

y U'NUS Nadi uazı11or: 

Balkan Antantı manmınesinin bnyük 
devletlerce daha ilk teşekkWO anından IU• 
haren boş ıörWmemlt olması bu anlatı 
vücude ıetlren Balkanlı milletlerin hare
ketlerindeki isabetin en kuvvetli ve en 161 
söUlrmez deUUni teşkil etmlttlr. CflnkO 
bu suretle icabında oynanabilecek aletler 
ortadan kaldınlmıJ oluyordu, ve Balkanlı 
Jar çevrelerinin mukadderabnı kendi elle 
rlne almış bulunuyorlardı. 
Şimdi dftnya hAdtselerfnfn yeni lnkff8f 

lan önünde Balkan Antanh tık merhale. 
sindeki muvaffaklyeUI hareketini ikinci 
bir merhale ne ikmal etmek vaziyeti kaf$ı· 
sında bulunuyor: Balkanlıların, daha dol· 
nı ifade ile Balkanlı mlltteflkler man. 
rume~f varhihnın kime kartı olursa olsun 
yekvilcut olarak müdafaası. Bu çok canh 
vaziyet ve zaruretin tebarilzlle onun Bal· 
kanlarda ciddiyetle ıöıönOne ahnmala 
baıtlamıf olmasıdır ki flmdt ban sinirlere 
dokunuyor. Balkanlılar aralanndatf anltt
mayı böyle ulvt bfr ittihat haline soktuk. 
lan zaman kfm~ye teeavtıı kaııdlnl takip 
etmlyeceklerf kin kar$ımızda kaflannı ea 
tarak ('ehreıdnl burueturan aıuıbt hır('ınlı• 
lln manası yoktur, ve o hırçınlık geçici 
bir şeydir, ki husm;fle Balkan antantının 

... Deva.mı ' Oncilde . ~ -



2 MAYIS - 19.'8 

dl,aflata dait 
S aadet 

B U hafta gelen fransızca gazetele. ı · 
birinde ( Marianne), saadete daıı 

••,·ccize,,ler vardı. Muhtelif milletlerın 1 

muhtelif zamanlarda yetiştirdikleri şaır· 

1 

terden, filosoflardan alınmış o sözlerın 
çoğu, insan oğluna mesut otınağı tavsı) e 
ediyor. Remy de Gourmont: "Bahtiyar 
olun, bahtiyar olmak borcumuzdur, hiç 
olmazsa bedbahtlığı gururunuza yedire
meyip bahtiyar olun., diyor. Katolik ki
lisesinin en büyük ''imam,Janndan A
quino'lu Thomas ile XVIII inci asnn 
hür fikirli filosofu Diderot: ''insan haya
tının gayesi saadettir., demekte birleşi
yorlar. Fakat Marcelin Berthelot, xıx 
uncu asmia ilinin belki en büyük 
adamı, onlara cevap veriyor: ··ı~m 
hayatta gayesi saadeti aramak değıldir ... 
Schopenhauer de onunla beraber: ''En 
büyük, üzerine bina kurmaia kalktiğı 
mu; hatalardan biri de, bahtiyar olri\ak 
için yaşadığımm zannetmektir.,, 

ı Mayıs, dün feltrimizcle Wr hehar bayramt Jıafınde reçmiıtir. Reıimlerimiz de, May11m ilk gününü kırlar'da geçirenlerden ınıplar görülüyor. 

$ IE IHI ü I~ I[) IE VE iMi IE IMllL IE 1( IE ır T IE 
Acaba Aquino1u Thomas ile Diderot, 

Berthelot ile Schopenbauer, bu hususta 
gerçekten beraberler mi? Birincilerin 
tavsiye ettiği, ikincilerin de hor gördük· 
!eri saadet, hep bir saadet mi? nıomas. 
zamanmm fikirleri ile çarpşnış, yanıl
mıyorsam aforoz edilmit. ıstrrab çekmiş, 
ancak 5lüm0nden sonra kadri bilinmiş 
bir adamdır; Diderot da etrafı ile h~ ge
çinme~i anyan insanlardan değildir. De
mek ki onların hayata gaye diye göster-

dikleri saadet: "lyş-ü nu§ eyle bugün,,an
ma gam - ı ferdayı, - Sana JSm3rladıl~ 
mı bu yalan dünyayı?., diyip gam yemı
yenlerin saadeti değıl. Onlar, her ikisi 
de: "Bedbaht!,, der acır, kızar. Başka bir 
saadetten, mesel! bfitün insanların sa· 
adete ermesinden bahsediyorlar. Fakat o 
saadeti tayine kalkmca kavgaya ba§lı
yacaklan muhakkaktır. Onları bir fikir
de gibi göstermek için sözlerinin altı
m, üstünil kesmeie mecburuz. 

Hele Remy de Gourmont'un bahsetti
ği, hiç olmazsa gururumuzun içimizde U· 

yandıracağı saadet ise büsbütün başka 

bir şeydir: halinden kendi kendine dahi 
~lyet etmetti ağır bulan aclamm hişşi ... 

Hant ayni tefi lstedDddl fudde- keli
melerde anlqamadıklan için kavga e
denler vardır. Bunun aksi, yani ayn ayn 
~ylere ayni ismi verip de anlaşmak, daha 

feci bir şeydir. MarianM gazetesinde bir
leşmiş gibi gözüken adamlar da o halde. 
Tarif editmiyen şeyler üzerinde münaka

&a etmek de, anla~ da bunun için 
kıymetsizdir. Bunu, gene o gazeteden 
aldığını şu söz ~k iyi anlatıyor: ''Saa
detin binbir surette tarif edilebilmesi de 
onun ne olduğunu bilmediğimizi göste
rir.,, Ne olduğunu bilmediiinllz şey üze. 
rinde anla§Il13ğa da, münakaşaya da ne 
lüzum~ 

Öyle, öyle ama insan oğlu, pek iyi ta
rif edemediği şeyleri de vüZu}ıla bildiği
ni zannetmekten kurtulamaz ve bunlar 
üzerinde münakaşa eder durur. Kimbi · 
lir? belki: ''En bü)iik saadet mfinakaşa 
ebnektir .. diyenler de vardır. 

Narulbh ATAÇ 

Ecnebi tayyarelerin· 
den alınacak tlcretler 

Nafia vekaleti, devlet bava yolları 
idaresi, kendisine ait tayyare 
meydanlarına inecek olan ecnebi tay
yarelerden alınacak Ucreti teebit et
mi§tlr. 

Bu tarif eye göre meydana inecek 
yabancı tayyareler beygir kuvveti ba
ıma 50 kuru&, aynca tayyarenin kap
ladığı beher metre mura.bbaı için bir 
haftaya kadar günde 75, bir aya ka· 
dar günde 50, bir aydan fazla hergtln 
!çin de gtinde 25 kurul Ucret verecek
lerdir. 

Meydanda açıkta kalacak olan tay
Yarelerden Ucret alınmıyacaktır. 

Fırıncılar şirketi 
kurulacak 

Cemiyetin idare he
yeti seçı.._ ı bugUn 

yapılıyor 
Evvelce yapılan intiha.b neticesin

de ekseriyet hasıl olmadığından seçi
mi geri kalmış olan fırıncılar cemiye
ti idare heyeti seçimi bu sabahtan i
tibaren tekrar yapılınağa başlanmıt
tır. Seçim neticesinde ekseriyet hasıl 
olsun olmasın bugün yeni idare heye
ti katiyet kesbedecektir. 

Cemiyetlerin nizamnameleri muci
bince her sene idare heyetinin tama
mı değil, nısıf azasının deği§mesi ıa
zımdır. Fırıncılar cemiyetinin de ta
biatile seçimi böyle olacaktr. Fakat, 
fırıncılar cemiyeti idare heyeti azala
n buna meydan bırakmadan hep bir
den istifa etmişlerdir. Bu istifa için 
resmen bir sebeb gösterilmemişse de 
hakiki sebeb ata.kadarlar arasında bi
linmektedir. 

ftıJıtalaP -eea!yetıl~ bulidaıt tltl 
ay kadar evvel yapılan heyeti umuml
yesfnde ida.re heyeti İstanbulda fınn. 
cılar arasında bir ıirket kunılmıuıı
nın münasip görilldUğUnU ve buna ça
lıştığını ihsas etmişti. Bu te§ebbüsü 
yapanlar fırıncılar cemiyeti idare he
yeti azalandır. Fakat cemiyetler k~ 
nunu mucibince cemiyetler tilccarl bir 
teşebbilse girişemezler. Bu vaziyet 
te hem şirket işinin kuvveden fiile 
çıkmasını temin, hem de buna müza
hir bir heyeti idare teşkili için idare 
heyeti azalan hep birden ~kilmiştir. 

Belediye iktıead müdürlüğU, fırm
cılann bu te§ebbüsünU muvafık gör
müştür. 

Umumi ba~Jsbane 
yakında yıkılacak 
Sultanahmette, inşa edilecek olan adli-

ye sarayı için umumi hapishanenin yık
tırılması bundan bir müddet ewel Mil
U EmlAk idaresi tarafından bir müteah
hide ihale edilmişti. Sonradan ihalenin 
Nafia vekfüeti namına yapılması icap et
tiği görülerek ihale fesholunrnuş ve yeni· 
den bir müteahhide \eritmek üzere mii
nakasa açılmıştır. Yeni ihale bugün ~apı
lacak ve yıkma işi en müsait ~raiti tek· 
lif edecek olanın üzerine bırakılacaktır. 

Umumi hapishane binası dört ay içinde 
tamamen ortadan kalkmış bulunacak ,.e 
bu saha eylitl ayı içinde temizlenmiş ota. 
rak Nafia vek~letine teslim edecektir. 
Adliye sarayının in~aı;ı da bu tarihten 
sonra başlıyacaktır. 

Ticaret Mek lehinde 
ikmale kalan 

talebeler 
Ebelerin kazanç Yüks~k lktısat ve Ticaret mektebinde 

vergisi geçen yıllar bir de ten ikm~le kalan 
talebenin son bir kere daha h·-zıran dev· 

Ebelerin kazanç vergisi etrafın· resinde imtıhana kabul edileceklerini 
da hMis olan anlaşamamazlık halle- evvelce } mıştık. Bu gibi talebenin 
dilmi§ bulunmaktadır. · r d müracatlari mektep idaresı t·ıra ın an 

Ebclerden gündelik kazançları Ü· •. d .fb en t s may a kaıdar ka-
Zerinden kazanç vergiai alınması dog- bugun en 1 

•
1 ar . 

ru bulunmamıştır. Ebelerin, die tabib· but ve tetkık edllcccktır. 
leri gibi beyannameye tAbi olmaları- : - - • . 
nı istemek hakkı mahfuz olmak Uzere ı sinin ga) safı ıradının kazanç ver-

. tl 1 • ine matrah olması kanuna uygun 
nıuayenebanelerinin veya ıkame ~r - g~~ . ··r 
~ aid olan binanın, apartonan daıre- gorUlmUştu 

Merkez bankası 9e~~ik~iv'~amı 
hissedarlarına temel- o g ftokft bftyiik me-.. •• d v f v b 1 d raslmln programı 
t u a g ı m a g a a Ş a ı AtatUr~~::.'u!°.~! bas!Jğı. 

Senetleri iti bari değerlerinden fazlaya mn 19 uncu senei devriyesi 19 Mayıs· 
satılan bankanın bu seneki temettUU. ta bUtün memleket tarafından bir 

gençlik ve spor bayramı olarak kutlu-
geçe n senekinden fazladır ıanacaktır. 

lki gün evvel, Ankarada yapılmıe ol an Cumhuriyet Merkez Bankası heyeti 19 Mayıs, Türk milletinin yeniden 
umumiyesinde verilen karar mucibince hissedarlara bu sene yapılacak temettü harekete geçmesinin vo gençle§lllesi-
tevziatına, bu sabahtan itibaren Cuınhu riyet Merkez Bankası kişelerlnde nln bir sembolüdür. Bu münasebetle, 
ba§lanmıştır. Fakat bu tevziat §imdilik Merkez Bankasının Mer- C. H. P.Genel sekreterliği tarafından 

kez ve şubesinin bulunduğu şehirle rde yapılacak, şubelerin bulunmadığı geniı bir program hazırlanmıetır. 
şehirler de ise hissedarlara tevziat bu ayın on beşinden itibaren ba§lıyacaktır. Şehriınir.de de 0 gün bUyUk mera.-
Bu vazifeyi Merkez Bankasına vekfileten Ziraat Bankası §Ubeleri üa edecektir. sim ve spor şenlikleri yapılacak w 

Merkez Bankasının hissedarlarına 1937 hesab senesi için verilmesi kararla§- zananlara Atatürk kupaları verilecek~ 
tırılan safi kar beher hisse bqına 632 kuruştur. Bu suretle Banka. geçen sene- tir. Ayrıca halkevlerinde ve spor klüp 
den daha fazla temettü tevzi etmektedir. Icrinde de toplantılar yapılacaktır • 

Merkez Bankası hisse senedleri bugün mali mehafilin en fazla tutulan ve Merasime iştirak edecek olan tale-
kıymet verilen senedleri halinde bulunmaktadır. Bir senedin itibari kıymeti <r beler evvela Cümhuriyet abidesine çe-
lan 100 lirayı yapılan talebler Borsada sık sık ~eçmektedir ve bu suretle his- lenk koyacaklar, sonra merasimin ya· 
se .&eneıdleri )Wrmetiııden daha yilüek flatlarl& alJDJp satılniaktad:ir. Bittabil pılacafı Ahad& kendilerine ayrılan 
bu 4- Mlktllletimizhı mall itlbarmr "Ve tutulan mal! ve Uctısadl yolun dogrulu· yerleri alacaklardır. Saat 14,30 da Js-
ğuna kartı gösterilen itimadı gösteren en esaslı bir misal halinde tebarUz et- tlklil mar§I ile merasime başlanacak'. 
mektedir. ve ma.rtla. beraber bayrak çekilecek· 

Ankaraya temiz ve 
ucuz süt temini için 

Devlet Zıraat lşletmelerl kurumu 
Kayserlye bir mütehassıs gönderdi 

Kayçcriden bir görütıÜ§ 

Kayseri (Husus) - Hayvan yetiş. Kayseri şehrinin sayfiyesi olan 
tirlcllerlnin mabsu!Atını artırmak ve Talas nahiyesi susuzluktan kurtula. 
komşu villıyetıer milstehllklerlnln, caktır. Bu işe alt fenni tesisat yapıl
bilhaına Ankara halkının süt ve süt- mak Uz.ere proje ve keşi'fnamelerl 

lil maddeler ihtiyacını saf temiz ve hazırlamaktadır. 

ucuz bir surette temin etmek için Kayseri vtIA.yetlnin her tarafında 
Kayseri vilayetindeki sütleri ve süt- yol inşaat !aallyetl başlamıştır. Bil
çUlüğU tetkik n inkişaf çarelerini hassa BUnyan. UrgUp, Develi. Saim 
tesblt etmek Uzere devlet ziraat fş. heyll kazalarının yolları ile Talas 
letlemeleri kurumu tarafından slit- nahiyesinin yol inşaatında hummalı 
çüJük mUtehassısı bay Kemal Saka bir faaliyet vardır. Dünyan kasaba. 
Knyserlye gönderilmiştir. sının yanı başındaki kt\prünUn beton 

Spor Şf'nllk lf'rl ne 
hazırhk 

l 9 myıs büyük spor §Cııliklerine ha
ıırlanmrg olır.l talebe ile bütüıı spor tc

şekküUeri önümüzdeki hafta içinde iki 

prova yapacaklar:iır. Bu provalar T~~

sim ve Fenerbahçe stadlarınd<> yarıla -
cadardır. 

olarak inşası kararlaşmıştır 

NUfug h A~ı trar ı 
değlş l i rlleeek 

Bu yıl halkın elindeki nüfus kağıtla
riyle cWJdanlar yenilenecektir. Bu mü
nasebetle nüfus kütükleri de yeniden 
tanzim edilecektir. Böylece yeni bir nü
fus sayımı yapılmış olaca"rtır. 

tir. Bundan sonra iki nutuk söylene
cek ve geçit resmi yapılacaktır, bu 
sene merasime mekteplllerden başka 
sporcular da i§tirak edecegi için bü
tün spor kIUpleri de bu arada. geçit 
resmine J§tirak edeceklerdir.~it 
resmini müteakip talabenin jimnşs
tik gösterileri başlıyaca.ktır. Bu 
gösteriler bir saat kadar devam ede
cek ve burulan sonra merasime işti
rak eden spor klübleri arasında muh
telif mUsabakalar tertib olunacaktır, 

tÇERDE : 
• BÜKRESTE toplanacak olan kuduz 

hastalıAı konferansına memleketimizden 
lstanbul kuduz hastanesi başhekimi ZckAı 
Muammer ile Dr. İhsan Şükr{l iştirak ede
cektir. 

• ECNEBi okulları için Maarif ''ekülc
llncc Terllen yeni karara göre, kalolik din 
derslerine bu mezhepten olmıynn çocuklar 
glrmlyecektir. Tatil ayJarında talc:bc:re 
hosost ders ancak talimatnameye göre 'e
rlleceklir. 
* ŞEHİR bandosuna yatılı talebe alın

masına karar verilmiş ve konservatu,·ann 
bu husustaki talimatnamesi değiştirilmiş· 
tir. 

* MEZBAHADA yeni tarh lnlimntnnmesi 
bu ay tatbika başl:ın:ı.caktır. Buna söre, 
ho)'Vanlar ayakta ıartılacnk ve mezbaha 
resmi hiçbir tenzllôt )apılm:ıd:ın bu siklet 
üzerinden :ılın:ıcaktır. 

* DELEDlYE )·eni alınacak olobu Jer i. 
çln şehrin münasip bir )"erinde asrt bir 
garaj inşasına karar vermiştir •• 

• KIRKÇEŞl\IE sularının, ınenbaında 

tesisat yapıp sıhhi bir hnle getirerek kul
lnnılmnsı düşünfilmcktedir. Belediye bu 
hususla tclkiknt y:ıpmekıadır. 

• BOG ~ZİÇl lisesinde dün bir musame· 
re Tcrllmlş, musikili büyük bir piyes tem
sil edilm i ştir. 

• lSTANDUI • .}ıiksck orman fokGllcsi 
talebesinden bir grup profesörleri ile bera 
her, lzmlre bir tetkik gezmesine çıkmış· 
]ardır. Di~er bir knCile de l·akında F.skl 
şehire gidecektir. 

• TRAKYA umuml mıifettişı generııl 
Kdzım Dirik ünh·ersilede oku)·an lzmirdi 

(LtU[m şayfayı feviriniz); 



Futbol merakhsı 
bir çocuk stadyomda 

Bu akpm SA KAR VA Sinemaa1ncla 

MU11teına bir zarafet havası arasında bUytlk bir zıok ve eaıuıluk filmi 

adaın yaraladı 
1 Hadisenin sebebi, carihin maçı 

bedava seyretmek istemesidir 

SON SEYAHAT 
Franıızea aöılil emu1ıb; bir film. Baş rollerde : 

Unutulmaz CONRAD VEIDT ve dilber Hind yıldızı ViViANE LEiGH 
İllveten PARAMOUNT JOURNAL de Jnglliz -Jta1yan muabedeıtaln imzası me'raıimi. 

Dün Be§ikta§ta müessif bir yaralama 
vakası olmuştur. Galatasaray • Be~ı 
milsabakası yapılırken bir sandal Bqik
ta~ sahasının nhtunma yana,ım~ için· 
deki dört ıenç stadyoma girmlıJerdir. 
Buradan içeriye biletsiz: girmek yasak ol· 
d~ndan saha bekı;isi Salruutddin ken
dilerini önlemiş. sandallanna binip geri 
gitmelerini ihtar etmiştir. Dört genç 
maçı bcda,·a seyretmek istediklerinden 
bek~ ile aralarında kavga çıkmış. bu a
rada Sadulah isminde olan ıenç sustalı 
çakısını çekip bekçinin sol memesinin 
altına saplamıştır. 

Diler arkada,tan bekçinin g~nden 
kan aktığını eörünce sandala koşmuşlar 
ve Sadullah da arkalarmdan giderek hep 
birlikte sandala atlayl'J) uıakla,mak iste
mi§lcrdir. 

Bu sırada yaralı bekçi yerden büyük 

Müthiş bir 
tayyare kazası 

19 yolcu ve mllret
tebatın hepsi lHd U 

Roma, 1 {A.A.) - Tirana ile Brendiıi 
arasında kaybolan tayyare parçalanmış 
olarak bulunmu~ur. Bu tayyarenin saat 
13 e doğru Fonnia civarında bir dağın 
tepesine çarparak parçalandığı anlaşıl
mıştır. Tayyare enkazını çobanlar gör
müş ve hilldhnete haber vermişlerdir. 
Tayyarede Arnawtluğun Roma orta el
çisi Cufer Villa, di~er sekiz ecnebi yoJ. 
cu, beş İtalyan ve ~ kişilik de tayyare 
mürettebatı bulunuyordu. Bunların h~
si ölmü~tilr. Cesetler yanmıı ve parcalan
ml§ olduğundan teşhisleri pek güç ola
caktır. 

Pettceretten dUfen sakar 
YaUh, hattat İzzet aokağmda. otur

makta olan Hasan, evinden çıktığı 

sırada ayni sokaktaki Salimin evi
nin penceresinden bir saksı diişmüı 
ve baf;ını yarmıştır. Haaan polise şi· 
kayettc bulunmuş ve tarafeyn cürmü 
meşhud mahkemesine verilmi§'tir. 

'ta '" a-·•a .,-
talebc:rı srup halinde Edirneyi ziyarete 
davet etmiştir. 

•ALMAN bandıralı "Mill"oke,, npuru 
ile şehrimize dün 800 seyyah gelmiştir. 

• NE\"YORK serıislne lşUrak edecek o
lan hükGmetlmlz bu husustaki hazırlıklara 
baflamı,ıır. Sergideki Tik-k pui7onunu 
sanatkarlarımız tanzim edecektir. 

• MOLJ\lYE memurlarının tekaütlil.kleri 
ne slclJltrl O:ı:crlnden baGlanılması hakkın· 
<fa hazırlanan talimatname meriyet mavı.-ı.. 
ine girmiştir. 

• BAYRAM ve şenlik gOnlerinde mey
öanlarda ve kulele•de ten\•frat tesisab ya. 
''lması için belediye ile elektrik şirketi a. 
rasın.ılııki temaslar bilmiştir. Tesisat cum
huriyet b:ıvr:ımıno kadar bltlrlleceklir. 

• OTOBÜS iJletmek için beledi;ere ya. 
J)J]an yeni mllnıcaaller şehirde rıılı oto. 
büs işletmlyc fmkAn olmadıAından redde· 
dilmcktedir. 
* BAKTRl\OY halkevinde dün bir resim 

sergisi 11çılmışhr. Serslde amatör eserleri 
teşhir ecfllmektcdlr. 

* lTFAlYE blrll~i yardım llndılı tıli· 
matnamcsi kararlaştırılmıştır. Sandık, n. 
,;ife başında ölenlerin alJeJerine ve mali'ıl 
kalanlara esaslı yardımda bulunacaktır. 

• RESMİ dairelerde bugünden itibaren 
tatbik edilen yaz mesai saatine sllre, ••zi· 
reye sn:ıt 8,5 da b:ışlanııcak, 12 den 13 e 
kadar tntil yapılacaktır. Öileden sonra 
mesai 13 den 17 ye kadar devam edecektir. 

* tSTANBUl~ • Londrn asfalt yolunun 
.mcmlekelimlıdekl kısmında bulunan çeş. 
meler tamir edilmiş ve su verilmiştir. 

*YARIN saat 20,SO da Üsküdar halkevi 
salonunda doçent Dr. I.Cıtrt Orhan tıırafın
(fan idrar taşları mevzulu bir konferans 
verilecektir . 
DIŞARDA: 

a:: Hitlcrln 1tıılyn)'a yapacağı ziyaret mü
nnseheHlc ııeksen Alman gazetecisi ltnlya
ya gitmiştir. 

• BQkrcşte "Senlalul,, ve (Gazela) hü 
'.kOmct tarafından lrnpatılmışlır. Senlalul 
Goga hükfımcli tarafından kapatılan yahu. 
<fi "Adeveral,, iaıcteslnin :rcrlne çıkıyor
(!u. 

• Pilfstlnde, Tulkerlm Cİ'\'arında bir şey 
yar jandarma knrnkolun:ı tcthlşciler tara. 
hndan ~npılnn şiddetli bir lı!lcıım esnasın· 
da alh Arap polls memuru llldllrillmllştnr. 
Muhaclnıler de aAır zayiat vennfşlerdlr. 

bir taş alarak flıerlerlne dolru atmca 
dört ıenç sandalı tekrar sahile yanaıtır .. 
mr§lar, bekçinin Oıerine bir daha hücum 
etml§lerdir. 

Bu ırrada bekçi kanlar içinde yere d* 
mOı etraftan baıı seyirciler ve ıabrta me
murları yeti~ mfitecavblerle carihi 
yakalamıŞarchr. Yaralı sıhht imdat oto. 
mobili ile hastaneye kaldmlmr,trr. Sa
dullah on yedi yaşındadır. Ve talebedir. 

CUMHURIYıT 

60 milyon nüfuslu 
Balkan birliği 

_. Bastarafı 2 incide 
Balkan birliline teklruOJii O:ı:uine derhal 
nihayet bulup Jidecektlr. 

Bi:ı: Balkanlılar için Balkan Antnatının 

alenen Hade olunmuı bir Balkan blrlillat 
tekAmOIQnfi kail bir zaruret olarak g6rQ. 
yoruz. Balkanlar ıulhuna oidalu kadar 
dünya sulhuna dahi müeı;sir surette biı· 
metin kestlrme yolu bundan fbaretllr. 
Karalarda ve denizlerde dünyanın ba 
çevreşfne ait olarak herhangi mesele bahse 
menu olursa behemehal altmış milyon 
nüfuslu Balkan birliğinin reyi alınacak 

ve sözll dlnlenllecekllr. Bu blrlilin mü
e)'Yf t kuwetf her ıamaıı her yere yetlşebf. 
Jecek olan 8 milyon sfinsü ormanıdır. 
Hicblr devlet hlçblr scbeb veya bahane 

ile Balkanlı devletlerden blcblriııe ıözünOn 
ilstünde kaşın nrdır diyememelidir .Bunun 
temini caresl Bolk:ınlıların kendi cevrele-
rindeki antanUarını dünya pllnına nak
leden muazzam Te mtthtefmt bfr bfrlfkte 
ikmal eylemekltrldlr. 

Bu,Onlerde ATMıpanın d8rt bDyük dev· 
leU arasında gene bir dir!:ktuar tesl~i lb· 
tlmallerindeo zaman zaman baluoluoda. 
IJu ,artır olduk. Leblstanın haklı olarak 
böyle bir tasavvurdan ırn,kulandıihna şa
hit olmakta:rn:. Lebl~tnn bu ıstırabında 

yalnız olamaz. Anane halinde bü~'ilk ün· 
vanrnı halı olagelmiş deTlellerfn hndt 
aralarında böyle bir anlaşma yapmaları 

küçük mlllcllerln hiçe sayılmasını Carzct. 
tirmcmek ihtimali yoktur, ve böyle bir şey 
in kobutnne fmlcftn, tasanar ohınamaı. 
Kendi hesabımııa öyle bir tasan-uru da
ha rüşeym halindeyken iptal etml~ olmak 
için Dalkanlılann blrliAini tesbit ve UAn 
ederek ortal'D 80 mllron nüfuslu bü~ıük bir 
devlet halinde cıkabilirlz. 

Dünyada cidden mukadde! bir (beşer 
htıknku) oldulu gtbt aynl kutılyetl haiı 
bir de milletler hukuku bulundutunu Is· 
bat etmekllllmlı llzımdır, n bunu lsbat 
edebilecek kablll)·et ve kudrette bulunu. 
yoruz. 

ULUS 

Mektep ve dışarısı 

M EKTEPLERllllZDB ara tırcı laltbeler• 
le muallimler. araıında ınıkı:ıbalan 

rabıta vakaları dolavııtlı 11a:dı61 bir f ık
rtuında Falih Rıfkı Atau dlpor kl: 

tıı.. orta ,., yi)klek mekleplerlmlzle 
muhteHf kurslarda oku:ran Türk talebele. 
riııln yekQnu 1.000.000 u çoktan aştı. f\Q. 
ci.lk vlJAyctlerimlzden yalnız blrJnln mer· 
kednde 4000 talebe birkaç sene içinde 
17.000 t bulmtıttur. Bu lcader kalabalık 
fclnde hestaJar, J.ölü mizaçlar, afnlr za. 
yıUarı, ve her şey bulunabilir. Ara sıra 
en ba:ı:fn hldiı;elet de TIJkubulabillr. Bu· 
nun ne terbiye ~istemi tıe, ne mektep di· 
slplinl ile münasebeti yot..lur. Sonra şuna 
teşekkQr etmeliyiz kl bizde bu vakaior, ııt
neler içinde ancak bir iki dire sayılacak 
kadar azdırlar. 

Fakat, keodlmlı dahi dUşmü, oldulu· 
muı bir hata oldulu lcln, itiraf edelim: 
Bu h!dlselcrl teşhir etmekle ne fayda Tar1 
BllAkl! çocuk husasi:retıert dil~QnQtccek 
olursa, bun lan ne,retmek intihar vakalan· 
nı ne4retmekterı dıha ıararlıdırlar. Biz 
ötedenberl mektebin ınndelik merak ve 
münakaia çerçe\'esi içine alınmnsının hak 
h olarak aleyhinde bulunduk. 

Bu fıkra ile kendi muharrirlerimiz ka. 
dar, bizimle hemfikir olduklarına şüphe 
clmedl#imlz meslektaşları bir daha ikar. 
etmek istedik. F..ler fnllhıır yuıfarı intihar 
hüdlselerlni çQ#ılthlı sabit olmUi58, dı· 
şsrıdan mektep hAdlseleri ile meşgul ol· 
manın, cocuk ılbnh•otlerlnl nasıl tehlikeli 
teı;frler altına altblteceAI ta~anur oluna. 
bilir .. 

Meşrullyet enf'lerlnin hu:in hatıraları 
unululmamı,tır. Gazeteler mekteple meş· 

itil oldukları niıbette, talebe me~tep di· 

Verlertnfıt evvelde aldırınız. Telefon: 4-13'1 

1 mayıs . nasıl geçti? 
MOlkova, 1 (A.A.) - Bir Mayn 

bayramı dol&yniyle bucün Kıztlmcy • 
&nda bilyük bir ukerl ıeçit ve mu· 
anam halle tuahilrleri olamıtur. 

Kordiplomatik ile Sovyet ve ecneb· 
gazetecileri ve ba§ta Stalin olmak li· 
zere parti ve hükumet erkanı hatır bu· 
Junmuştur. Stalinin tribunda görünüıü 
coıJrun yapsın ıeılerlyle kartılanıruJ • 
tır. 

Tam saat l O da. müdafaa komiseri 
marcpl Vor"Of1lof, at ünrinde olarü 
Kremlin aarayının kapısından çıkını§ • 
ttr. YlrUnda ıeçit kumandanı mareşal 
Budienni bulunuyordu. 

Di.ıllmiş olan kıtaların önünden ge. 
çen ve ukcre bir Mayn bayramını 

tebrik eden VoroıUof doğnıca hanrlan· 
nuı olan yere geçtikten sonra geçit ree· 
ml bqla.mııtır. 

En önde, müdeıEu komiserliii ıu

ba.ylarından mürekkep muhtelit bir lata 
ve ondan sonra a.skert mektep ve aka
demi talobui ıeçmi§tir. 

Moskova garniz.onu olan birinci fır· 

kanm tüfek ve mitralyC>ıler elde olarak 
geçiıi alkıtlarla selamlanmrıar. 

Birinci fırkadan ıonra srra ile pilot 
ve paraıiltçiller, topçular, bisikletçiler, 
mot01ikletçi kuVfttleri ve nihayet mo
törHl ağır toplar gelmekteydi. 

Kızrlmeydanr büyük bir sür'atle ie
çcn bUyUk tan.klann geçifi muuıam 

bir heyecan uyandrrmrJtır. 
A&keri ceçit yUz binlerce itçinin ce

çidi ile nihayet bulmuıtur. 
Bu esnada tayyareler meycaan üze· 

rinde uçuılar yapryotfdu. 
Halk c.umhwiY,etçi t•ı>AAn heyetinin 

bulunduğu tribünün önünden geçerken 
heyeti ~ddetle allaJl0mııtır. Tribünün 
önilnde !ııpanya cumhuriyetinin üç 
renkli bayrağı sallanıyordu. 

Fransa da 
Paris, 1 (A.A.) - 1 Mayu diğer 

""'1. 
Bahkllda bir kavaa 

Dün Balıklıdaki eğlenceler esna
ım:ıda bir yaralama va kası olmuştur: 

Ta.rlaba§I Kilid. sokağında oturan 
Köreyin He arkadaşları Kara.bet, La
zt ve M&rika Balıklıda. eğlen.irken, 

Hilseyin, Muatafa, Haydar ve Mak .. 
BUd ismindeki grupla kavgaya tutut
ınuıla.rdrr. Bu esnada Hüaeyin, Köre-. 
yni tarafından bı~kl& yüzünden ve 
baldrnndan, Haydar da. tafla batın· 
dan yaralanmıt. Bunun Uzerlne jan. 
darmalar ta.rafından yakal&nnu1lar
dır. 

Berberin hlddeU 
Kadıköy Huan pqa m&halleai ls

m&il Hakkı sokağında oturan demirci 
çırağı 4bdullah Battal, dün a.kpm 
Acıbadem yolunda bisikletle gider
ken berber Mehmed Gerene ra.st gel
mJı ve iki delikanlı kavgaya. baela
mışlardır. 

Berber Mehmed kavga kızışınca 

makasını çıkararak Abdullahı kova· 
lamağa başlamış ve yakaladıktan son 
ra bisikletin lastiklerini kesmi§tir. 
Bunun üzerine ıuçlu yakalanarak 
mahkemeye verilmi§tir. 

Tramvay altında 
Diln akıam Ustil Nışantqında yine 

bir tramvay kazuı olmuş ve bir ka
dın ağır surette yarala.nnııştır. 

Maçka·Beyazıd hattında. i§llyen 
va.tınan Şerifin idaresindeki 102 nu
maralı tramvay, Va}j konağı önünde 
İbrahim kızı Arife isminde bir kadı
na çarpmış ve ba§ından ağır surette 
yaralanmasına sebeb olmuştur. Ka· 
dmcağız imdadl sıhhi arabasile Şişli 
çocuk hastahanesine kaldırılmış, vat
man yakalannu~r. 

siplinl ile alakalarını ke~rlerdi. Çocuk 
terblycı;lnin ba~ı. çocu~u onu terblre eden 
!erle ben1her yolnır. hırakmak, talllnln !'iıı. 

dece mektebine ba~h olduiu kanaatini on· 
da sar!mamıktır. 

pan.rlard&n farklı ccçmemfıtir. Ylllnız mııtır. Müvezziler bu gazeteyi ıehrin 
seytillefer her nmankinden daha u mcrku mahallelerinde satmaktadırlar, 
bir faaliyet cöriilmüJ ve her tene bu lngflterede 
mcni.ınTe olduğu gibi gene inci çiçek. Londra, 1 (A.A.) - t§Çi ve fafist 
leri utılm.a.i• batl.tnnuıtır. partileri bucün Hayd Park ta muka-

Otobli&ler, metro ve taksiler de dahil bfJ tuahilrlcr tertip etmi§lerdir. 
olmak Uzere bUtün umumt serv\$1er İ§çiler, faşistliğe kartı mUcadcle c-
normal bir ıekildc itlemektedirler. dilmesini ve İspanyada yardrnıda bulu· 

Dün basılan aksiyan Franteı gaıe- nulmuını istiyen karar suretleri alnuı. 
telinden maada. hiç bir ıuete çıkma • lardır. 

Siq.p-Sa 
lngilterede 
bir "halk 

cephesi,, mi ? 
W- Baştarafr 2 incide 

kazanmayı ümit ediyorlar. Binaen.aleyh 
kendi eotyaliet pro,3mmı ka.bul etm~ 
yen zümrelerle bugünden ıSrilfmcfc 
yanapnryorlar. 

tıçi partisinin ket1di kuvvetine ıU· 
ven ifade eden bu vaziyeti birkaç se
bepten ileri gelmektedir: 

1 - Gerçi iJçiler harpten sonra iki 
defa iktidarı ele aldılar. Fakat her ilci 
defaamd.a da meeliste mutlak eheriyeti 
karanamad.ıklarından procra.mlaıımu tat· 
bile edemediler. 

1929 seçiminde u kaldı mutlak ek. 
ıeriycti de kuaruyorla.rdr. On dokus 
mebuı daha seçti.rcbilıelerdi, eberlyeti 
kazınırıclllardı. Ekseriyeti k.aı:aıwna. 
dıklur için liberallerle itbirlifi yaptı• 
lar. Bu ifbirliii, qç1 partiai için elve
rın olmamı tır. Binae.nal~ bir defa 

d~a kendj ~rtilerinden bafka ~ü.m
rel&rle beraber yUrümefi iıtemiyor1-. 

2 -Konaervatör parti a.raa:nda.ki ih· 
tilUın derin oldufun.a ve MÇmenler 
karpa.ında hükQ.metin vuiyetinin de 
nrsıldığına kanidirler. Son ara ıeçme. 
lerini aıra ile kazacın::q olr.-1.anndan 
da cesaret alarak gelecek aeçimi yalnıa 
baılarına kazanmayı limit ediyorlar. 
Sonra ittif a.klanna alacaktan &iyut 
ziimheleri büyilk bir kuvvet addetmi • 
yorlar. 

Filhakika Fransada biribirine yalan 
kuvvette bir çok parti kalabalıfı oldu· 
ğu halde Ingilterede baıJıca iki peni 
vardır: Konservatörler ve işçiler ... tn
gilterenin siyasi bünyesi üçüncil parti· 
yi kabul edemedi~i içindir ki itçiler 
kuvvetleıincc, eski liheral parti ldeta 
ortadan k:ılkmııtzr • 

Bu dütünceler ne dereceye kadar 
doğru, ne dereceye kadar yanlııtır? 

Bura11 maltlm defitdir. MaJCim otan ıcy 
11ı1dur ki tnı:ilterede halk cephHi kom· 
bineıonu buıUn için varid ,arU.nmüyor. 
Şu halde konservatör hUkuınetini, an. 
eak bir iıçi hükumeti istihlSf edebile
cektir .•. 

Bu da bugün için yakın bir ihtimal 
gibi göriinmüyor. Çünkü gerçi ıon ıa· 

mantarda tn,iliz hükumetinin vuiyeti 
sarsılmıı gibi görünüyor. Fakat bu, it· 
çi partiliinin becerikliliğinden değil, hü. 
kU..netin son se~im vaadlarını tutmadı· 
ğından ve Eden Çurçit gibi Konscrva. 
t8rlc.rin kendi partilerine dayanan bil· 
kumet aleyhindeki kaliyetlerinden i· 
Jeri gelmektedir . 

Çemberliynı istemeyen halk zümrc
ıinin, mutlaka, muhalefet lideri olan 
Atli hüklımctini istemesi lhtmgelmez. 

İngiliz politika hayatına yakından ba
kınca; muhalefetin çok beceriksiz eller· 
de olduğu görülüyor. Bu da partinin 
bir k:;,_; defa kriz geçimıcsinden ve 
Mac Donald, Hcnderson, Unabury iİ· 
bi liderleri kaybetmeeinden ileri geli
yor. 

Muhalefetin hiikUtnet aleyhindeki 
cereyanı parti namına iıtiamar etmek 
için mihbet bir iı yaptığı göze çarpım· 
yor. 

Pa.tlimentoda acemice bir talom su· 
aller soruluyor ve istiıahlar yapılryor 

Mühim polis kuvvetleri muanzlum 
biribirlerinc ,eçmelerine rtııni olmu§
lardır. 

tıçilcrin mitingine 200 bin ld§i itti· 
rak ctmif, 50 bin kiıi toplantı yerine 
muntazam alay haıinde gclmiıtir. 

Çin de 
Hankov, 1 (A.A.) - Yüz binden 

!ula Çin i§Çisi bugün sokalclan dolap.· 
rak 1 Mayısı kutlamll ve Şanlcayteke 
sadakatini bildirmi:2tir. Çinli iıçiler bü
tün dünya iıçilerini kendilerine yardıma 
davet eytemiılerdir. 

Lehlstaodakt hAdiseler 
Varıova, 2 (A.A.) - Bir Mayıs t!o· 

la)'?Siyle Polonyanm bir çok gchfrle • 
rinde Marbistlerle sağcılar eırasmda 

hldi9Cler olmugtur. Bir ki~i ötmüı ve 
bir çok ki§i yaralanmııtır. 

Lenber de d1'rt bomba patla.m11 ve 
Jark kiıi yaral2lUTUftır • 

Val'§O"lantn y.-.hudi mahallelinde bir 
bodrumda patlayan bomba ilç metrelik: 
bir çukur açm11tır. Bu hadisede inRnca 
zayiat yoktur. 

Luvov'da. sosyalistlerden mürekkep 
bir eılay ıeçmekte iken atılan bir ket· 
tane fitelinden birlı:aç kiti yaralanmrt· 

Kıdee1de yahUdi aleytan müfff tağ 
cenah partlsine mensup olan naayonal. 

demokratlarla ıosyalistler arasında çı· 

bn bir arbede ttnasmda bir kiti ô1mUt 

ft yedi kiti yatalanmııtır. 
Pomanda, gene bir arbede esnasm· 

aJtı kişi yaralanmııtır. 

Va.rıovada, Muranov meydanında 

aaklan.mıı otan bir cehennem makinesi 
ant 11 de yahudilerden mürekkep bir 
alayın geçeceği yolun ilıt\lnde patla • 

ln!§tır. Fakat iyi bir tesadüf eseri olarak 
ıtay tıaıka yerden geçmiftir. Bununla 
beraber infilak neticesinde birkaç met· 

re uzunluğunda bir mesafeye kadar 
tıçrayan lı:.ıldmm taılan yeldan ceçcn 

iki. kifiye isabet ederek yaralanmala· 
nna sebebiyet vermiıtir. 

Yunanistanda 
Atina, 1 (A.A.) - Pirede tertip olu· 

nan bir mayn tezahürlerine t:ıkıiben 

yüz hin iıçi Iıtirak etmi§tir. 

Baıvekil Metaksu söylediği nutuk
ta otoriter hükumetin Yunanistanr kar· 

gaptzktardan kurtarmış olduğunu kayd 
eylemittir . 

Yogoslavyada 
Bclgrad, 1 (A.A.) - Bir Maytı cü· 

nü bUtUn Yugoela.vyada hldiıeıiı: ıeç· 
mİ§tir. 

Almanya da 
Bertin, 1 - Olimpiyat ıtadmda bf!. 

yilk bir toplantı yapılIJU§, gençler Hit· 
terin aöyledifi bir nutku di.nlemiıler

dir. 

ki Çembcrllyn için bunlara kafJ? muka. 
bele etmek i§ten bile değildir. Muha • 

lefette bu derece beceriksiz olan bir ai. 
yast partinin, iktidara geçtiği bir an içit'l 

farzedilıe bile, bu iktidarı uzun zaman 
ınuhafru:a edebileceği şüphelidir. Bu 

itibarla Çcmberlayn hükumeti, muha
liflerden korlanuyor. Daha %lyade ken 

df partisi içinde Eden ve Çurçil tara· 

fmda.n temsil edilen muhalefetten kork· 

maktadrt-. Ve bu korkunun telkiniyle
dir 1d birkaç gün evvel, Edeni hilk<lme· 

te i~tirak etmek için tekrw dnet et. 
miıtir • 

A. Ş. E!MER 



Amil Mazarik'in memleketi 
Kapıya yaklaştım. Tabancamı k d• • •• d f 

çıkararak kilide ateş ettim. Bila- eD 101 filll 8 88Y8 
hare kafç;~ °laM~1ıuarak hazırlanıyor 

_ 1 5 - Ç'.ekoslovakya ne olacak? Mexak i~inde 

Nikol·, Vaıing ve dadı salondaydılar. f ıuna kili~~ parçalamak ıuretiyle ıüç-
Muryel ve Şarli'rıin dönmelerini bekli- bell açabildik .. 

bulunan Avrupa bunu öğrenmek isti}•or. 
İngilizlere soracak olursanız onlar, Çc
koslovakyaya bir §eY olacak olursa csef
leneC'.eklerini, fakat başına bir iş gelirse 
hiçbir ,ey yapamıyacaklarmı söylerler. 
Bu meselede prestijleri bahse mevzu olan 
Fransızlar ise ne yapacaklarını. yahut 
böyle bir suale ne türlü cevap verecek· 

yorlar, 'ecilctikleri için enditeleniyor- - Ya pancurla.r?. 
ardı. Lord da ortada yoktu. - Smwıla kapalı bulunuyorlar. Za~ 

Saat sekiz buçuğa gelmiJti. ten bunJann kmlma!arma imJctn olma. 
Bir müddet sonra, salondan aynlan drfı gibi açrlmalan da mümkün değil • 

aofraC\ ile dadının, kollannda baygın dir. Pancurları harekete getirmek için 
bir adam oJdufu halde dönGklerini gör odanrrdaki elektrik dilfmnini Jrullan-
ük. mak liıımdır. 

Bu adam, Lord'un oda hirmetçisiy· 
di. Vaıing, bü:yıllk bir teI~ıta atıldı: 

- Hayır ola, ne var, ne olmuı? 
Sofracı titrek bir ıesle izahat verdi: 
- Onu baycın bir halde odasmda 

buldum.. Oda fena fena kokuyordu. 
Bayıltılmış zannediyorum .• 

Bu hadise, ihtiyar dadmm. Şarti i!e 
Muryel'in.dönmeyiılerinden doğan en· 
oiıelerini arttırmııtı. Nikol da birden· 
bire Lord Seamor'u hatırladı: 

- Z,.,rd nerede aceba? 
- Odasında kilitli idi. Kapıyı vur-

duğum halde hiç cevap alamadım. 
Dadı korku içinde bağırdı: 
- Bir kazaya kurban (itmit olma· 

sm?I. 
Hepimiz önce biribirimize baktıtrk. 

Sonra, merdivenlere koıuıtuk. 

IIileli sirkat 
Nikol, iri yumru.klarile Lord Sea

mor'un oda kapıamı yumrukluyordu. 
Vaıing durduğu yerde tepiniyordu. 
Bir müddet onları aeyre dalmııtnn. 
fakat, birden, hareket• c~ .... 
nının r~lmit oldufunu anladım. Kapı
ya yaklaJtım. Tabancamı çıkararak ki
lide atcı ettim. Bilahare kapıyı omuır
lıyarak içeri daldık. 

Odada ıpk yanıyor ve he.r ıey yerli 
yerinde ciuruyordu. Banyo dairesinden 
gelen ingili.ıce küfürler duyuyorduk. 

Yaklaıtık, kapıyı açtık. Lord Sea
mor banyonun içindeydi. MO.temadi· 
yen baıını suya batınp çrkanyor, çır
pınıyordu. 

Lordun kuvvetli ve fiıkin adaleleri· 
ni hayretle seyrediyordum. Yqma f 
rağmen hala dinç bir vücuda uhipti 
Lord ... 

Biraz ıonra. onun banyoda uyuya· 
bldıfıru ve ailih aealerile uyandıfuu 
öfrendilr. 

Odada bir kokunun me....tudiyetini 
hissediyordum. Oii.ılerim ideta yanı· 

70rdu. Pencereye koıtum, c:amJarı aç
tmı. Pancurları sımsıkı kapalıydı. 

Birdenbire Lord gökmav.iai renJin
de bir bornuza aarılmıJ olarak karımu
za ıeldi. Şatoda~i bütiln elektrik tc~ 
tibatıru idare eden dü~menin baflD& 
ceçti. Lordun parmağı dilimeyc do
kunduğu anda, ortadaki kütüphane 
ortadan yok oldu ve kanlı incilerift i
çinde bulundufu c:am dolap meydana 
çıktı. Hııyret ! ıiyah kadifelerbomboı· 
tu. Sadece, alay eder cibi. id.:ilerden 
yedi tanesile bir iıtiflwn ıeJtli çim· 
miıti. Lord Scamor taı kcıilmitti. Ba
na dandü: 

- Sizi tebrik ederim, dedi, muvaf· 
fak oldunuz ... 

Şaıkınlığımdan dilimi yutmuı gibiy· 
dim. Bir dakika 10nra, ailkinerek ken
dime celdim: 

- Aziz Lord, bir komedi tertip et
tifinbf anlıyorum... İncileri bqka ye
re lalı:ladıruz... Bana, her tarafı kapalı 
olan bir odadan incilerin çalmmJJ ol
dufunu yutturamazamı.ı ... 

Lord: 
- İçinden çrlalanuyacak ka<br çap· 

raıık bir ~elet 
Diye homurdandı .. 
Bu ara.da dadı Norma, ağlamaktan 

kanlanımJ gözlerle ve tellt içiride oda· 
ya cirdi. 

- Muryel hlll dönmedi; korkuyo-
ruml .• 

Diye inledi .. Lord Seamoru bu h&ber 
hür.bütün çökertti. Bununla beraber iti. 
da.lini kaybetmmüıti .• 

Derhal Agay'• hareket emrini ~rdl. 
O ıiyinmef e huırlanırken ben garaja 
koıtum ve Ftl'abamı buırladım.. 

Agay limanına çok çabuk vardık .• 
Lord Sumor, yatmdaki adamlara ıee
Jendi. Ve kaptanın uhile gehnee.ini em
retti. Bin<IZ •onra kaptan karplmday· 
dt. Sinirli gCSrünilyordu: 

- MuryeJ ile Şlrli .ıı.Jım yedisin
de ıeJdil~, diye anlatrnağa bıııtadı, on
ı.a kotrayr verdim. Gezintiye çıktılar. 

Fakat elqama kadar dönmeyince endi. 
ti ;ttim. Karaıilik buı'Vermifti.. ita -

ftoJa '""' ~t&1· ıeotılJıt.t --mata P'ırdım .. Henib bir Mtlce ala-
madık •..• 

Bcıtiln ıeceyi polise ft en yakın li
ımrılara telefon ederek ceçirdilr • 

Şafak sökerken, aüzAatli bir motöre 
atlayarak buzat aramaca. çr:ktılr. tlôncfl 
ye dofru, bir bablrçıya r~ .• Şar
Jiyi, yattan ıumek il.zere aynldtldan 
Jrotraam direlinde bağlı olarak bulmuı. 
tu. MuryeJ ortada yoktu. 

Şarlı Desten 
Htdiseden Uç cün soma Nis komi -

aerliğinden J&Jkrn bir vaziyette çıkı
yordum. Şarli'nin bütün ıüpheleri be· 
nim üzerimde topla.nrycrdu. Majesko 
otelindeki dairemde araştırma yapılmıJ, 
maymuncuklarla biltün bavuIIurm a· 
çrlmtf, inceden inceye bntün ceplerim 
tetkikten ceçfrllmJfti. Bu filpheler br
pmda ıinlr1erime blkim oabilmek 
için kendimi sortuyordum. 

Dairemdeki bu srkı araftmnaya lü. 
rwn g<Sren Şarli ldf. O, -'Bay Karna
val,. r tanrdrfımı nnnecliyordu. 

Za'f'llıtr potlı mü!etttifi, bakild hüvi
yetfm! tesbit için bizzat uğnıryor, ciln· 
de bin tiirJO kılıfa girerek arkamı takip 
ediyotau. 

Her cUn tçln nuaret altmdaydrm. 
tlmlmi bı'lhura pzetelerin öfren -

mtmesine gayret ediyordum .. Bir nok
ta~ Şarlf de fi!phe uyandınyordu. Çün. 
kO incilerin çatmmuı ile Muryet de or
tadan yok clmufttı. 

Lordun phtt dlifm&nr olan Bay Kar
navalın incilerde ıa~ yoktu. Fakat ki· 
nini, tatmin için Murye.li 1'!1ıçrrdtysa o
nun cO.ellifine hayran otmuı •e km 
otmfdufu adaya ıatnrmUt olabilirdi. 

Ben fikirlerimi açıkça Jot'da anlat
tnn. Şartr Jluryele belki lfdrtır. Bu 
yibden lhthaaUd onu denide bofmuı. 
tur. 

lerini pek bilemiyorlar. 
Almanlar ise memnundurlar. Madem 

ki bir defa Führer, sörlemiştir, artık, Çe
koslovakya da Avusturya gibi, Berlinden 
idare edilen merkezi Avrupa manzumesi 
ne girecektir. 

Bu bahisle en fazla alMtalı olan Çe
koslovaklar ise rahat ve huzur içinde de
ğillerdir. Fakat telaş ve şaşkınlık içinde 
de değillerdir. !ster Hitler ister başkası 
kime kar§ı olursa olsun, mutlaka, mem
leketlerinin istiklllini müdafaa azminde 
diri er. 
Çekoslovakların bir istiklll hakkına 

sahip bulunduklarını iddia etmeleri bir 
çok 1ngilizJere fevkal~de, Almanlara ise 
ahmakça bir §ey görünüyor. 

Çekler. Almanlarla iyi geçinmekten 
hoşlanırlar. Bu ~beble bu memleketle 
anlaşmak da istemektedirler. Böyle bir 
anlasmanm Çekoslovakyanm iç siyaseti
ne ve dşlrdaki dostluklarına ne tnrlii 
tesir yapacağını söylemek müşküldür. 

Fakat kendilerine bu yolda sual soran 
herkese Çekoslovakların, verdikleri sarih 
cevap ~dur: Onlar, memleketlerinin is
~fl!W ~ MI' fe'19 feda etnaf,eoelder
.ıır. Memleketin bimklr reisi Denet. bu 
takdirde ''harp ~z!,, diyor. 

Çekoslovakya, 1918 senesinde eski A
vusturya - Macaristan imparatorluğunun 
zaten çürük olan bünyesi çöktüğü r.mıan. 
onun harabcleri üzerinde yükselmişti. 

Asırlarca Çekler de Slovaklar da Habs· 
burg hanedanının boyunduruğu altında 
yaşamışlardı. Bütün bu müddet zarfın
da aralannda kuvvetli bir nasyonalizm 
hareketi baş göstermişti. Bunu tutuştu. 

ran yirminci asır Avnıpasmrn en büyük 
adamlarından birisi olan profesör Maza. 
rik olmuştur. 

Çekoslovakyaya bir hudut çizilip stra
tejik emniyetini koruyacak bir durum da 
vermek !hım gelince bir takım Almanlar, 
Lehler ve Macarlar yeni hükfunetin top
raklarında kaldılar. Buradaki Almanlar, 
hiçbir zaman Aimanyaya tabi olmu~ de. 
iillerdi. Fakat harbin sonunda bunlar, 
Çekoslovakyaya tabi olmaktansa ya Ray 
ha iltihak etmeyi, yahut da bir muhtari
yet idaresi kurmayı tercih etmi§lerdi. 
Macarlar ise Macaristanda kalmak isti-
yorlardı. • ' 

Bütün bu dilekler dinlenmedi ve hep. 
sine toptan A vrupanın öteki azlıkları gj. 
bi, haklarının himaye ve muhafaza altın
da bulundurulacaiı vaadedildi. Maıarik 
ve arkadaştan, A vrupanm başka yerle
rindeki demokratlardan daha fazla de. 
mokrat oldukları için bu sözlerinde dur
dular. Tarafsız birçok görmenlerin mü
§Clhedelerine göre Çekoslovakyadaki az-

lıklar her yerden iyi muamele görmilş
ler ve bu memleket otokrasiler denizinde 
bir demokrasi adası gibi kalmıştır. 

ÇeTooslnt•akyada köyıü tipkri 

r Çeıco.Jo~yaaiıki· '!iaet ~' 
1 

manlanmn tefi Konrad Henlayma, f 
PMti•inin Pnıc hükUınetinden U- ' 

ı teklerini Karlabad'da toplanan 
~ 1 konpecie ıicldetli bir liaaııla sayıp 1 
i dökmesi ve aon Londra ~ere- 1 
İ )erinde verilen kararlar, Çelıı:oslo. 1 
f vllkya üzerine yeniden dikkati çek- 1 

mektedir. Afaiıdlıki yazı, bu mmı-

1
: 

leketin niifuau ve askerlik Taziyeti· 
ni gözden ıeçiri:t·or. 

Yazan: I 
Seperd Ston ._. .... _ __ .... _ .. ı 

te, hem de Varşova hududun öte tarafın
daki kardeşlerınden sık sık bahsetmek. 
ten pek hoşlanmaktadırlar. 

ç.ekoslovakya cumhuriyetinin etnolijik 
kurulusu §Öyledir: 

Çekoslovaklar 9.700.000 
Almanlar 3:232.000 
Macarlar 961.000 
Rutenyalılar 549.000 
Lehler 82.000 
Bu müşkülat yetişmiyormuş gibi mem-

leketin başlıca endüstri merkezleri, Al
man sırurinyle çe\Tilmiş olan Bobemya' 
dadır. En ziyade muhafaza edilmesi za
ruri görülen silah fabrikaları da burada
dır. Bu mahzuru önlemek için Slovokya
run içerlerinde Bislriste yeni bir silah 
fabrikaları merkezi kurulmaktadır. 

Çekler, Hitlerin kendilerine hücum e
deceğini düşünmüyorlar. Fakat bir harp 
çıkacak olursa o zaman Çekoslovakya, 
Breslavdan, Münihten Drestenden ve 
Nürembergden gelecek bir istila hareke
tinin karşısında bulunacaklardır. 

Bugün Çekoslovakyamn on beş milyon 
Almanyanm ise 67 milyon nüfusu var
dır. Bir takun harta yapanlar, Çekosl~ 
vakya Wkesinin ismi yazılmıyacak kadar 
küçük olduğundan da şikayet ederler. 

Asıl esaslı darbenin Moraviadaki Oder 
boyundan gelmesi beklenir. Çekoslovak
yanm öteki sınırlan manialı, anzalı dağ 
Iarla _?rtülüdür. 

Beri taraftan hem a>iraft vaziyet. hem 
de ulıklarm durumu Çekoslovakyanm 
emniyeti me9elesini &üçle§tirmektedir. 
ikisi birl~nce de tehlike baş gösterir. 

Lord Seımorun b:>fuıma IUllaca • 
imr aaruyordum.. thtimaUd bunu )'9" 

P&caktı da .• Fakat, .müthit yorıun ıö. 
rUnüyordu. Bir hamle Nki tieeaini 
kaptı. Bir baı'dap doludurdu ve içti. 
Sonra, nl.t>etm aalı:in bir Nlle: 

Hitler, buradaki Alman azhimı hiına
ye edecelini bir nutkunda söylemi~ti. 
Bundan bqka Macar azlıklar Macar ,.e 
Lehli a~lıklar. Lehistan srnmna yakın 

Çekoslovakya Almanya ile olan sımr
lannda olduğu gibi diğer. hudutlannda da 
uzun ve kuvvetli tahkimat vücuda ~etir
mi~tir. Bunlar da çelik. beton gibi bütün 
asri vasıtalar kullanmış, bunlar en m~ 
dem silruüarla cihaziandmlmtştır. Bu. 
nunla beraber Çekler bunları kullanma
ğa mecbur kalmıyacaklarmı ümit etmek-
tedirler. . 

endustrisi ileridir. Memleket içinde fazla 
so::-yal ihtilaflar, gerıinlik.ler de yoktur. 
Iluyük arazi parçalaıımq, kiylüler top
rak sahibi edilmiştir. 

Ro01anyada. Macaristanda ve Alman
yada olduğu gibi burada büyük arui 
mahdut sahipler elinde değilcfır. Çiftçi 
siırdüğü topraklara sahiptir. 

Tabii manzaralar itibarile de burau 
güzeldir, Karlsbad ve Maryenbad &ibl 
tedavi şehirleri de buradadır. Pilim ıeh
ri ise yaptığı sitahlardan fazla çıkardıJr 
bira ile öğünebilir. 
Şark ta.-aflarmda ıüze1 ve zenai.n or

manlar bulunur. Cenup tarafpdan bıe 
güzel Tuna akar. gider. 
Çekoslovakyalılar, hem ıQm. hem f11 

kalbli insanlardır. Fazla ihtJrutarı JOk.. 
tur. 
• .... askeri görmenlerin Ozerinde ittifaJC 

ettiğine göre Çekoslovakya ordusu iyi 
ordulardan birisidir,. Tabii bu ordu, AJ. 
man ordusunun yanında küçfik kalır,. Bu 
nun hazar kuvveti 160.000 ile 180.000 
arasındadır ve 1.000.000 da ilıtiyatı var
dır. Şimdiye kadar on iki tOmenden mn
rckkcp olan bu ordu, son zamanlarda on 
altı tümen olmak üzere tensik eıdilınek· 
tedir • 

Orduda elli piyade, on silvarf, otm 
topçu, beş teknik. altı tayyare alayı var
dır. Şimdilik bir tek tank alayı varsa da 
yakında bunun miktarı üçe çJbnlacat
tır. 

Silfilılarınm ınük~ ~ ~ 
lifi bakmµndan Çek ordusa Amıpanm 
en iyi silMılanınJI ordularından birisidir. 
Yalnız bu orduya güvenerek Alman ıs.. 

tilasmm durdurulabileaii ümit edile
mez. Herh3lde Çekler cesurane barbede
ceklerdir; onların. ordularından beklenen 
vazif o altı hafta kadar müdafaada kalıp 
müttefik ordularının yardıma gelmeleri. 
ne imkan vermek olaCaktır. 
Şimdi, asıl m6him meaeleye pliyo

ruz. Bu müttefikler kimlerdir ve yar. 
dıma gelecekler midir? Acaba Fransa Çe 
koslovakyanm yardnnma koşacak nudır? 
Eğer Fransa bu yardmn yaıımıyacak o
lursa Çekoslovakyanm Akibeti feddir . 
E~er Fransa bu i§e ıiri§Dliyecet oluna 

o zaman küçük antant da böyle bir yar
dımda bulunmaktan geri dmacaklarchr. 
O zaman Almanların merfıametinf cfi. 
lenmekten ba~ ~ Jcalmıyacaktır. Çe. 
koslovakya ile karşılıklı yardım paktı o
lan Rusyanın ne yapabileceli mtçbGldür. 
Çünkfi bu memleketin Çekoslovakya ile 
mfi~terek hududu yoktur. Bir yardım 

yapabilmesi için Romanya veyahut Le-
histan topraklarından geçmesi JAmndJr. 
Şimdiye kadar Çekoslovakyanm mev

cudiyeti Fransa tarafnxlan bir ıansret 
telakki ediliyordu. Eler bu fikir &qe. 
cek olursa o zaman öteki mQttefiklerin 
de manası kalmıyacaktır. 

O takdirde Çekoslovakyada Alman bük 
mü altına girecek, Fransa da Avrupanm 
başlıca devleti olmak mevkiinden dü19" 
cektir. 
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- Tetlı:ilı: edelim, dedi, etrafta, hl
diacyt aydmlataclik elbet bir ia bula· 
caiız. önce dcımirkıprdan bqbyalmı. 

- Demirkapı mr, fll!!ıkat biz onu kur· 

Bqmdln ceçen deniz maceraamdan 
IOftf'&, ıasterini Jıluryelin cetedini ara
yan kayrklardul aynlmryordu. Muryelle 
Mraber denb cemtiame çıbuJ1ar ve 
ı.va sfttikçe bertıatlqaq, bu m'lda 
da ıenç Jcrs tarafmdan nri1en vilkiyf 
f .tikten IOllra da uyuyuvennlfti. lten
dialne ceJdifi nman IOfu.ktan ?Ueudu 
tıt kesilmitti '" ayrıl ıamanad yelken 
direfine t.flınmıt o1dufunu ıntaınrt-
tr.. (Dcıitunı oor) 

ya,arlar. 
Bu sebeble hem Bertin, hem Buda~-

Ç'.ckoslovakya, orta Avnıpanın en mü
reffeh memleketi sayılabilir. Ticaret ve 

17 lnkıl:ip tarihi dersi, 6nfnnlteden 
naklen, Mahmut Esat Bozkurt, ıa,so plll
la dans musikisi, l9,15 cocatıara mual, 
bayan nine. 19,55 borsa haberleri, to Rıfıt 
"e arkadaşları tarafından TGrk m.Wll Te 
halk şarkılan, 20.45 haTI rapora, 20,'8 0-
mer Rıza tarafından arapea 18Jl9Y, it Fa. 
stl saz heyeti, lbrablm Te artad8tlln tan,. 
fındnn <saat •yan), 21,45 orkestra. 22,ts 
ajan!'> hnberlerf, 22,30 plilla solotar, opera 
ve operet parçalan, 22,50 son lsaberter. •• 
ertesi giJ!1bn proanmı, 2S IOU. · 



fzmirde Harbtyeyi mağIQp c-den Üçok on hiri 
~~~~~~~~~~~~~~~. 

Izmlrdekl maçta 
Harbiye Üçoka 4-7yenildi Fenerbahçe 

!zmlr 1 (A.A.) - Ankara şampi
yonu Harbiye takımı buglin ikinci 
maçını Alsancak sahasında Ucokln. 
yapmıştır. 

Ankaradakl ikinci maçla berabere kaldı 
Ankara ı (A.A.) - Fenerbahce 

takımı ikinci karşılaşmasını bugUn 
yine Gonçlerbirllği • AnkaragUcü 
muhtellU ile Şehir stadında, trlbUn 
leri dolduran 25 bine yakın bir se
yirci önilnde yaptı ve 5.6 berabere 
kaldı. 

Oyuna hakem antrenör bay Ho. 
r oysin idaresinde başlandı. Maçtan 
biraz evvel başlayan yağmur sahayı 
oldukça ıslatmış olduğundan top 
kontrolU bir hayli gUçleştyordu. 

Mütevazin geçen ilk anlardan sonra 
Yaşar, Fenerin ilk golü anmda 22. 
inci d<Akikadar sağdan Niyui • 
nin çektiği kornerden sonra Ankara 
kalesinin önü karıştı. Bu ıırada 

ayağrna topu geçiren Şaban sıkı bir 
şütıe ikinci Fener gotnnU de yaptı. 

Bu vaziyet 15 daklka kadar sur. 
dU. Bundan sonra yeniden harekete 

Eskrim 
F16re ve epe müsa
bakalarına başlandı 

İstanbul birincisini tayin etmek U
zere ajanlık tarafından tertib edilen 
eskrim müsabakalarından flöre ve epe 
karşılaşmalarına dün alqam Beyoğlu 

Halkevinde başlandı. 
Müsabakalara Beşiktaştan İlhan, Ci· 

had, Kasım, Bedii, Esad, Sliha, Nd.!det 
G:.ine§ten de; Riza ve Sallhaddin, iJti· 
rak ettiler. 

Elli beş mübarezeden yirmi ikisinin 
CJün nihayetlenebilme11i yüzün.den geri 
kalanlara çarşamba günü devam edile· 
cek ve netice bu katııla§malardan tıon· 
ra belli olacaktır. 

Hususô maçlar 
Samat:ya 
sahasınd 

D:in Samatya Silmerıpor uhaamda 
yapılan fudbol maçlarında Deminpor 
genç ta.lnmı Liyon tekerleme fabriku1-
takımını 3-1 mağlup etti. Sanat okulu 
ve Sümerspor B. takımları miisabaka
sında 3-1 Sanat okulu galip geldi: ayni 
klüblerin 'A takımları arasında yapılm 
maçı d:ı üçe karşı beş golle Sanat oku· 
lu talebeleri kazariddar. 

Bakırköyde 
Bakırköy sahasında Bakırköy,por i

le Alemdar Gençlcrbirliği birinci takım 
lan karşılaşmışlardır. Bakırköylü1erin 
üstünlüğü altında cereyan eden bu ma· 
çın ilk devresi 1-0 Alemdar Gcnçlerbi.ı: 
liği aleyhine neticelenmiş, ilriı1..-i kı
sımda i:Ci sayı daha kaydeden Bakırköy
l~iler ması 3-0 kazanmı~lardır . . 

Barıtgücü 

sahasında 
Yine Bakırköyde Barutgücü sa.basın

da da Gücün genç taknnlanndan birilc 
mütekaicller çarpışmışlar genç Güç t,a. 

k;mr 2-0 galip gelmiştir. BarutgUeü
nün diğer bir talrnnı da Muradiye Şe
refspor B. timini ayni netiı.:e ile yenmiş 
tir. 

Son o!arak yapılan Bakırköysporla 

Sparta Rum takımı arasında.ki müsaba
ka da 7-3 Spartalrlarm mağ!Ubiyetile 

neticeler.miştir. 

Anadoluhisarda 
Dün Hisar sahasında ikinci küme ü

çüncü:;ü Anadoluhisar İdmanyurdu bi· 
rinci takımile gayri federelerin ikincisi 
Arnavudköy arasın.da hususi bir maç 
yapılmııtır. 

İki ta:-afm da çok güzel oyunu saye
sinde fevkalade heyecanlı ve temiz oy· 
nanan bu ma$ta taraflar üç golle ber~
bcre kaJmı_şlardır, 

gecen Fenerlllerin Ankara kaleslne 
yaptıkları inişte kale önlerindeki 
kargaşalıktan istifade eden Yaşar 

üçUncüyü ve biraz sonra. da Fikret 
Ustadans bir vuruşla. frikikten dör
dUncU golU yaptı. 

• 
Devrenin bundan sonraki kısmın. 

da vaziyeti değiştirecek bir akın ol
madan devre, '-O sarı IA.clvertltıerln 
lehine bitti. 

txtNct DEVRE 

7 inci dakikada: Bir Ankara hU
cumu esnasında Fahrinin Fener ka
lesine sıkı bir vuruşla gönderdiği to. 
pu Fazıl keatl. Fakat bu sırada ye. 

tieen H&Bana Fener müdafllerlntn 
yapmış oldukları hatalı müdahale. 
Ieri üzerine hakem penaltı cezası 

verdi. Keşfi, bu fırsatı temiz bir kö. 
şe vuruşu He gole tahvil etti. 

Ankara takımı bu golün verdiği 
bir hızla yeniden Fener kalesi ön
lerine kadar sokuldular. Ve bu mu. 

_.. Devamı 12 incide 

Hendbol 
Kuleli Alman lisesini 

yendi 
Şeref stadındaki Milli Küme maçla· 

rından evvel askeri liseler arasında 

hendbol ~piyonu Kuleli takımı ile 
Alman lisesi spoıtulan arasında bir 
m:isabaka yapı~, baştan sona kadar 
hakim bir oyun oynıyan Kuleliler ra
kiplerinin üç sayrsma mukabil on do
kuz gol kaydederek maçı kazanmışlar· 
dır. 

Kuleli taknnı bu maça §U kadro ile 
i§tirak etmi§tir: Sliha: Faruk, Orhan; 
Abdulla'h, Habib, Galip; ~bbas, Ci
han, Ziya, Ni.khet, Ertugrul. 

Birinci de\'re mütevazin bir oyun· 
dan sonra 3-2 Uçok lehine neticelen 
miştir. 

Bu devrede Üçokun üç golünU Sa
id, Ankaranm iki golllnü de Şeref ve 
Murtaza yapmışlardır. 

İkinci devrede Üçok üstün bir o
yun çıkararak Said ve Namığın ayak 
larlle dört gol daha kazanmıştır. 

Buna mukabil Uarblyelller de Sabri 
ve CelU vasıtasile iki gol çıkarmış
lardır. Oyun bu suretle 7-4 Uçoklu
ların galibiyeti ne nihayctlenmişttr. 

ıı =nnnı--.•-•nnnonnnononnıHI 

Topkapı klü- 1 
bünde ikilik i 
Topkapıspor klübündc gene bir iki

lik baş göstermiştir.Yeni seçilen idare 
heyetini beğenmiyen elli kadar sporcu 

• klüpten aynlarak yeni bir spor klübü 
kurmak için çalışmaktadırlar. 

Maltlm olduğu üzere Topkapı klü
bünde bu gibi hadiseler sıksık teker
rür eder ve eski idarecilerden Necmi 
Ataman her defasında iş b<ijma geçe
rek hadise)i kapatır ve bu suretle klü
bün dahili i~leri de kapalı kalırdı. ()... 
nun lstanbuldan uzaJda"masr vüzün-.. . . 
den bu seferki anlaşmazlığın daha had i 
bir safhaya girmemesine ne suretle i 
mani olunacağı henüz maIQm değildir. ğ 
Klüptcn ayrılmak istiyen sporcular 
Topkapıspor klübü ile birleşmiş olan 
Şehremini Necmi lstikJAI klübünün 
azalandrr. 

Vaki şikayet üzerine İstanbul böl
gesi işe el koyarak tahkikata başta. 
mıştrr. ............................................ ._. ...... 

Ankara ve lstanboldaki 

Bisiklet yaı\ışlaı11 
Dün de ~.':lvaffakiy~tle yapıldı 

Ankara ~ .<~·~·), :-~ bısıklet yarış-ı etılar. yollarda halkın alkı~lan, t~i 
tarının y~cısı bugun .Gölbaşı Çakalköy avazeleri arasında Hacıosman baymn
yolu üzerinde ve 100 kilometre mesafede dan inerek Yeni.köy asfalt başından Bü
yap~tır. Ajanlık bugünkü yarışta yükdere tayayre hangarının önüne kadar 
klüpler bisikletçileri arasında aynen bir dört defa gidip geldikten sonra Tarab
~ tasnifi yapmış ve takım birinci- ya yokuşundan çıkarak Mecidiyekö}iinde 
sıne de güzel bir kupa hediye etmiştir. binlerce meraklının alkı!';Jan arasında 

Çok çetin bir yol üzerinde yapılan bu4 yanşı bitirmişlerdir. • 
günkü ~ baştan ~şağıya kadar heye- 75 kilometre mesafe üzerinde yapılan 
canla geçmış ve netıcede ko~ucular ara- bu yarışı Süleymaniyeden Haralambo 
lıkJarla aşağıdaki dereceleri almışlardır.: iki saat üç dakikada katederek gene bi-

l . - Eyüp YıJmaz '(Ankaragücü) Or- rinci olmuştur. Süleyrnaniyeden Agop 
~Suda .<Kocaeli)', 3 saat 7 dakika 53 iki saat on altı dakikada ikinci, Fener-
sanrye. bahçeden Haygazar üçüncü ve Galatasa-

3 - Erdoğan Günal '.(Ankaragücü)', raydan Muhsin dördüncü olmuşlardır. 
4 - ~an Boıkir (A.G.)ı Feneryılmazdan Harnparsom rnstiği 
5 - Nun Kuş (A.G.) , patladığı için yarışı yarıda bırakmış. 
6 - Faruk ~eıener (Güneşf, Süleymaniyeden Yani de yanlış yerden 
7 - ~din (A.G.), ~ döndüğünden hakem tarafından yarıştan 
8- Osman Tanyolaç (Güneş); çıkarılmıştır. 
9 - Mehmet Hasbek (Güneş), -------------
]O - Muzaffer Tetik (?-..luhafızgücü) . 
Takım tasnifinde klüplerin dereceleri 

şunlardır: · 
6 puvanla Ankaragücü birinci 
23 puvanla Güneş ikinci 
32 puvanla Muhafızgücü üçüncÜ. 

lstanbu1da 
Haftalardanberi yapılmakta olan ~ri 

bisiklet yarışlarının altıncısı dün 1 mayıs 
dolayısile Mecidiyekö}ıi ile Büyükdere 
arasmdaki kırları dolduran on binlerce 
kişinin önünde ve çok muvaff akiyetle 
yapılmıştır. 

Mecidiyeköyünden hareket eden koşu- ~ 
> • e: ... 

__ r-.. __ _ 

lklyüzü mütecaviz atletin iştir-ak ettiği 

Atletizm müsabakası 
Her sene muntazaman yapılmakta 

olan İstanbul atletizm bayramı dün 
215 atletin iştirakile monitör Naili M~ 
ranın nezareti altında Bebekte Robert 
Kolej ı sahasında yapıldı. Dünkü müı.a
bakalar memleketin tanınmış hakemle
ri tarafrııdan idare edilmiJ ve tam bir 
mükemmeliyet içinde cereyan etmiştir. 

Müsabakaların ilk kısmı tamamiyle 
seçme mahiyetinde idi. Yapılan müsa
bakalar neticesinde finale kalan atlet
ler şunlardır: 

100 METRE: 
İrfan (D. L .) 
Kazmı (G. S.) 
Nazmi (Haydarpa1a) 
Ba1oğlu " 
Seyvan " 
Bu müsabakada İrfan her defa yap

mış olduğu gibi güzel bir koşu yapara': 
kendi serisinde ve dömi finalde birin•.:.i 
gelJ.i. Yapmış olduğu derece 11 küsur
dur. Pistin ıslak olması dolayısile bu 
dereceyi iyi kabul etmek lazımdır. 

200 METRE: 
İrfan (D. L.), Mebmed, Baloğlu 

(Haydarpaşa), Kamıran (Güneş). 

Bu müsabakada da yukardaki dört 
atlet finale kaldr. İrfanın yapmıJ oldu· 
ğu derece 23. 7 dir. 

400 METRE: 
Cemal (G. S.), Firuzan (F. B.), Z:t

re, Galip. 
800 METRE: 

Recep (G:.ineş), Nesci (Güneş), Meh 
med (İs), Lazaridis, K. Besim, Suat, 
Eli, Pisamixa.dis, K . Seasiz, Hakkı, Bur 
han, 

Bu mi:.sabalcaya ı:ıek çok atlet i§tira-.: 

etmiş ve y ukardaki on bir kişi finale 
ka1mışlaı dır. 

1500 METRE: 
Artin (Bş.), Recep (Güneş) Pll'ım!· 

ridis (R K.), İbrahim (G. S.), Manisa 
(Kp.). İ!ak (B. S.). Hakkı (B. He.), 
Muzaffer (Hay.). 

Bu müs_:bakada Artin rahat bir koşu 

Serbest 

ile iyi dercı.:e almağa muvaffak olmuş
tur. 

GÜJ..LE: 
Mugan (B.içi. L.), Veysi (İs. ), Şe

rif (G.), Sabahaddin (R. K.), H. Yal· 
çın (H. L.), Sokrat (G.), irfan (G. S.) 
Çubukçıyan (R. K.). 
DİSK~ 
Ungan (Biçi. L), Bahir (Adaspor), 

Yavru (G.), Yorgiya.dis (R. K.), Se• 
bahaddin (R. K.), Hezençoğlu (G. S.). 
CİRİD: 
Melih (G.), Şerif (G.), Karaca( Biçi 

L.), Ba!;:ı (H. L .), fstepan (G. S.) 1 

Necdet (B. L.), 
Bu müsabakalarda Melih ve Şerif 50 

küsur ır.dre atmışlardır. 
UZUN ATLAMA: 
Ş. Atı1la (B. L), lstepan (G. S.), 

Nevzad, Seyvan (H. L .), Kerimoğ1u, 

Sarris. 
ÜÇADIM: 
Süreyya Arar (B. L.), Pulad (G. S.), 

Arif (D. L.), Halid, Plitas, Sarris. 
Bu müsabaka.da Süreyya ve ulad 13 

küsllr metre atmağa muvaffak olmuş
lardır. 

110 MANİALI: 
Yavru (G.), Vasfi (H. L.) , Nazmi 

(H. L.), Krlsapupolas. 
YÜKSEK ATLAMA: 
S. Ar.lr (B. L.). Necdet (B. L.) , Pu 

lad (G. S.), Prelorenzo, Hrisopopola:s, 
Armanidis. 

Bu müsabakalarda iki atlet 1.75 şi a~· 
mıştır. 

SIRIKLA YÜKSEK: 
'Haydar (G. S.), Sudi (G.), Münir 

(G ), Şerif (G.), Biçaropolos. , • 
Bu müsabakaların finalleri önümüZ"I r.: 

deki hafta Kollej sahasın.da yapılacak~ 
tır. Dünkü müsabakalarda seçmelere 
kalan atletlerden 8 mayısta yapılacak 

müsabakalar için muvaffakiyet bekl:•
ken bu sene yapılan bütr:.in atletizm 
müsabakz.lannı muvaffakiyetle idare e· 
den monitör Naili Moranı tebrik ed"!-
riz. H. Bahtoğlu 

güreşler 
Dürıkü müsabakalar pek 

tatsız geçti 
D~n 1 aksim stadyomunda profesi-

yo.1el güreşler yapıldı. l 
İki çift yerli pehlivanın müsabaka

sından svnra ortaya dünyanın en tek· 
nik güreşçi diye ilan edilen Şennan 

ismin.de bir Amerikalı ile İsveçli Negrin 
çıktı. Ttkirdağlı Hüseyin ve Kara Ali 
de ııırayl girip resim çıkarttılar. Sonra 
Kara A!& ile Şerman ortada kaldı. 

Kırk beş dakika süren ilk güreş~e 

Kara Ali bir pehlivandan ziya.de çevik 
bir atlet olan Şermanla köşe kapmaca 
Oy!ladı. Belki on kere sırtını yere ge
tirdi. Fakat hiç biri sayılmadr. Çünkü 
tuşlar ya minder dışın.da oluyor veya
hud da Şerman bir kolunu, bir bacağı· 
nr minder dışına uzattığın.dan tuşlar 

sayılmadı. Bu m:.isabaka beraberlikte. 
neticelendikten sonra ikinci güreş Te
kirdağlı ile vücudu döğmelerden gö· 1 
rünmiyeıı İsveçli arasında yapılacaktr. 1 
Di.idük çalar çalmaz Hüseyin Ncgrini \ 
belinden kavrayıp yere vurdu. Sonra 

üzerinde altı saniye durdu. Buna ra~~ 
men hakem heyeti tuşu saymadı. Hü
seyini tekrar güreştirdiler. Tekirdağlı 
on sekizinci dakikada İsveslinin sırtını 

bir daha yere getirdi. 
Geçen haftaki güreşlerde müsaba

ka yapacağı ilan edildiği halde bazı 
pehlivan1arın güreşten çekilmek gara
betini göstermelerinden sonra, dünkii 
karşılaşmalarda d:ı çabuk olan tuşların 
kabul e~iiJmemesi bizde profesiyoncl 
serbest güreşlerin ne derece ciddi oldu
ğunu isbat eden vakalardır. 

tsvestcn ve Amerikadan gctirtildi
ğı söylenilen 'ecnebi pehlivanların önü· 
müzdeki haftalarda Anadolunun bazı 
şehirlerinde dolaştmlacağınr duyduk. 
Misafir gür~çilerin 'bu müstakbel se· 
yahatleri göz önünde tutularak mağlQ· 
biyetlerinin böyJe bir dakikada olması 
istenmiyorsa. bundan sonra davet edi
lecek gürcş~ileri ona göre getirtmek la· 
zımdır. ı 
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Blrlac:l c1nıt a minval illen ikl • ""'*'athona MllllA iti Wilcr. 
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AÇ~K HAVA 
a 

D MEKTIE n B 
Peri masallarını andıran 

kulübelerde lıa1Jal 
cam 

ÇocukDar yaOnoz bir noktada tazyik aDtoındadır: 
öuııRernne konaıını vemeğn bntnrmel.I< 

mec[b)uırnyetDın<dledDırDer 
"Çocukluğumuzda yeşilliğe, hava

ya, oyuna hasrettik .. En tatlı günleri
mizi karanlık bir dershanede, kirden 
\:eviz rengini almış, insana kasvet ve
ren sıralar üzerinde geçirdik. 'Oçüncü 
sınıfın pencerelerinden birinin camı ö-

nüne bir tahta çivilenmiş, bu tahtanın 
r'.izerine bir saksı içerisinde bir nebat 
konmuştu .. Bu neydi, bilmiyorum. Çi
çek açtığını hiç görmezdim, fakat ni
hayet yeşillikti, bahardı. .. Tenefüsler
de mubassırdan gizli üçüncü sınıfa ko
ıar, pencereden uzun uzun bu çelimsiz 
bahan seyrederdik ... ., 

Çocuk haftası vesilesilc bir çoı.:uk
luk hatırası anlatıyoruz sanmayınız ... 
Paris civarında Süresm koruluğundaki 
açık hava mektebini ziyaret eden Jur
nal gazetesinin muharriri yazısına yu
karıda tercüme ettiğimiz cümle ile ba,_ 
lıyor ve sonra devam ediyor: 

"Süresm'deki açık hava mektebinin 
hududunu gösteren bir buluttan daha 
i~ce, ve tertemiz gök kadar güzel ma
vı re~ge boyanmış parmaklıktan içeri
ye gırerken bunu düşnüyordum. 

Peri masalını hatırlatan cam 
kulübeler 

İçerisinde kırmızı gelincikler, renk 
renk Jileler, menekşeler açan iki ça
yır arasından kıvnla kıvnla tatlı bir 
~eyille aşağıya doğru inen bir yoldan 
oolaıa dolaşa yürürken kendimi kuş
lar için hazırlanmış mesut bir cennette 
nnnediyordum. 

IhJı: bir ilkbahar gilnettnin tatlı sı

eakhimz sırtımda hissederek ağasıaı:: 

arasından yürürken, yolumun üzerin
C:Je 'bir dağ köpü, yahut bir köy evi 
kadar basit ve temiz ufak kulübecikle
re rast geliyordum. Bu kulübecikler l 
bir peri masalım hatı.rlatıyor.. Çi.Jnkü 
duvarlan ne taş, ne de tuğla... Sade 
camdan... Güneşin ışığını, rengini, ha· 
yatını içeriye alan ve çocuklara veren 
l.:am duvarlı sınıflar .. 

Kısa bir keten gömlek ve mavi 'bir 
Jcilot giy~ çocuklar, bu camdan sı· 
nrfların birisinde etrafı cicekler ve 
kuı resimlerile süslenmiş b-ir- kara tah
ta üzerine şu cilmleyi yazm~lardı: 

"'Bahar geldi, kuşlar ötüyor, çocuklar 
çi_sek topluyor.,, 

İmla farkları göze değsin diye bu 
kelimelerden 'bazılannı siyah, beyaz, 
bazılarım mavi, ve bazılarını da kırmı· 
zı tebeşirle yaz~lar.dı .. 

Kız ve erkek çocuklar, küçük bir te· 
peden ufak gruplar halinde İniyorlar
dr. Öğretmenleri de arkalarından geli
yordu .. 

Bu açık hava mektebi, Süresm bele· 
diyesi tarafından mmtalcanm zayıf ço· 
cuklan için açılmıştır. Bu çocuklann 
zayıf ve hastalıklı olduklarına bin sa· 
hit ister. Sıçrayan, koşan, mektebin 
önünden akan ırmakta kulaç atan, çi
menler Uzerinde çıplak ayaklarla yü
rüyen bu çocuklar mı hasta? 
Çocuklar burada sabahleyin çok erken 

kalkıycrlar. Herkesin ayrı seyyar bir 
tahta dolabı var. Dolaptan havlusunu 
diş fırçasını alıyor. ilk işleri di!lerinf 
fırçalamak oluyor. Yıkanıyor, kurlanı
yor. Sonra haydi sınıfa ... 

Bu ilk ders, -saat dokuz buçuğa ka
dar sürüyor. Saat .dokuz bu~ukta 'bir 
bardak soğuk süt veriliyor, sonra onu 
çeyrek geçinceye kadar oynuyorlar. 
Sonra ikinci ders, on bir buçuğa kadar. 
Sonra duş ve yüzme. Bire çeyrek kala 
öğle yemeği. On dakikalık teneffüs. 
Bir saatlik uyku. Tekrar dişlerin te· 
mizlenmesi, üçü çeyrek geçinceye ka· 
dar ders, bir çeyrek teneffüs, sonra e· 
!işleri, oyunlar vesaire... Daha sonra 
ikindi kahvaltısı ..• 

Açık hava mektebinde geniı bir 
yJzme havuzu var. Bu havuzda her 
vakit Ilık bir su bulunuyor. Ayrıca bir 
de oyun •havuzu. Burada çocuklar ken-

kı 
~ 

A~ Mtltı mektebinde geniş bir 
llürriyc/ var; buna rağmen hiçbir 
çocuk tekdiri icap ettirecek hare
kette bulunmuyor. 

dilerinin yaptıkları yelkenli kayıkları 

yüzdürüyorlar. 
Bir tepecik üzerinde iki yemekhane. 

Biri miniminilerin minnacık yemekha· 
nesi. Çok alçak masalar.. Açık renkli 
muşambalar örtülmüş, tabaklar, sura· 
hiler arasında küçük vazolar ve renk 
renk bahar çiçekleri. Yemek arasında 
çocuklar konuşuyorlar. Altt yaşından 
daha ufak çocukların cıvıldaşarak us· 
lu uslu yemek yemelerini dinlemek o 
kadar tatlı oluyor ki... Bu mektepte 
çocuklar yalnız bir noktada tazyik al· 
tındadır: Yemeklerini tamamen bitir
mek mecburidir. 

Büyüklerin yemekhanesinde cıvıl

daşma yok, gülme ve haykırma. var. 
Yemeğin sonuna kadar kız, erkek kar
ma karışık oturmuş olan bu çocukların 
yanında kaldım. Yemek listesi çok mü· 
tenevvi: sebze çorbası, koyun ha§lama
sı, patates, ıspanak, bisküvi ve erik. 

Çılgınca bir hilrr•yet 
Bu mektepte çılgın bir hilrriyete 

şahit oldum. Mektepte bulunduğum 

müddet zarfında ne bir tekdir, ne de 
bir azar işittim. Fakat talebede taşkın
lığa benzer hiç bir hale rast gelmedim. 

Küçı:ik iki yatakhanede çocuklar 
kendilerinin bile tek elle kolaylıkla 
taşıyabilecekleri kadar hafif alimin· 
yom karyolalarda yatıyorlar. Yatakha· 
nede uzanmak ve hareketsiz durmak 
mecburidir. Uykuları gelirt.:eye kadar 
çocuklar, içlerinden birisinin söyliye
ceği masalı dinliyebilirler. 

Mektebi dolaştıktan sonra öğret· 
menler beni sofralarına aldılar. Bura
nın bütün öğretmenleri gayet iyi ve 
mekteplerini candan seven kadınlar ... 
Yemekte sordum: 

- Çocukların bu manzaraların gü· 
zelliğiylc alakadar olduklarını, onu 
sezdiklerini, duyduklarını zannediyor 
musunuz? Sonra bu güzellikler a•.:eba 
çocuklar üzerinde tesir yapıyor mu? 

. :-- Çocuklar "Ne güzel şey., demeyi 
bıhyorlar. Sonra en büyük zevkleri ne
dir bilir misiniz? Kırlara eıkmak ıı.· 

ğaçların gölgesinde oturmak, ell~rine 
boyalı kalemlerini almak, görd:.ikleri 

· ıeylerin resimlerini yapmak. Demek 
güzellikle alakadar oluyorlar, bunu ae
:iyorlar ve seviyorlar. Güzelliğin 
ruhtan üzerindeki tesirine gelince: 
Talebelerimiz arasında bir Jan var. 
Annesi veremden genç yaşında ölmüı. 
Babası alkolik. Gece gündüz sarhoı

Çocuğu hırpalar, dururmuş. Mektebe 
geldiğ vakit bu çocuk evvela karanlık, 
sessiz, sükuti bir şeydi. Buraya gel
dikten sonra birdenbire açıldı. Külhan
beyi diliyle kaba kaba konuşma -
ğa başladı. • Buna rağmen ~ok temiz 
yı:irekli, içten terbiyeli bir çc.t.:uktu. 
Şimdi tamamile muhitine uymuı, iyi 
bir insan olmuştur. Bu sokak çocuğu 
şimdi tatil günlerini kırlarda nadir ne· 
hatlar, mantarlar ve kurbağa yumur
taları toplamakla geçiriyor. 

Mektebin en güzel sınıfı, seçme ve 
hazırlama sınıfıdır. Burası mektebin 
tam orta yerindedir. Her talebenin ay
n bir maaasr, her masanın üzerinde 

hokka yerinde minimini bir çiçek sak
BISI var. Masaların üzerinde kenarJa
rma çiçek resimleri işlenmiş örtüler 
örtülü. Burada başka mekteplerden 

geldiği için arkadaşlanndan geri kal· 
mış, veyahut yaıma nisbetle zekbı 

geç inkişaf etmiş çocuklar hazırlanı· 

yor, yetiştiriliyor. Bu mektepte altı 

yaşındaki çocuklar müst~na olmak 
•Üzere bütün talebe okuma ve yazcıa 
biliyor. Hem ele temiz okumak, düz· 
gün yazmak şartile. 
Mendelson'un romansı ve 
çocuklar 

Fakat bu mektepte insanı asıl §a· 
ııırtan §ey jimnastik ve musikidir. B<e§ 
sıra üzerine dizilmiş talebeler güzel 
bir musiki parçası dinliyerek kollarını 
aç:p kapıyorlar. Jimnastik yapıyorlar. 

Çalman parça alelade bir şey değil: 
Mendelson'un bir romansı ... 

Jimnastik hocası çocuklardan b;ri. 
sini çağırdı: sordu: 

- Bu parçadan ne duyuyorsun? 
Çocuk cevap verdi: 
- Çok tatlı bir ~ey ... Tıpkr bir şar· 

kı ... 
Musiki ve jimnastik öğ~tmeni olan 
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Seyahat notları 
~, ......................... . 

Bulvadinde başarılan 
büyük işler 

En geri bir kasabadan, merkez nftfosu 
on bini aşan elektrlkll ve mamur bir 

kaza yaratılıyor 
Afyon, (Anadolu muhabirimiz

den) - Geçenki mektubumda Bul
vadini tarif etmeğe çalıştım. Bu ya. 
zımla da kasabanın içini anlatmağa 
çalışayım: 

Kazanın merkez nüfusu on tıın 
küsurdur. Bu rakam mülhakntln. be
raber 45 bine yükseliyor. l\lcmle l•e
timizin - kıyı mmtakaları müstesna. 
merkez nüfusu on bini aşan kazala
rın ehemmiyeti herhalde büyükçedir. 
Yurdumuzun içinde nice kaza mer
kezleri bntrlz kl birçoğu iki Uç bin 

• gibi kUçUk rakamların üstunc çıka
mazlar, 

Bulvadln bu noktadan, kendi aya
rında bulunması lAzım gelen birçok 
kazalara faik görülmektedir. Muhit
te nUfusun - yerine göre - kesafeti 
nlsbetfnde hayatiyet de çoğalmıştır. 
Bunun başlıca Amillerinden birini, 
tlcart sahadaki hareket bolluğu te
min ediyor, dersem yanlış olmaz. 
Evvelemirde bilmeliyiz ki Bulvadln 
zengin bir memlekettir • 

Ben Bulvadlnl eskiden görmedim, 
mUşahedelerlm yenidir. Muhitin es

. kldenberl böyle zengin olup olmadı
ğını sordum: 

- Bulvadln, dediler. Eskiden şim
dikinin Uç dört mtsll daha varlıklı 

idi. 

genç kadın izahat verdi: 
- Ben evvel! ~uklan bir araya 

1 toplar, onlara musiki parçaamı ağll' 
afır çalarım. Sonra tN parça .ıs. neyi 
hatırlatıyor, diye ~ocaklanma ~ 

nm. Mendelıon'un romanımı çocukla· 
nm bir prJaya beuettiler. Çocuklar 
hazan musiki par~amu o kadar bari· 
kulade 'bir tarzda izah ediyorlar ki ... 
Bir gün onlara Şubert'in Macar ilih· 
lan tarkısını çaldım. Sonra eordum. 
''B . 1 u parça aıze ne er söyledi?,, i§te bil' 
çocuğun cevabı: 

"Başlangıcı neıeli, oynak, bir çocu
ğun hareketlerini andınyor. Orta yer
leri istikbali düıünen bir adamın sözle· 
rini hatırlatıyor ..• Zaman uzun ve ağrr 
görünüyor. Sonra birdenbire bu adam, 
istikbal için olan dı:iıüncelerini kafa
sından koğmak maksadilc dansetmeğe 
1:>aşlıyor... Parçanın son tarafr ise bir 
ölü arkasından mezarlığa giden bir a· 
damın yürüyüşü kadar hazin.,, 

On iki yaşında bir çocuğun bu ya
zryr yazabildiğine insan inanmak iste· 
miyor. Bilhassa bu çocuğa bu kederli 
ilhamın nereden geldiğini öğrenmek 
istedim.. Hanri ismindeki bu çocuğu 
çağırttım. Hayatta f etiket görmüı bir 
çocuk .. Babası sarhoş .• Kendinden kil· 
çük kız kardeşi hastalıklı ve hastaha
nededir. Tatil zamanları evde yapayal
nız yaşıyor.,, 

Fakat; on iki yaşında bulunan bir 
kızın ayni parça üzerindeki fikirleri 
benim daha hoşuma gitti: ''Bu parça 
çalınırken ıunu dJşündüm: Bir kız 
var .. Dansediyor.. Annesi de kız gi".ıi 
dansözdü. Bir gün bir tiyatroda daıı
sederken öldü. Kız annes!nin yeriııe 

geçti.. Annesinin öldüğü sahne üzerin
de, an?esinin yaptığı ayni dansı yap· 
ması 1azım.. Çocuk dansa başladı. 

Fa~at annesini hatırlıyarak durdu ve 
ağlad~ .• sonra cesaretini toplamak için 
annesını tıatırlamamağa çabaladı.,, 

İşte Süresm açık hava mektebi böy· 
le bir müessesedir. Bu mektep 1935 te 
açıldı. Kadrosu o vakit 300 talebe.'ık 
imiş. Bugün mektepte beherinde 30 ta· 
lebe olan 11 şube var. 

Bı: mektepte tahsile hasredilen m'j:J 
det günde yalnız dört saattir. Her h3l
ta nöbetle talebenin altmış tanesi otı:>
mo1Jillerle müzelere ve Paris civannda 
gemıeğe giderler. Müeuesede müte· 
hasarı iki doktor ve bir de hasta bakıcı 
vardır. Hasta bakıt.:ı çocuktan ölç:r, 
tartar, göğüs genişliklerini kontrol e· 
der. 

Bolvadin kaymakamı Feyzi Akkıtr 
lşte en çok üstünde durmamız H\

zım gelen nokta budur. BulV1\din cok 
zengin, llkln ilerleme çığırına şimdi 
girmiş. 

Gecen mektubumda da izah etmff 
tim ki burası koyu bir lhıroalln ze.ı 
bunu olmuştur. İhmal, muhiti kör~ 

!etmiş, halkı mağdur etmiştir. BU. 
hassa içtimaı ve kültürel sahada um4 
duğundan çok fazla menfi tesirler 
icra etmtş olan o ihmall bugün gl ... 
dermek suretlle muhitte yep7enl bir. 
yUrUyUş tarzı !kame edebllmenta 
gilc;lntnntı göz ön11ne getirelim, m• 
bakkak-td 7el9 tı. karp >z $ SJ kM 
lırız. 

Fakat yelse darbe indirecek 7eg~ 
ne kıınet "azim,, dlr. Çetin itlerin. 
karşısında enerji ile azmin kanı,m~ 
smdan mUrekkep bir faaliyet bellr.ı 
diğl takdirde muvaffak olmamaf~ 

imkAn yoktur. Sadece bir parça yo. 
rulmak IA.zım. 

Bugiln Bulvadlnde göruten umumi 
ilerleyiş hareketinin bir Amill de btı 
dilşünce ile çalışmağa başlanmış ol. 
masıdır. 

İlk işler 
Kaymakam Feyzi Akkor buraya. 

geldiği zaman ilk defa belediye işle .. 
rine el atmıştır. Karanlıklar içinde 
miihmel blr kasaba bulmuş olan kay~ 
makamın başka tUrlU hareket etm«ı. 
sine de imkdn yoktu. Bu yüzden be.ı 
ledlyede bir tasfiye lüzumu hisset-4 
miştir. 

Bugünkü belediye, Feyzi Akko. 
run isabetll cllrektffler1 ile, memle.ı 
ketfne faydalı olmakla meşgul bulu• 
nuyor. 
Kasabanın içini düzeltmek, bele. 

diye işini halletmekle derhal tmkln 
dahiline girmiştir. Onsan sonra Bul.ı 
vadinde öyle değişlkllkled olmuştur 
ki takdirle anmamak bir nevi insaf• 
sızlık olur. Evvela. bUtün esnaf dah& 
sıhht şeraite uygun tedbirlere tabi 
tutulmuşlardır. Bütun dUkkAnla.r ca• 
meka.n içine alınmış, yiyecek madde .. 
teri üzerinde bilhassa temizlik gös
terllmiştfr. Nark işlerine büyü~ 

ehemmiyet verilmiştir. Gelişi gUzet 
kullanılan ölçüler, tartılar; HlçU Te 
ayarlar nizamnamesine uygun vazı .. 
yete getfrllrniştir. 

Sokakların temiz tutulmasına. 

caddeler açılmasına, evlerde birer 
kaynağı olan helAların srhhata zarat 
vercrniyecek hale getirilmesine gös.o 
terilen ihtimam bu ilk çalışmatat 

meyanında knydolunabilfr? 

Elektrik ve a~aclandırma 
Bulvadln bugün elektrik lşlnt cıo 

hallediyor. tkl ay sonra kasabanıır 
karanlıktan kurtulduğunu görme1' 
ne kadar sevfnçll bir hadise oJacalc .. 
tır. 

Kasal>nnm ve kasaba clvarınrıı 
~ Devamı 12 !nete!• 



Başvekilimizin seyahatinden tesimier 
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1 ıpkı hır roman 

Haydudun izi bulundu! 
• ~ . SahteRemziyenerde? 

Danqel Gudeqe mı.ı.amelemız artık Haydudun izini muharririmiz bulmuş ve kıskıvrak 
J ~ ' / 'd ' k J ' • •• /ı l • yakalanması hakkında alman tertibata büyük 
u'efışme l ır, enuısı şup ~ l . yardımlan dokµnmuştur 

d l J J l lı t N'ıhayet ba ııeferde k8tillilk, iyiliie çıktıfmı g5rmedim. Zaten dOn ıecelcl 

eği uir, onu uavamız e ıne "ıı":: .• :~mt,~:e.u. .. ~;kt ......... ::.:~::::::.h .. _.. 
k l 

sonra Mahmut Nadirle k5tillflk arka- tetikte bulunan otel btıroaunu lkal 

azanma ~JJJ '9 cJqı oldutu yibde yUs anlatılan uhte ettiğinden lti direktare .&ylemiflerdir. 
7 "" Bayan Remdye P1krinin bine dUt- Unm gelenlere haber verildilrteıı 

General takdirle mırıldandı: 
- Zeki bır bulu~! 
Velter devam etti: 
- Bu buluş muvafık netice verdi gene

ral. Dün Hanovra gelen ve Vengel tara· 
fmdan bugün bana gönderilen cevap i,-
te ... 

Velter cebinden bir mektup daha cıka· 
np okudu: 

Mösyö; 
iki mayıs tarihli mektubunuzu ve gön· 

derdiğini: parayı aldım. Mektubunuza, 
arkadaşımızın Dan.vel Gude hakkında bir 
müddttcnberi hiçbir maltlmat sahibi ol· 
madığımız irin çok memnun olduk. K en
disi /iUınkika müessesemizde çalıpnaktay 
dı, fakat, birdenbire haber bile vermeksi· 

• ıin işini terketti. Harwvrden geçtilini 
bildirmeniz hakkında duydulumıu endi· 
ıeleri kısmen olsım izale edecek mahiyet
tedir, çünkü biz onım hayatından bile 
endişe eder vaziyete düpn~tük. Kendi· 
sile temasa geçmeli pek arzu ettiğimiz 

cihetle Berlinin büyük gazetelerinden bir 
kaçına şöyle bir ildn koydurmanm rica 
ederiz: 

''M. Danyel Gut!e: Süratle Fransaya 
'dönmeniz rica olunur.,. • 

General. bir kahkaha ile komiser V elte
rln sözünü kesti: 

- Ne saf adainıarı Mektubun sonunda 
neler var? 

- Mühim bir şey de~l general. T~ 
eekkfu', ilAn paralarının derhal ödenece. 
lini temin vesaire._ 

- Tebrik ederim komiser Velter. Me
sainizden çok memnunum. 

Komiser, ağzı kulaklarında, yerlere 
kadar eğilip kalkarak tebrike t~r 
edP.rken, general ona ehemmiyet verme
den Fon Strammere döndQ: 

- Gude ile ilk müla.katınızı müteakip 
verdiğiniz raporda ileri sürdüğünüz fikir 
böylece teeyyüt etmiş oluyor. Doğru gör
mu<;sü'lüz, sizi de tebrik ederim. 

Bu vazl}'ettc Danyel Gudeye karşı 
muamelemiz değismelidir. lzenştaynver· 
ke direktörü dostum general lzenştayne 
§ifreli bir mektupla meseleyi bildirelim.. 
LQtfen not alınız. 
Yüzbaşı cebinden not :lefterini ve ka

lemini çıkararak gözlerini generale dikip 
bekledi. Alınan askeri istihbarat te§ki!Att 
reisi yavaş yavaş dikte etti: 

"Danyel Gude etrafındaki muhafaza 
'6"lberi artık gevşetilebilir, mesuliyeti 1 
üzerimize alıyoruz. Maamafih kontrol· 
den büsbütün vazgeçilsin dı demiyoruz. 
Bundan soma kontrol çok gizli, belli ,ı. 
lirmeden, onun izzeti nefsini kırma
dan yapılmalulır. Artık onu mihsse.stnin 
adamlanndan teldkki etmek ve imkdn nis 
.betinde aranıza almak lôzımdır. Ona a· 

-e-
zmn1 itimat beslmiyor JıWini onmelidir. 
Söyledikltrinin doğru oldufu anlaşıldı. 

kendisıni davamıı lelıinı kazanmala ça
lışmalıyız. itimadınızı isbat için ban 
l4boraıuvar tecrübelerine bile onu çafıra
bilirsiniz. 

Balısettiliniz tecrübelerde, gelecek oy, 
bildirdiliniz tarihte lıazır bulunacafım.,, 

General biraz dilşüudO, sonra: 
- Bu kadar, dedi, söyliyecek başka bir 

§eyj.m yok. Mutad nezaket ve dlmJeleri
le mektubu tamamlarsınız. Mektubu gön 
denneden önce bir kere bana gösteriniz. 
Mersi gidebilirsiniz. 
Kapıya wruldu. General rahatsız edil 

diline kızmış bir tavırla seslendi: 
- Giriniz. 
Nöbetçi kapıyı açarak ham ot vaziye. 

tini alıp bekledi. 
- Ne var? Çafmnad:ın ne diye beni 

rahatsız ediyorsunuz? 
- Affedersiniz general. Kont Fon Der 

Vangerhayd ziyaretinizde bulunmak is
tiyor. Generalin bu ziyaretten haberdar 
oJd~nu söyledi. 

- PekAJA. buyursun. 
Nöbetçi çekildi. Fon Strammer de çık

ma~ davra,,dı. <'.meral onu yumu~k 
bir tavırla alıkovdu: 

- Kalınız. mfilAkatmıızda siz de bulu-
nunuz. 

Velt.ere dl\ndQ: 
-:Si~'-a~mmnız. 
- HCimıetlerim general. 
General, yüzbaşı ile ya1nı.ı kalınca 

sordu: 
- Kontu tanırsınız delil mi? 
- Diplomatik kuriyelerimizden biri 

zannederim. 
-Evet. 
Kont Fon Der Vangerhayd bu ~ırada 

içeri girdi. Sol koltuğunda büyük bir şık 
çanta oldu~ halde generale doğru iler
liyerek elini uzattı: 

- Sizi görmek ne saadet ekselAnsl 
General ziyaretçiye do~ iki adım ata

rak mukabele etti: 
- Hoş geldiniz azizim Kont. Ben de 

sizi bekliyordum.Daima §Ik, daima zarif. 
Durun size muavinimi takdim edeyim: 

Yilzba3J Fon Strammer ... 
- Tanıştılmuza memnun oldum y(lz

ba~·-
- Sizi tannnak ltenim için eereftir 

kont. .• 
General: 
- L!ıtfen oturunuz, dedi, artık i~ten 

bahsedelim. 
Masarun etrafında birleştikleri vakit 

ilAve etti: 
- Yilzba~ı. lQtfen bize birer sigar veri

niz. 
Yilzbaşı sigar kutusunu dola~tm:h. son-. 
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ra çakmalile evvell generalin, sonra kon
tun sıganarını yaktı. 

General söze ~adı: 
- E, azizim kont. anlatın bakalım. 

Malagadan geliyorsuiıuz değil mi? 
- Evet. birkaç saat de Pariste kaldım. 
-Vaziyet? 
- Beklenilen zarfı getirdim. 
Kont Fon der Vangerhayd, dizlerinin 

üstünde tuttuğu çantaya doğru eiiJdt. 
açtı ve içinden çıkardJlı üstü bezli ve 
mOhQr mumlu büyük bir zarfı generale 
uzatırken ilAve etti: 

- Malagada hususi vazifede bulunan 
tayyare binbqısı Hes.Wt bu zarfı bana 
teslim ederken dikkat etmemi sıkı Siiaya 
rica etti. Buna gözlerim kadar ehemmi
yet vermeml, ancak size teslim etmemi; 
seyahat esnasında biran bile gözümden 
ayınnarnanu istedi. 

Bu tenbihler aynen yerine getirilmiştir 
ekselAns: zarh size teslim ediyorum. 

-Teşekkür ederim. 
Odada bir sükQt oldu. General Fon 

Rogviç kuvvetli bir masa lambasını önü
ne çekmişti. Akseden kuvvetli ışık alun. 
da evvelA zarfın üzerindeki mühür mu· 
munu tetkik etti. ~ühür kanadlan kapa
lıve göğsünde gamalı bir haç olan bir 
Prusya kartalı aeklinde idi. Kartal bir 
milselles içine resmedilmi§ti, müaelleain 
kö§e]erinde de D. U. A. ,harfJerl vardı. 

General başım kaldırarak sordu: 
- Bu harflerin neye del!let ettilinf 

biliyor musunuz? 
Kont tereddüt etmeksizin cevap verdi: 
- Deutschland über Ailesi 
-Bravo aziz cliplomat! 
-Tebrike hakkım yok ek~IAns. Binba 

şı Hesselt bana bunun manasını, zarh gö 
zümün önünde mühürlediği sırada, izah 
etmişti. Aynca şifahen şunları bildirme
mi de rica etti: "İngiliz meselesi iyidir 
ve iyi bir şekilde ilerliyor. Bizi aırucadar 
eden tayyare plAnlanru yakında elde e
clip Berlinde generale bizzat götüreceği
mi umuyorum. Bu i§le meşgul olan ajan 
muvaffak olduğunu ve bana iltihak et· 
mele üzere Londradan Malagaya hartket 
etmek üzere bulundulunu bildirdi.,, 

General Fon Rogviçin g~leri sevinçle 
pırıldadı. Umbayı önünden iterek elle
rini neşe ile uğuşturdu ve söylendi : 

- Yaman adamdır binbaşı Hesselt ~ 
!e1Am! MOkemmel bir istihbarat zabitf. 
birinci smıf tekni"iven ve kAşif ... Keşif
lerinden ikisi şimdi tzenştavnverke atöl
yelerinde tecrübe ediliyor. Bu tecrübele
ri, İspanyada mühim bir vazife gijrmek 
fü:ere muvatckaten terketti: bu işttt mu
vaffak oldu~nu da şimdi hildirdifntz 
mı:ıti'\.,.. .. tt~.,, ::ınh.,,fmnr. ~"le !T'lc::ına~ 

m'JıtU. tonra ot~lde tertib&t almm1Jtır. Fakat 
Bir ta.raf tan talimhane merkezi tefi ne öf le, ne de aJqam yemeklerine ceı

Bay .Selim Özdurum ve değerli arka. memif, an.:ak gece 1&at on birden ton

daılan, bir taraftan muharririmizle ra glmiıtir. İlk .azil: 
kendi ıeçtifi arkadatlan geceli gUn· 
dilzlil bir takip ve tahkikten sonra Mah 
mut Nadirin iıini bulmağa muvaffak 
olmuıladır. 

Mahmut Nadir bir Suriye pasaportu 
r&tererek ve böbreklerinden çok ra
hat11z olduğunu bahane ederek birkaç 
gUn Beyoflun.dald Avusturya erkek 
haatahaneainde yıtmlfbr. u~ mlld
dct orada kalamıyacağmı anhyan hay
dut hastahaneyi terketmiı ve o cet..:e 
yanmda d5rt bet b&vul olduğu halde 
Tepebapııdald Sümer palu otellnde 
blmt§tır. Otele gece saat on bire dol· 
ru gelmit ve Toroe ekapreaile Ankara· 
dan retdiğini yazdırmııtır. Vakit geç 
oldufu için otelce hüviyeti llyılrile 
deftere kaydedilmemit yalmı: bu ae
fer de batka bir pasaport göıtermiıtir. 

Ertesi sftntı otel yazıcı~ı ecnebilere 
mahsuı ikamet mUsaadeıini ıormut ve 
pasaportunu iıtemiJtir. Mahmut Nadir 
bunlamı yukandaki bavulda olduğunu 
birazdan gelip vereceğini, timdi aı.:ele 

iti olduğunu aöylemiı ve İatanbulu bil· 
miyor davranarak ruı vapurlan acen· 
taamm nerede olduğunu 10rmuıtur. 

Acentayı göstermek için oteldeki le~ 

mllerdeu biriıi yanma varilmlftir. Rıh· 
tmla lnmlıter, acentanm bulundulu 
binayı öğrenice çocuğa bir fıra verip 
aavmrıtır. Çd.:uk kilçWc bir hi%mete 
karp bir Ura veren bu c&nert mfltte
rlnin arkaamdan bir daha bakmıt. ve 
mUıterinin acentaya girmeden ileriye 
doiru ytırUdilğtlnU garmtlftUr. Bir a
ralık arkasından kC>fup: 

- Acentayı geçtiniz, 
yonun ur. 

yanht sldf.. 

Demek istcmiııe de cömert mtifterl· 
yi belki kızdırır korkusilc oteline dan
mllttilr. Yalnız vakayı ıevinçle yuıcı· 
ya anlatırken otel tercilmanlanndan bl· 
rial birdenbide hatırlıyarak: 

- Ben dün gece TorOI trenine n&
bet tutmuıtum, SUmer palum adını 

haykırdığım halde kimse gelmedi. Bu 
kadar çok eıyalı birisinin de trenden 

larla çalışmak l>!r şef için zevktir. 
Tekrar masaya yak}a§tı, zarfı eline a

larak devam et1 i: 
- Bakalun Hesselt ne yoll~? 
~nden bir kaırt bı~ alarak 

zarfı açtı, içindekileri çıkardı: Daktilo i· 
le yazılmı, bir k!ğıt ve dört tane mavi 
renkte. üzerleri resimler ve rakamlarla 
dolu plAn kQıdı. 

- Yann sabah unutmaymu, ben°" 
damda iken geliniz de ktğrtlan vere
yim. 

Diyerek oduma ıirlP yatmıftır. A
radan yanm aaat geçince bir kadUl 
kendiaini· telefonda aramıf, telefonu o
daama haber vermiıterdir. Bu kadın 
ancak bt>f on kelime Arapça konUfUp 
telfonu kapamııtır. Bu muhaverenin. 
ancak Dt! tıç kelimesi seki otel kltibl 
tarafından .ıaptedilebilmlt ve bu keli· 
melerin (bulundutun yer kctf olundu 
kaç) m&numa geldifi anJaplmıftır. 

Bunun Uurine ip aababa bırakma
nın doiru olmıyacatını an1ıyan1u 
Mahmut Nadirin bulundufu odaya ci· 
dip kapıyı nrmuflardır. 

Fakat içeriden cevap verilmemesi 
hayret uyandmmttır. Kapı otel anah· 
tarlarile açılamayınca kilit .akWmllt-
1'!1r. 

Fakat odanın içinde dart bnyilk ha. 
vuldan baıka bir ıey bulun.amamıttırl 
Bcıin.:i kiiçilk çanta ile sahibi ortada 
yoktu. Kıaa bir tetkikten sonra anla· 
ıümııtır ki Mahmut Nadir üç metre
den daha u bir yilbeklikte olan pen· 
cereden atlayıp kaçmııtır. Atladığı yer 
bir çılrma• eokaktır. Ba eolralm Ufe
sinde daimt bir nokta vardır. Nokta en 
çantalı birisinin delil. battı hiç Jdmse
nhı çıkmu tokaktan dqan çıkmadıtr
m marta beyan etmiftir. Dedıal sıkı 
tertibat a1rnımt .okafl ihata eden bi
nalar kontrola tlbi tuttilmut ve icap 
eden muamelelere bqlanmqrtr. 

Mahmut Nadir noktanın dedifi gı'bi 
hakikaten ~mıpa bu binalardan bi· 
rinde olmaaı lhım geliyor. Binaların 

arka tarafla.nndaki kaçılabilecek yerlerı. 
de tutulduğu için haydudun m bu çı\1-
mum içine kapanmı1 demektir. Dlln 
akpm Uabll yakalanmaama mubakkac 
nanrile bakıtmakta idi. 

Telefona haber veren kadına ıelin· 
ce, bunun sahte Bayan Remziye FilcTJ 
olması kuvvetle muhtemeldir. Kendisi 
de ayn bir kaçak oldufu halde bu it
lerden nasıl oluyor da daJrikuı daklka
ama haber alıyor? Dikkate ve hayrete 
pyan olan nokta burasıdır. Hem ken
disini cbliyebilen hem arbdaımm em
niyetini temin etmefe muvaffak ola 
bu kadın, her halde aleltde senerl ka
dınlara benzemese gerektir. Şimdi ba 
kadın nerede?. 

Mahmut Nadir yakalanmcaya hdaa 
bu IIt' diltllmU çazülmiyecefe benzi. 
yor. Nadırin yakalanıp yablanmadıfl 
bu ıece anlaşılırsa yann tafslllbnı ya. 
ı:aru. 

·y B A N .C 1 D 1 L LE RE NA K L 1 H A 'K K 1 M AH F U:Z O,U R 

za.rayı daha bariz bir eekle koymuştur. 

HAHl::ıttN EDEBi l J:;J'IUKASI: es 

Büyük bannnm oduile, Feridin yattığJ. odayı blribirine 
bağlryan uzun koridor, iki kapının da kapalı bulun.ma.11 yU.zUn• 
de~ bir yabancmm gUçlUkle yU.rUyebileceği hale girmiştir, 
Ferid, bildiğimiz gUndenberi, hastadır. Yatağında bir ölil hare
ketslrJfğile yatarken baeucunda bekllyen Fatınanm dudak ve göı 
hareketlerinden keşfe çalı~ğı isteklerini yerine getirmeye ça... 
Iıeıyordu. 

katlı, şurada tek bir çatıdan ibaret ah~ap ev sırıtıyor. Onların 
bile ezilmiş bir hali, nefes alamıyan bir zavallılığı var. lrfan 
Paşa köşkü, bu ağır hava altında daha Bessizleımiş ~ibidir. BU
,.Uk bahçesindeki ağaçların yapraklarından bir tekinln sal· 
!andığını görmek kabil değildir. Derin bir sessizlik ve ezici bir 
sıcak.. 'üstünde yanan güneafn tesirile etrafa görUnmez alevler 
saçan toprak yol bembeyaz. .. Yalnız, bu derin sessizliği, bembe
yaz yol~ kenarlarındaki bodur çınar ağaç'!.a.rı altmda oyun oy
nayan, kendinden geçmiş sokak köpeğini tekmeliyen çocuklarm 
ara sıra çıkardığı sayhalar bozuyor. t'aıan: Hasan Ras m Us Sabihanm evden aynlıımdanberi, Feride, halı:lkt bir anne 

eefkatile bağlı kalan bu iyi kalpli, şehirde dOğmUJ köylU kızı, 
küçük hanımmm cinayetini bu sabah Selim Beyden i§itmletl. 
Keşki lşltmeseydi ! Bu haberin kendisini nasıl sa.nıtıgmı ta.h· 
mln edeme7.Biniz. Bir boğaztokluğuna çalıştığı bu eve, bu evde 
bulunanlara onun kadar ba~lı bulunabilecek bir başkası dil§il· 
nQlemez. KUçtik hanımınm ıstırabmı benlmsemlf; Feridin a• 
cısını içinde bulmuş, Suadtn derdJnf dert edinmişti. Şimdi bile, 
Ferldin başrucunda beklerken bunlan dU~nOyordu. Yurt 
olmuştu kUc;lk hanımına ... Onun yeri, hapishane k<S§eleri defi!, 
burasıydı. Yazık olmuştu Feride: o, annesi hapishane kötele
rin.je inlerken, burada gözlerini hayata kapamaya mahkfun o
lacaktı. Ya Suad Bey? Ya o? Zavallı adam. •. Bira.Dda.heır ~ 
ka.ybetmi3 buhmuY.OI"du-

İstanbul derin bir kayıtsıZlık içindedir şimdi. Kimse, şu.ra
C!aki İrfan Pa§a köşkUnUn çatısı altında kan kusan bir Feridin 
mevcudiyetinden, kan ağlıyan bir Safinaz hanrmm bulunduğun
Clan haberdar değildir. Kim derdi ki' bir zamanlar, sessizliği i· 
~nde zevke \•e istirahate ka~'llşmuş görünen köşk, bugün daya
nılmaz ıstrrapln.rrn menbar olmuştur. 

Köşklin ıstırablı havası, dinç Mınat A~ayı bile sarsmı§tır. 
Sık sık, gür ve beyaz bıyıklan altında saklı kalan inoe duda.k
lan a.rasmdan, konu.~tuklarma nilktelJcümleler sar!edebil~n o 
lıtlyar !USIJlUŞ; Fatma bir gö1ge gibi kalmış. Şayeste içine 
~kfJmlştf. Şimdiki halde en hareketli r.dam Selimdir. O, şüp. 
be yok Jd bunu Jatiyerek değil, diğerlerine cesaret vermek için 
Y.apıyor. 

KöfkUn çakıl taşlarile kaplanmış, ince bahçe yollarmda.n 
yUriiyerek etrafınıza bakınız. Burada şimdiye kadar görUlme
mi§ bir ihmal elinin. çiçekler! soldurduğunu, ötede beride ya· 
bani otlar çıkardığını görürsUnUz. İrfan Pa.p kötkU, lrf an Paşa 
kÖ§kU ohlı, böyle bir ihmf&Ue kaI'§ıla.şmamıştır. 

YUrUyUnUz. .. Bir 7.&Illa.nlar, Sa.bihanın, bahçedeki bUyUk oe· 
viz ağacı altında yatan oğlu Ferldin, yanına gelmek ve ona ko
cası Selime artık amca dememesi için tenblhde bulunmak Ur.ere 
görUndllğU mermer merdivenlerde-, eski temizliği göremezsiniz. 
İçeriye giriniz ... Salonda dolaşınız, yayvan merdivenlerden yu
karıya çıkınız. dolaşınız, göreceksiniz ve hissedeceksiniz ki ha· 
va daha ağır, etraf daha loştur. Belki bu loşluk eskiden de var
dı. Fakat, Suad'Jn tevkifinden sonra indirilen lstorlar bu man-
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Fransız sinemasında genç yıldızlar 

F ransanın Greta 
Garbosu 

Korın Lüşar'ln •Ohretı bir tak 
~llmle Fransız hudutlarını aştı 

Fransm sinema ıtrketlerl bdrolaruu 1 tekllfı.rıe brplaftı. O, bunlarm içeri -
eniılctiyorlar. 931 seneli içerisinde sinden en Jyiabıl 88Çerek ince bir sevk 

Migel Morgan Madlen Robemon, Annl sahibi olduğunu da pterdi: 
Verne, Gabi Silviya, LuJz Klaretti ebıe- Fraııunm en iyi film .enaryoau ha -

ma. perdesi URrinde göründüler ve bU mlıyan muharriri sayılan !ılorill Lohman 
yük muvaffakiyetler kpandılar. Bütün Franaanm en meohur tiyatro müellif -
bu genç sanatklrlar, gençliklerinin ai - Jetinden Pfyer VolfUn "Irmak, .ialmli 
birli kuvvetine dayanarak çok görtilmüt plyeefnln mevzunu 0188 tutarak bir film 
ve bıkılmııt soluk eimalan unutturdu - senaryosu hazırltyacak: Korln LUşer de 

bu filmde be.' roJU oynl)acaktır. Filmin lar. 
Franeız sinemacılığmm en yeni aanat- çevrilmesine huiranda bqlanacat ve 

kln Korin LUıerdir. Bu kız IOll aylar i- önllm zJeki sinema mevsiminde göste -

çerisinde, tek bir filmle, birçok töhret nleceklir. 
sahibi sanatklrlan kıakandıran büyük 
muva!fakiyetler kazanml§tır. 

Korin .uUıer Parteli bir gazetecinin kı
zıdır. Babası, krzmda temsil sanatı için 
buyük bir istidat görüyordu. Onu kon -
11ervatuvann komedi kısmında tahsil et
tJrdi. Korin burada çok çall§tl. Çok 18Y -
ler öğrendi. Sonra bqka aktrilller gibi 
Udnci, UçtıncU derecede rollerde çalrt -
madan doğrudan doğruya Etuval tlyat· 

J'08unun aahneye koydufu bir piyeste b8I 
rolU oynadı. Garip bir teMdUf eeert c -
larak "3200 metre yükıeklfkte,, ismin· 
de olan bu plyea, Kortnin bUytlk babeal· 
Jllll eaerl idi. 

Btlyük babunun piyeai torunu Korinl, 
cenç Kortn bOytlk babeunm eeerinJ fıal
ka tanıttı. Piyeı blltOn bir tiyatro mrv
•iml 150 defa oynandı. Meehur sinema 
rejiaörU Leomit Koıt bu piyesi ıeyre -
derken Korinin mtlkemmel blr flbn yıl
dm olabtıeceltni eezcli. Ve dopuctan 
doiruya kıza "Parmaklıkaıl hapJaJwıe .. 
filminde bq rolU oynamayı teklif etti. 

Kortn sinema yıldm olmak için ) "&DJP 

tutuıuyordu. Teklifi hemen kabul etti. 
Bu cüretkirane hareket bllyilk bir mu
vafafkiyet ıeklinde meydana çıktı. Genç 

kız "Parmaklıkmz hapJahane,, filmindeki 
Nelli rolilnU pek mükemmel canlandırdı. 
Filmin senaryosu çok gtbeldl, çok kud· 
retliydl, fakat çok da cUçtU. Onun için 
daha film çe \Tllmeden evvel birçok si
nema munekkitleri, bu kadar zor bir e
aerde bqrolU hlc; tecrübetl olım,yan bir 
laza verdiit için rejtsarO elddetle ten
kit etmiılerdi. P'akat film, rejl86rü hak· 
' c•'cardı. mU"lnk!dtlerl mahçup etti. 

ilk ntmlndfll bu kadar büyük bir mu
Vaffakll e t kazanan Kortn Lllter. birçok 

"l'a , Jklılmt 1ıa/lislta114 filminden [;;, 
sahntdc K orın Liifer 

Korin Lüter film çevirmekte devam 
etmek arzusundadır. s.Jıne hayatma 
dönmek lltemedlği için kendiaine muh
telif tiyatrolar tarafmdan yapılan tek • 

lifleri reddetmlftlr· 
Korln Lllferln töhreU bir tek fUmle 

Franaadan c:bfan apıqtır. "Irmak" fD
nılnl çe eğe bqlamadan evvel In -
gilterey ııdecek ve orada lngiliz aa -
natklrlariyle "Parmaklıksız hapishane,, 
filminin lqililcesini çevirecektir. 

Talih ıenç J'ranm kızma her auretle 
yardım ediyor: Son gtlnlerde Parfae uf
nyaroJc gUn kalınıe olan Marf Pik -
ford kendisiyle konup.n bir Blııema 

mecmuası muharririne bu genç kız hak-

r 

BuzDar arasonda 
3800 lköDometreı 
Buz tutmuş deniz ttzerinde 
kar kasırgalarile Uldürücü 

bir mUcadele 
Birdenbire buzlar kırıldı ve adanı omuzlarına kadar suya gömüldü 

Kutup civarmda uzun seneler çallfDUI olan Kanadalı bir 
poeta memunı tekaüt olarak meslek hayatmdan çekilmiştir. 
Bu adam timdi kutup yakm.larmda geçen meslek hayatmm 
sıkıntılı ·gtlnlerinl bir lngWz mecmuumda anlatıyor. Bu ya
zılardan meraklı bir parçaamı, on eene evvel kutup yakınla
rmda naaıl poeta sevkedildiğine dair okuyucularımıza bir 
fikir vermek Usere tercüme ediyorus: 

"Sen Sllv~trde bir akpnı.. Bet ki§iyiz.. Ateşin şidde

tinden Jupluzıl bir renk almJt ısobanm bqında oturuyoruz.. 
Şimal kutbundan 200 mil mesafede Hereel adasmda Kana
daya ald kUçilk bir posta kulUbeeindeyiz. Dıpnda fırtına ku
duruyor. İçerisinde 18mdığmıız alçak binayı temellerinden 
sarsıyor. İki senedenbert burada çal11ıyonı.z. 

CaV\11 Ancli koltuğunda aıcaktan uyupnuf, yumrukları 
kapalı adetl uyuyor. GUnlerce ustura yllstıne hasret kalmıt 
olan çenesi, göğsü üzerinde sala, sola dolru sallanı~·or. O 
bugün buraya Aklovikten poata getirdi. 

Belher onba§ı aflr ağır plpoaunu çekiyor. Dev gibi uzun 
boylu bir adam Glan Milin, eldivenlerini tamir ediyor. HUdaon 
körfezi kumpanyası memurlarmdan Skoti Gal geçen seneye 
alt blr mecmu&nm yapraklarmı çevirerek nkıt öldürüyor. 

Bu gece bir veda gecesidir. Erteal giln, yani 1925 sene
sinin ilk gUnU, medeni memleketlerde balolarda, kumarhane
lerde, meyhanelerde 1abehlıyan insanlar gecenin yorguıı-
1 uğunu telifi etmek Qzere yataklarında JDJ§1} mJ§Jl uyurken, 
Skoti ve ben içerisinde oturduğumuz posta kulübesinden ay
rılacab'1Z. Elimizde dağıtılacak altı yUz mektup var. Kent ya
•• ı tr~. ~.,...... ._ •. baralardMl bll
ınn po9ta mevidierliıiS. bu me'WP!m ~ GicUI. se
llf 3800 kilometrelik bir yolculuk~. Bu mesafeyi timendifer, 
araba, otomobllle detti, köpek kO§Ulu kızaklarla k&tedece
itz .. 

Zeki hayvan, öişltrile ceketimin kolundan kavradı t'c ... 

kadar iyi olurdu! O vakit gilnde iki yüz, üç yüz millik bir sa

bayı '8IU'dlk. Bu ıuretle Kente kadar Püı> aelmek zamanı 
._ ........... o1arda& 'BaUluld ...... 1ılıle 'ba 118Yahati :vaP-
mak için Uç, d&t ay Jbım." 

Belher alay ew: 

- Evet. poata kultlbelerinde elektrik ten*'atı, sıcak 
ekmek, birer de alnema olsa ... Sen de olmJyaeat ıeylerden SkoU ortaya bir fildr attı: 

- fmkbı olla da po1tayı tayyarelerle nakletsek ne ne diye bahaedenıln bilmem! 

Tayyarelerle kızaklar arasındaki fark 
O vaJPt blz, bir gUn olup da bu poata 1 zere bqmu döndUrdtlğllm vakit bUtUn 1 yUrUdUm. Sonra birdenbire buzlar ağır-

kulUbelerlnden tayyarelerin motör ııea- ıpklar kaybolm111tu. Yalıwı uzaktan usa- ııtıma tabammnı edemiyerek Janldı. 

lertnl lfldeceğimbıl, tayyarelerle tutup zağa lfiWen köpek havi"amalan bura - Bir lah&a içerisinde buslu su, soğuk bır 
civarına posta tafmdJğmı rüyamızda gör~ larda hayat olduğunu ifade eden son bi- yılan gibi bOttln vUcudUmU aardı. Elle -
seydik bayıra yormndık. On bet sene rer iz. .. Biraz ısonra onlar da ltitUmez o- rtmlo yanımdaki buz parçalarına sanı • 
evvel, He1"3el aduma posta, köpek ko- lacak blz vahfl, ~ ve eesslz bir kıtada dun. Bereket vereln ki ctrafnndaki buz-
aulu kızaklarla Oç ayda gelirdi. Bugtln bu yapayalnız kalacağız... tar 1ağlamdL Derhal bafırdmı: 
seyahat tayyare ile gidip gelme beı gUn- Hereel adaemı mayuı aymdan evvel - Skoti, Skotl, Skoti .. 
de bitiyor. görmemize im'kln yok. Adayı Kanadaya Seaime cevap veren olmadı. Etrafımı 

1925 aeneıinlıı ilk ıeceet kulübemlzde bağlıyan deniz bu meveimde tamamen dikkatle dinledim. Köpek havlamalan i-
otwıırken blriai blıe: "Uç eene 10Dr& buz tutmuttur.. Kızaklarmuz denizin lltiyordum. Fakat bu aesler çok uzak-
Aklavik mevkii, radyo mtaayonu aaye- buzlu aathı Userinde kayıyor.. Otuz mil tan geliyordu. Acaba köpeklerle arkada-
sinde bütün posta merkezleriyle hergtln yürüdükten aonra Kanadaya, karaya a- IDD beni bulamadan mı buralardan ayn -
muhabere halinde bulunacak deee bizi yak baam11 olacağız. J'akat o vakitte lacrudardı. Bu dilşfince ile ürperdim. Bu 
bir tllrlU inandıramazdı. O zaman, bir buz kaplı deıılzlerle, buz kaplı kara ara- mada Spota seslendim. Hayvan gelmiş, 
Umitmllk dUnyam lçerillnde yapaya! • smda hiç bir manzara farkı olrmyacak.. çukurun yanıbqmda arka ayakJarmm U-
Di& bulunduiumuzun farkında idik. Hava çok soğuk .. Fakat blz luzaklarmu- zerinde oturm111, burnunu bana doğru 

Erteıi 9&bah, SkoU ve ben yola koyul- zm yarımda yUrüyoru.z, bu aayede tabU uzatıyordu. Hayvanı tasmasmdan yaka-
duk. Sabah diyorum. Fakat aakm bu hararetlmlzl muhafaza ediyoruz. lamak istedim. Bu hareketim buz1arm 
kelimeye aldanmayınız. lklnclk&nun a- Saat iki olunca karanlık tamamlyle daha fazla Janlmaımıa ıebep oldu. Boy-
ymda bu havallde ancak öfleyo dojru göktü; fazla olarak iri siyah bulutlar ıe· numa kadar buzlu suya gömüld\iın. Ye -
bir saat kadar ortalık aydmlanır, sonra mayı kapladı, ve hafif kutup ı§lğı bile Diden etrafımdaki buzlara eanlmak illte-
allı ay devam eden ebedi gece tekrar bizden ealrgedl. Rtlzglr çıktı ve biraz dlm. Fakat bu sefer ellerim botlukta 
bqlar. Binaenaleyh biz posta kulObesbı- IOnra tar kuırgaları gözlerimizi kör e- aallandı. 
den çıkıp da kn:aklanmıza k()ftuğumuz deeek biJo ,tddet aldı. Fakat buna ratınen - Spot, Spot gel buraya! diye, ha:y-

nkit ııaallarımız sabahın sekizini Kay Pont'daki aığmağa yetişmek Uml- kırdım. 
gölteriyordu. Hertel adaamm hemen bU- dlyle rtısprla pençeletfyorus. Spot yavq yavaş havlıyarak boynunu 
tün ahalisi kızaklarımızın etrafında bi· Saat iıcte denblıı nisbeten tehlikesiz bana uzattı. Burnunun ucu ellerime değ-
rilmıltti ama gökyUzUnde yıldızlar par- dl. Ellertml tekrar taamaama doğru u-

ve dil& olan buzlu a&thmr geçmle. ır • 
lıyordu. zattım. Fakat yine taamayı yakalıyama • 

maklarla, adalarla dolu Kanada eahll-Skotl: dmı. 

- Hazır mısın? diye haykırdı. 
Evet, dedim, ve klavuz köpeğe fıaıl

dadlDl: Hadi Spot yola dUe bakalmı ... 
Iki kızak yola koyuldu. Skotlnln kızağı 

önde, benimki arkada ... 
Posta kulUbeaini bir daha görmek U-

kmda fU takdirklr ctııdelert IÖylemlf -
Ur: 

- Franaada yeni bir Greta Garbo tü
redi. Londrada iken "Parmaklıkınz ha -
plahane,, filminin fraınmreaamı •eyret -
mitUm. Korln LOter bana yarmm en bO
yUk sinema yıldızlarından biri olacak af
bf geliyor ... 

Genç 1&11&tklra bundan daha kuvvet
li nasıl bir rekliın buluna'bUirdl? 

terinin tehlikeli çıkmazına glrmif bulu • 
nuyorduk. Kay Pont aığmafı buralarda 
bir yerde olacaktı. Orada uımacak ve 
karnımızı doyuracaktık. Fakat bot yere 
kulübeyi bulacak bir iz, bir işaret ara
dık. 

Arkad&fDDa: 
- Bana kalıraa yolu kaybettik, dedim. 

Herhalde ınğmaktan uzakta değiliz. Fa • 
kat o mualbet kulübe nerede acaba! 
Arkadqmı cevap verdi: . 
- Bir iki mil daha yürOyeceğlz gall

ba.. Sen önden yUrU; eğer bıılamıaak 
Spot'u yalnız başına göndeririz .. 

Tekrar yola koyulduk, ben, köpejf -
m1z Spottan beı adım ileride gidiyordum. 
Buz tlzertnae hızlı hızlı eW metre kadar 

Spot bir defa daha ilerledi ve bu sefer 
di§lertyle ceketimin kolunu yakaladı. 

Bir elimle ceketimi kurtarmaia çalışır
ken öteki elimle taamamıa sanldnn. Ze
ki hayvan, bütün kuvvetini ayaklarına 

vererek arkaya dofnı dayandı. Birkac 
l&DJye botlukta uılr kaldım. letırapla 

&biJnp duruyordum: 

- Hadi Spot, hadi .. 
Kapat bfltlln ağırııpna tabammll e

derek yavq yavq çukurdan nzaklqtt. 
Evvell göPllm, IOIU'a bJcalanm IUdan 
çıktı. Nihayet satıam bas berine gele • 
bildlm. Delikten çıkmca, )'U&Ukoymı yat
tım. Artık yerimden lmnıldamaktan bile 
korkuyordum. Bu ımada yakından k6 -

"{Utfm sayfa'.' ~viriniı}j 
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Başvekil şehrimizde 
Dostumuz ve Müttefikimiz Yunanis 1 tik İki millet araamdaki a.ıılafma,nm 

bwn her uğradığı köteeinde çok ha· ve doetluğwı gittikçe kuvvetlenme
raretli ve eplz tezahürlere veftile mMi için ortada. hiç bir engel yoktur. 
:vermi§ olan mesud ııeyyabatinden Milletlerimiz bu güzel yolda. mil§· 
avdet eden Başvekil Bayar ve mesai 
arkadaşı Dış.bakanımız doktor Aras 
bu sabah Mat 11.15 de Sirkeci de 
trenden inmiştir. 

Şerefli bayraklarımızla süslenen is-
ta.syonda, durmadan yağan müz'iç bir 
yağmura rağmen büyük bir kal'11layı
CI yığım vardı. 

İstanbul valisi ve Belediye reisi Üs
tündağ ve bayan Üstündağ, general 
Halis, Emniyet direktörü Salih 
llh Kılıç, sabık Belediye reisi doktor 
Emin, üniversiteliler, Rektör, ba
zı profesörler, iktısad, idare, sanat, 
edebiyat ve fikir alemimize mensup 
bir çok şahıslar, bir bando mizika, bir 
bölük asker, bir polis müfreze.si, bir 
izci oymağı ve muhtelif kız ve erkek 
liselerine mensup t.alebelerle ga.yet 
k«lif bir halk Başbakanı sürekli bir 
İurette alkışlamıştır. 

Uzun bir seyahatten avdet etme~i-
11e rağmen aall yorğun gözükmiyen 
Bayar, b&yan B&yar ve Aru, Üstün
i!ai ile bayan Üstünda.ğm ve diğer ze.. 
yatm a.yn ayrı ellerini ııktıktan son· 
n avukat Teoloğoa ta.rafmda.n söyle· 
nen kıM bir nutku dinlediler. 

:Avukat Teoloğos, Türk ve Yunan 
lllllletleri arasındaki dostluk ve kar
)eşıiği ~~arUz ettiren bu nutkunda 
~CeW Bayarın eahıt rolü ~ de 
1
ilikkatie durmuı ve !Özlerini bitirince 
~yara bir hediye takdim etmiıtir. 
Bu hediye, eski bir Türk sanatklrmm 
kara ve beyaz aedeflerle yaptığı çok 
iıymetli bir fotograf çerçevesidir ve 
ime bir Türk sanatklrmm eseri olan 
~ettar ağaçlardan mamul ve üı.e
fl altm çiçeklerle mlıllü bir kutu için
le Batıba.kan& verilmf 8tlr. 

Bunun il.zerine Bayar muta.el heye
ea.ıımx etraf & yayan krsa. bir nutuk 
iİöyliyerek demiştir ki: 

••- Yunanistanda. gayet samimi 
.~uyğularla. kal'§tl8.§tık. Ben ve a.rka
(lqmı doktor Ans, dost ve müttefik 
Devlet payıtahtmda. ve geçtiğimiz bü
ton merkezlerde bir.e karşı gösterilen 
Clikkatin resmiyet hududla.rmı çok 
qcğmı, Ttirk-Elen doetluğunun ta-
"" ınamile geni" halk yığınlarına. intikal 
Mmiş bulunduğunu anlamış bulunu-
' yoruz. Refaha dogru yürüyen ve millt 
'1ıengini ku.rmuı bulunan Yunanis. 

. bmda.n çok iyi hltıralarla. avdet et-. ,, ......... -..... -...... 
pelı: havlamaJan işittim ve biraz sonra 

' d& Skoti kzağiyle yetiati. 
· Skoti bir tara.ftan uyupıug ellerime 
masaj yaparken diğer taraftan da iza -• hat veriyordu: 
' - Senin köpeklerinin bavladılını bir 
,tilrlll ifitemedim. Izini ancak kibrit ya-
karak bulabildim. 

Soğuktan diflerim biribirine çarpryor
i!u; ona: 

· - Şimdl ltfı bırakalım, bir an evvel 
Blfmağı bulalım, dedim. 
• Kuru iken gayet hafif olan ren geyiği 
Cferisinden kflrk elbiselerim, şimdi bir 
tonluk bir balık kadar ağn'laonuştı. Vü· 
eudUm.Un kaskatı kesildiğini ve bir de
mtr çember içerisinde sıkıştığını hisse· 
(liy0rdu:i:ıı: BütUn vUcudtlm. ağırJaeıyor -
~u, burada donup öleceğimi sezer gibi 
oldum. 

Arkadaonn sordu: 
- Spot bu sığınağa evvelce de &'el -

m1ş nıiydi? 

- Evet iki defa. 
- Öyle ise iyi .. Onu başıbo' bıralı:a· 

lmı, derhal bize kulUbeyi bulur. Şimdi 
11enJ kızağıma alacağım ... 

Slı:otl beni bir çanta iJ.bi kald.Irdı ve kı
zağın üzeri.ne yerleşUrdi. Cantanıdakl 

ba.ttaniyeyi ıslak elbilelerimin üzerine 
örttu. Bir dakika sonra yola koyulmuı
tuk. Spot kızağa bağlı köpeklerin önUnde 
acele acele yUrUyordu. 

Xu:a.kta hareketsiz kalınca ırouğun i· 
liklerime kadar işlediğini hissettim. Şu
urumu galiba kaybetmiotim. Çünkü ken
dimi kaloriferle ısıtılml1J bir odada 15anı
ywdum. Kızak durunca birdenbire keu
Cilme geldim. Spot Jaavlayor, kuyruğu 
' sevinçle eallanzyordu. KtılUbeyi bulmtıf. 
blz de kurtulmuştuk. 

Ertesi gUn iyice dinlenmiı ve kuvvet
~ toplamq ola:at tekrar Sarka 
.lfo~ ~ ettik. ~ -- · · •·· 

terek bir emniyetle ilerliyecekler; ve 
daima müreffeh olacaklardır." 

Muhtelit yerleri alkışlarla kesilen 
bu nutkundan sonra Bayar ~kai kı
tayı: teftiş etmie ve bölUk kendisini: 

- Var ol! 
diye seli.mlamı~a.r. Ardı arası ke· 

silmiyen yaşa.tar ve alkışlar Sirkeci 
garını dakikalarca. uğuldatmıştır. 

Cel11 Bayar, eelbılar& mukabele 
ettikten ıonra araba.ama binerken g~ 
zetemize de şu beyanatta bulunmuş

tur. 
··-Dostluk, ka.rdqlik, meveddet 

ve Muhadenet. İşte Yunanistandaki 
seyahatimizin htil~a.u. lki memleket 
arasındaki dostluk genigliye genişliye 
halkın malı olmuş ve iki millet ayni 
gür.el duyğulan kar§ıltklı olarak be
nimsemiatir. Yunaniatanda, Elen 
milletinin milletimize kargı çok sa
mimt ve temiz olan duyğulan ile ka.r
gıla.ştık. Memleketimize bu duygula.o 
n hamilen &vdet ediyoruz." 

Bqbakan Yugoslavya. ııeyaha.tine 

ne zamanbaşlıyaca.klarına dair soru
lan suale ıa.rih bir cevab vermemiştir. 

Bundan, çok yakın bir zamanda ya.
pılacak olan bu seyahatin gününü he
nüz katr surette tesbit etmemiş bu
lunduğu neticesine vanyoruz. 

Hültsa: 
Bayarm ııeyaha.ti dJt siy1J.Bamıza. ve 

Şarki Akdenizdeki Milli hüviyetimize 
gösterilen umum! dikkati ve beslenen. 
umum! emnfyetj çok parlak bir suret
te izah etmiı bulunuyor. N. N. 

SelAolk ziyareti 
Başvekil ile hariciye vekilimizin dün 

sabah Sellnile vasıl olduklanru ve Ata· 
türkün dolduğu evi gezdiklerini dünkü 
sayımızda kısaca Yaıtm§tık. Başvekile 

refakat eden Anadolu ajansının umumt 
müdürü SelIDıik ziyareti hakkında şu 
tafsilAtı veriyor: 

Ba§ba.kan, refikaları ve Hariciye Ve· 
kili ref&katlerinde Atlnadaki Türk el • 
çlal ve AnkaradakJ YuB&n elç~i, diğer 
heyet azuı olduğu halde saat 9 d& Se-
1Anlğ1 teırif ettiler. 

!ata.syonda Makedonya unıumt valisi 
ve b&yam kolordu komutanı general Po
litb ve asker! Uınera, ytlksek memur -
lar, Se!Anlk beledJye rel.11, Ttlrk - Yu· 
nan dostluk cemiyet! relai ve azaeı, ea
kl muharipler cemiyeU azaaı, TUrk ko -
lonlsl, Romanya, Yugoslavya. bafk:011110-
loaları ve pek büytik bir kalabalık tara • 
fından bıtikbal edildiler. Tiren durur 
durmaz mızıka Ttlrk ·Yunan milll mare
larmı çaldı. Başbakan ve Hariciye VeJd
ll tatasyon peronunda sellm vaziyetinde 
duran aakerl krtayı teftıı ettiler. Sell· 
n1k konsoloeu Türk kolonlıinl kendileri
ne talı:dlm etU. Umumi valin.in ve konso
losun bayanları bayan CelU Bayara bi
rer buket verdiler. !ataıyon etrafını dol-

dunnuı olan halk bu merasim esnamn
da ııürekll alkt1la?da bulunuyordtl. Is -
taayonda.n çıluldığı vakit meydanda ihti
ram safı te§kil etmi, olan 1§ bölllkleri -
:ııLD ve gençltk teşkUAtmın zitolariyle ve 
ellerini lSne doğru uzatarak sel!m ver
diklerl görUlilyordu. Baovekllimiz, Hari
ciye Vekilimiz, önlerinden geçerek hem 
onla.n hem de u ötede bir yığm teakil 
eden halk kUtıe11lnt ııeltmladılar. Mey
dan alkıf, "Zito TUrklye,, ve (Zito Ee· 
mal Atatürk) seıleriyle ~ınlıyordu. Me
rasim mra.siyle tertip edilmiıs olan 6to
mobillere binen Bqbakan, Hariciye Ba
tanı, bayanlar ve heyet azuı yanlarmda 
umumt vali, kolordu komutanı, belediye 
rel&I olduğu halde doğruca AtatUrktlıı 

evini ziyarete gittiler. 
Biitiln gtlzergA.hı ve bilhassa Atatür • 

kün evi cıvarını ve etrafını hnıcahmç 

doldurmuo olan halk kUUeei kalpten ta
şan büyük heyecanla ve eUrekli alkt§lar
la. misafirleri ağırlıyordu. 

Evin önünde yer altntJ olan §Clıir 

mmkaeı Türk ve YWlan milli mal"ftannı 
çaldı. Baabakan ve dq leleri B&kaııı e· 
vin bilM.tüına bertarafını ayn ayn du
rarak tetkik ederek ıiyaret ettiler. Bu 
esnada bUtilA etraftaki aokaklarda.n 
bltmiyen alttı sealerl yfl]uıelmekte de
vam ediyordu. 

Evin ziyareti esnaamda Selln.ik bele
diye reisi Bqbabn~ .fıl8tıdaki be ~ 
,J'Ul&tta bulundu; 

44-Atatürkü.?ı evini en iyi eekilde mu
hafaza etmek Sellnik için bir ıeref me
seleaidlr. Biz evin pl1n.ım evin t&mirln
den eonra alacağı eekle göre tanılın et
mek istiyoruz. l.Azımgelirae etrafında 

metdanlar açacağız. Onun için evin ye
ni eek1i bakkmda tanzim edilecek plA.nm 
bize de gönderilmel!ini rica t.derlın. ,, 
Başbakan gösterllen bu derin allka

da.n dolayı hem kendisinin hem Türk 
hük6metlnin teıekkürlerini reise bildir
cllkten sonra heyet yeniden otomobille· 
re binerek Türk konsulusluğuna gitti. 
Yolda geçerken yeni tamir edilmekte 
olan Ayadimitri kilisesi önilnde durarak 
içini gezdi. Kilisenin eskidenberi iyi mu
hafaza. edilmfıt olan mozayikleri hakkm
da vekillerimize malilmat verildi. 

Bqbakan ve Dl§ l§leri Bakanı kon • 
&olOllukta bir mUddet kaldıktan sonra 
ıehri gezmeğe çıktılar. Yalılar boyun -
dan geçerek küçük Kara.buruıı.a kadar 
gittiler. A.latlnt k5ıkU clvanndan geri 
döndiller. Kral birinci Jorjun heykeli 6-
nUnde bir ild dakika durduktan ıon.ra 
beyazkale önünde ve nhtmıdaıı geçerek 
kale kahvelerine ve oradan ÇaVUI m& • 
nutırına çıktılar. 

Batbakan ve Hariciye VekllimJ.!i bn -
rad& tatlkbal eden b&fl'&)ıip kendilerini 
izaz ettikten ıonra aynlırken dosdoğru 
kalbinden gelen blr heyecanın titrek se
liyle Baıbakana dedi ki: 

H- Ulu Tanrı, iki memleketi lda.rE!ı 

eden ricali, her iki millet tarafından te~ 
menni edilmekte buJunan blrle§miye er
ıneleri için sarfettikleri gayretlerde 
kendi ilhamın& mazhar etsin. Ve onları 
bu doğru yolda takdJ.s etsin. ., 

Bqrahibin bu giUel duygusundan mU
tehassis olan Bqbakan bu eözlerinden 
dolayı te§ekkUr ederek izhar etmiş ol· 
duğu arnı yolunda kanaatla, emniyeUe 
yUrUnmekte olduğunu iki milletin de 
qaret ettikleri bu yolda hareket eden 
rlca.Jin daima kuvvetle tlerUyeeeğinden 
ve milletlerinin itlınadma yardnnuıı gU

vendlğlnden emlıı bulunduğunu söyledi. 
Oradan istasyona h:ıildL htikbat es -

:ııumda y pılan aynı :meraııimle ve a.Y,"' 

m zevat tarafmdan teşyi olundu. 
Başbakannnn ve Hariciye Veklllmbı 

1aat 11 de ahalinin sürekli aikışlan a
rasında SelAni.kten hareket ettiler. 

Fenerbahçe 
Ankaradakl i kinci 
maçta berabere 

kaldı 
_.. Bı:ı.ştaraı 6 ıncıda 

vatfakiyetli sokuluş onlara ikinci 
bir gol daha kazandırdı. 

Bu devrede sakatlandığı için 
sahayı terke mecbur kalan :Ya.,arın 

yerine geçen Orhanın etlrtıkleytp or
taladığı topu ayağına. oturtan Ali 
Rrza kuvvetll bir eütle beşinci go
ltı yaptı. 

Oyunun !Ik kısmını bUyUk bir bns
nUnlyetıe idare eden hakem ikinci 
devrede maçın zevklnl kaçıtaca.k 

kadar sık ve yersiz cezalar vortşt 

halkın ıslık sesleri !le mtıtemadlyen 
protesto ed111yordu. 

BütUn bunlar kAfi gelmiyormuş 

gibi 28 inci daklkada Fenerb&hçe 
aleyhine verilen penaltı oyuncuları 

olduğu kadar seyirclleri de haklı o

larak sinlrlendlrmlştl. Keşfi, bu ikin 
ci bUyük !ırsatı da yine ayni köşeden 
attığı sıkı bir şiltle muhtelltin Uçtln

cU golOnU temin ettl. Bu suretle pe. 
naltıdan UçUncU golü de yiyen Fener 
lilertn asap bozukluğu içerisinde 
bocalamasından istifade eden muh
telit kısa fasılarla 17 lncl ve 40 rncı 
vuruşları Ue iki gol daha. kazanarak 
berabcrlilt temine muvaffak oldu
lar. 

Maçın sonlarına. doğru Fenerin 
gol cemberinden kurtulmak iotn 
kale önlerine biriken. oyuncuların 

husule getirdiği kargaşalık esnaısın
da çok mtie88if bir kaza oldu: 

Fenerin sağaçığı Niyazının bu kar 
gaşa.hk esnasında yedili çok ~tddet
ll bir tekme ile sağ ayafı klnldıfrn 
dan sahayı terkettt. Ve ilç dakika 
sonra da oyun netice üzerinde baş. 
kaca bir değtştkUk olmadan 5.5 be
'tabGrllkle netteelendl 
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Südet Almanları 
~ Baştaraft ı incide 

Bertin, 1 (A.A.) - ç,ekoslovakyadan 
buraya gelen haberlere göre, Troppauda 
Çek polisinin himayesi altında Çeklerin 
Almanlara karşı yaptıkları tec.avilıler 

üzerine vahim hMiseler çıkın.ıştır. 

Alman mebusu Kilnzil, Çekoslovakya 
dahiliye namına bir telgraf göndererek 
Çek polisinin hareketini protesto etmi§ 
ve polis müdürünün azlini istemiştir. 

Troppau hadiseleri hakkında Alman 
istihbarat bürosu aşağıdaki malO.matt 
vermektedir: 

''Polis birkaç kişiye hücum ederek 
bunlara hoyratça muamele etmi§ ve avu
kat Hampeli hırpalamıştır. Yaralan a
ğır olan avukat hastaneye sevkedilmir 
tir.,, 
Henlayn'ın nutku 
Praı, 2 (A.A.) - Bir mayıs münase

betile irat ettiği bir nutukta Hehıleyn 
Südetlerin statüsü meselesinin halli 
i~n Çekoslovakyada plebisit yapılmasmı 
iatemiotir. 

Henleyn demitşir ki: 
"Çekoslovak halkmm daha akillne 

bir §ekilde idare olunmak istediğinden 
eminim. Fakat halk evvel~ matbuatın 
tesirinden kurtulma1ıdtr. ç.ekoslovakya 
hükitmeti halka sulh ve adalet dainısinde 
mi, yoksa şimdiki Almanlara karp açı
lan daiml müc.adele havası içinde mi 
yaşamak istedilini eorarsa isabet etmi1 
olur.,, 

Hatip demi§tir ki: 
''Çek hükQmeü şimdi maksatlanm bil· 

dirmelidir .. Allahın ve halkın huzurunda 
yüktendi~m mesuliyetl mildrlk oJdu~-
mu beyan e&rlm. Fakat haklı bir dava· 
yı müdafaa eden adam bir ~-den kork
maz ... 
'ÇekoıJovakya harict siya· 
ıetlnl değiotirmeU,, 
Bertin, 2 "(A.A.)l - Döyçe Volksvir· 

clıaft meanuasr Londra konferansmm a
rifesindeki diplomasi vaıiyet hakkında 

"Bohemya,, Unvanlı yamında mütalea
lar yfirü.terek diyor ki: 

.. Gerek hudutlar dahilinde. gertk hu
dutlar haricinde millt Alman him, uzla~-

ma ve anlaşma nedir bilmiyen ihtiWd 
bir radikaliım ve infilak eden bir kuvvet 
§eklinde kendisini göstenni§tir. Bu man
zarayı tema~ eden Avrupa, titrem~e 
başlamıştır.,, 

Bilhassa Çekoslovakyadan bahstden 
mecmua, diyor ki: 

"Hiç kimse, Südet Almanların. Pragın 
harici siyasetinin Almanyanm emniyeti 

ile tam bir mutabakat halinde sevk ve i
dare edilmesini isttmelerine mani olanu
yacaktır. Ç'.ekoslovak hüktlmetinin §Ullll 

bilmesi icap eder ki, Almanya hiçbir za
man Bohemya ve Moravyada kendisinin 
emniyeti için bir tehdit teşkil edecek olan 
harid bir siyasete asla müsamaha etmi· 
yecektir.,, 

Mecmua diler Tuna devletlerinin Çek 
lerin siyast uçurumuna ve feaketlerine 
sürüklenmiyeceklerlni ve BerUne tiden 
dolru yolu §imdiden bulmuş olduklamu 
yazmaktadır. 

Çekoslovakyada tethio 
hareketleri,. 
Mançester, 2 (A.A.)' - ~enlerde Çe

koslovakyadan avdet etmiş olan amele 
fırkası mebuslanndan Vodgut Ben, dün 

akpm bir mayıg münas~betile yapılan 
bir nümayiş emasmda bir nutuk irat et
miştir. 

Mumaileyh, Çekostovakyadaki Hitler· 
cilerln tethiş hare.ketlerinin çok büyük 

Şanghayda 
bir suikast 

Şangha-y, 2 (A.A.) ..... Bir Jıpon as
keri karrwyonuna bir el bombalı atılınıı
tır. Bomba kamyona i•bet etrı:ıeınit 
ve fakat civarda bulunan a.lb: Çinli ile 
bir İngiliz polisiı · yaralanuıtır. Sui
kastçiler hiç bir iz bırakmadan aavug
PlUtlardır. 

Suikast üzerine aünıiilü Japoıt as· 
kerleri Nankin Groadı altı saat bilfiil 
işgal etmişlerdir. Bu hidise derin bir 
heyecan uyandırmıttır. 

Jap~n menabiinden bı1dirildiğine gö
re Hıangsova 25 tdloımctre kadar aolıul
nuya muvaffak olan iki çin fırkası mağ· 
lup edilmiştir. Çin1Uer iki bin üç- yüz 
ölü bir çok ta yaratı bırakarak uakla.· 

_ rıaı ~ekf h:n!Jlerdh: · 

olduğunu beyan etmiş ve "birçok kimse
ler kendi şehirlerinde. kendi sokakların
da benimle konuşmaktan korkmuşlar
dır.,, demi~tir. Amele mebusu, sözüne ş;u 
suretle devam etmi"tir: • 
••- Hitlerin yeni bir darbeı:ıini ihtar 

etmekte olan bu tet.hiş hareketi hakkmda 
görüşmek üzere müt.ecessislerin gözlerini1J 
erişemiyeceği odalara çekilmeğe mecbur 
oluyorduk.,, 

Hatip bundan sonra diktatörlükler kar 
şısında boyun eğmekte olan İngiltere 
hük!tmetinin bu hattı hareketini müa. 
haze etmitşir. 

Berlin ve Pragda teşebbllsler 
Londra, 1 (A.A.) -Gazetelerin yazdı

ftna göre Südet Alınanları meselesinin 
halli için İngiltere Bedin neminde, Frar. 
sa da Prag nezdinde teşebbüslerde bulu
nacaklardır. 

Almanya teeebbftae 
ne cevap verecek ? 
BerJin, 2 (A.A.) - LustgarWnde bir 

nutuk söyleyen Göring eıcOmle demiıtir 
ki: 

- Almanlann Almanlarla birlepnesi 
beynelmilel bir mesele delil bir Alman 
meselesi ~ eder. 

Siyasi mahfeller Londradaki lllgiliz •· 
Fransız konferansı netic:esinde Berlinde
ki İngiliz sefirinin yapması muhttmel o
lan teklifleri Almanyarun ne ruret.Je kar
§rlıyacağma dair bir §eY söylemek iste· 
memektedirler. Bununla beraber tahmin 
edildiğine göre Almanya uzla~ te§eb
büslerinin Pragda yapılması İçin mar 
edecektir. 

Oppava Mdiseleri Alman -~ fhtilft.
fında muhtemel bir tavassut için gayri 
mOsait bir ba~langıç tel!kki edilmektedir. 

Bulvadinde 
başarılan 

büyük işler 
..... Ba§tarafı 8 incide 

ağaçlandırılmasına sarf olunan emek 
bllhusa. kaydolunacak derecede e. 
hommlyetlidir. Ça7 t111tas;yonundan 
ten farksız olduğu eski resimlerin .. 
den anlaşılan methal şimdi güzel bir 
fidanlık hallne gelmlştır. Yolun iki 
tarafın& dlktlrllmtş, bataklık yapan 
yerler kurutularak Bıtmanm kasaba. 
ya r;lrmeslne mani olunmuştur. 

Hamamlar, berber dflkkft.nları, aş
çJlar, hancJlar hep ayni sıhht şartıa.
rın lcaplarma tabl tutularak ytııil.ne 
bakılır vaziyete getfrilmlşUr. 

Burada. bir noktaya daha Ulşeytm: 
.Yakm zamana kadar burada müstev. 
it denebilecek bir hastalık mevcut 
olduğu, başından şapkasını çıkaran
ları görmekle anlaşılıyor. Eski nes-

lin yüzde seksen erkekleri Ta.we bu 
tahğına milptelAdır. Bunun berber
lerin dikkatsizliğinden, ptsllğinden 
ileri geldiğine şüphe yoktu. Gençler 
arasında pek nadir olan bu hastalı
ğın berberler elinde tekrar umumi. 
leşmesl göz önUne alınarak gayet 
ciddi tedbirler alrnmı~ 1'e berber 
dükkA.nları pek sıkı bir kontrol& ta
bi tutulmuştur. 

Belediye işlerinden bahıJederken 
bir noktayı az kaldı unutuyordum: 
Bulvadlntn müstakbel plAnı işi. Ka. 
sabayı istasyon tarafına doğru lnkf .. 
şa.f ettirmek lçln hazırlıklar yapıl
mııştır. Hükumet, Halkavi gibi yeni 
binalar yapılması düşilnlllmUş oldu
ğundan bu yeni inşaatın o tarafa 
Yapılması gayeyi kendlliğinden ta. 
hakkuk ettirecektir . 

Danimarkada 
nazi faaliyeti 
Kopengag; 2 (A. A.) - Dani

marka Şfosviginde na.zi faaliyeti art. 
maktadır. Mayıs sonunda. bura.ya. ge
lecek olan 40 Alınan gazetecisi v~ 
ziyeti tetkik edeceklerdir. 

Cuma akşamı Alman ve Danimar· 
kalı na.ıiler, Danimarka Şlesviginde 
Kvaersin idare ettiği libarel partinin 
bir propaganda. toplant.I!ı ya.ptığr 
mahalli istila ederek Nasyona.1-So&
yalist şarkıları söylemişler, risale
ler atmrşiar ve içtimada bulunan.lan 
başka bir yere gitme<de icbar etmiş
lerse de biraz sonra. ora.smı da. ısti
Jl ebnialerdir. ~ 



2 MAYIS - 1938 

Her akpm, kötklerde ve otellerde 
oturanlar, yeni yapılan ıazinoda, ya· 
hut Amerikan barlannda eeleniyorhir; 
fakat Pigneralin bir körfez çukuruna 
sıkışmıı b~yaz bir köy olarak yapdrğl 
günün üzerinden daha çok zaman geç
memiştir; köylüler, eski adetlerini, eski 
eğlencelerini henü ı:unutmaddar. fiili 
cumartesi akpmJan köy meydanında 
dansediyorlar. Yalnız timdi Blue ve 1 
Çarlaton oynuyorlar, otellerde ve kÖfk. 
lerde oturanlar ıda onlara lrarıııyor. 

Benyamen Şolye'nin lcarrıı çok ıüzel 
danseder. Bir çok defalar, kötlderde ~ 
turanlar onunla dm.etmek için arka -
daşlarını yüz üatU bıraktılar. 

Bu sene (Piınarel) e renç bir adam 
geldi. 

- Bt"nyamen, be~ .uluyorwun, •· 
na yardım edeyim mi?. 

Bu namuılu bir kadındır, koc.amı 

yaklaşmak iıtiyen bir kadın .. 
- istersen yardım et, Mat ayakla. 

rını nlatac.aksın., 

......... Cok ıüzel. çok ~klı. çc& 
bir delüanJı .. Yaataflllt C&nJelıled 

var, tırnaklan kadın tımaklanna benal
yor, aı:un, siyah kirpikli .. Söz llÖyleyiti 
bir prkı gibi insanı oquyor; ya Ro
manyalı olacak, yahut ta Ermeni ... 

- Minine, şimdi Beg-onuje'u gördüm, 
istersen pazar günü bizi otomobillerine 
alaccıt:br .. Besk kayalıkları üzerinde 
balık avlamağa gideceğiz .. 

Evet. ekser pazarlan böyle eğlence
ler y;ıparlar. Bcnyamen'i herkeı sever, 
karm da kibardır .. Bütün PingareJJi 
tliccarlarla dostturlar. Bazan biri, ba
zın da öbürü onları balık avına götü. 
rür. Otomobile binerler ve ıüzel sahil 
yolu üzerinde sıığa veyahut sola doğru 
e•:terler. 

Bu yol denizi takip eder; ondan hiç 
aynlmaz; ona yapııık gider .. Onu bir 
Jihza gözden ka:·bctmu .. Tıpla bir b
dını kovalayan eski itrklar iibi... Er· 
Jrendcn hareket ederler. lyi bir yer bu
lunca orada yerle§irler. Erkekler clta
h.ınnı ıuya atarlar, etekliklerini aıva. 
yan kadınlar deniz kutan esi arar;.r; 
öğlen olunca balık yahniai pifirirler' ... 

Biraz sonra denize girerler, daha aon 
ra çam kozalak! ı-1 üzerinde bir kaç yaı
lı .klğıt ve bir kaı: bot kutu bırakarak 
ecri dönerler .• Ayoık altında ezilmit boı 
~çekleri gidenlerin arkasından büar .. 
Bann oldukçıa uzaklara kadar gidilir .. 
Bir gün içerisinde )-Üz kilo metre yol 
alınır •. 

Sonra da, Benyamen: 
- Güzel bir otomobil gezintili yaptık 

der ... 

Fakat, bir tüccar ct.,mobili içeriııain
de .. Çünkü Benyamen Şolye'nin karı· 
sının gezindiği otomobil, hazan kua.p 
Maırkatelin otomobili, roı:an iıe, Son 
et İssu mağazası uhibi Tısurdın b.m
yonetidir .. 

Bir pazar böyle bir otomobilde ıi. 
derken güzel delikanlı ile kartılaft!. De· 
likanh, arka tarafı ytıHI. hususi mni 
otom:>bilinde rilzglr gibi uçuyordu. 

Geçerken ona b1ktı, güldü .. Acı.h 
ona nu gültiyor,du? Yolcaa onunla alay 
mı ediyordu? Çünkü üzeri (Tereyafr, 
yumurta, peynir) yazılı bir tüccar ote> 
mobilinde idi.. 

ıeleni yapıyor .• .. "' 
Fırtmah bir akpm .. iri bUlutlar, 

tifiriJmit balonlar gibi arA doğru dü. 
ıüycrlar. Bütün baıbçenin kokuları da 
eve dolmuıtur .. Benyamen eve dönii· 
yor. O, topraklannı çapaladı, dönüyor. 
Terle:ni§tir. Saçları karmakan§ık ve 
alnı~dan çenesine doğru sular akıyor .. 

Hnsır ıapkaarru atarak : 
- Of diyor .. 
- Namulıltlrane ıeçmiı bir gün .. 
Birden, lcartııma çrkan kansmm Ü· 

l'erinde bir kÔ!ltüm tayyör olduğunu, 
batında ,aplrtııı bulunduğunu ve ayak
larrnın dibinde bir bavul durduiunu 
riSrUyor •• 

- Ne nrT. 
- Gidiyorum .. 
Adam acmaeaık bir halde düşünüyor, 

nerqre ıidiyor acaba?. 
- Ne oldu yavrum, annene, bcbu:ıı 

bir ıey mi oldu?. 
Kadm aert bir tavrrla baJinı sallıyor: 
- Hayır, aidiyorwn. ıeni terkediye> 

rmn..' 
Edrelr henU. hiç bir fCY anlamıyor. 

Şimdiye kadar aralarında ehemmiyetsiz 
mUnakqalardan bafka hiç bir hldise 
ıeçme'di ki ... 
·- Benyamen, gidiyorum, artık bık. 

tım .. Anlıyo~un değil mi? Ya~mak, 

ben de ya;am:ık istiyorum .. 
Yaşamak .. Erkek bir teY ~ı:ılaır.ıyor, 

timdiye kadar yaf&tntycr muydu? O· 
nu timdi ye kadar yaıatmamıı mıydı? 

Kekeliyor: 
- Fakat sana ne yaptım?. 
Hiç ... K·ı1m ona cevap vermc-k için 

bir §eyler anyor. Falr.at hiç bir teY bu
lamıyor. O kendwine hiç bir ıey yap
madı .. Fakat kendi de ya~amak wtiyor .. 
Ona kat'f olarak ne eöylemek lizım 

ıeldifini bllmiyQr .. 
- Bıktnn artık .. tıte bu kadw .. Se. 

nin bu iıte hiç bir Jubahatin yok.. Fa· 
kat ben. ıe:ıin bana. veremiyeceğin ıey· 
lt'ri istiyorum .. Saadet istiyorum, ihtf· 
ru istiyorum. Bu ıilkOnet, bu yeknı
ı&lı:lık. içerisine en ufak bir heyecanın 
ıirmeaine imkln olmıyan bu hrryat mi· 
demi bulandırıyor, beni i~rendiriyor ·· 
Adım bilmedif'in ıeylere. insan n haya
tına haz, fİir d::-fduran Cilzel §eylere 
ıus.adım .. Anlıyor muıun. haı. ~iir. 
Anlayamıyacak mı? O, toprak belle

miş, gelmiıtir .. Kamının yemeli huır. 
lir.nasını bekler .. Paur glinli, bakkal 
yahut kasabın kamycniyle ıezmeğ: gi· 
decekler .. Fakat kadm serseri a~klarm 
verecefi ihtirasa ıusam'ftır .. Öy~e ise 

cideeek ...... 
- lmklnı yok •. 
Erkeee ne otuyor? Az kalım dilıe

cektJ .. F;HyJe dafınlk taçlarını lrorı~tı· 
nyor .. Yü~de kaybolmu' bir m1na 
var'dr:-.. Kayır ... Bu 11".Anasızhk bakı. 

p:h.n ge"iyor .. Şaıı 1-kmuı, çehre9İ· 
ne bu ifadeyi veriyor .. Buna n•ğmen .. 

_ Gidiyorsun h•! tmklru yok .. 
- Bavulumu aç ta bale, dopdolu .. 
Erkek ror nefeı alıyor .. 
- Bırisine mi rutge?din ?. 
- Evet ... 
Daha uıun bir nef e. .... 
- Onu Mviyot" musun?. 
- Evet .... 

- Beny-r:nen. çi~ekleri sularken ta

na yardım edeyim .. 
Bu, aıamuslu bir kadmdrr.. FJinden 

Ne kadar kuvvetle Jı!! bakıraa b'ik
ıın, kadnun bu evet kcli:r.-ini ıöyler. 
kwt carierinde parlayan alevi cördü. 
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Heyulln ş iri 
Andre Birbo 

- Dinle .... 
Ntfn almak istiyor ... Bulutlar bi~ 

daha aşağıya indiler .. Bahçenin bütün 
kokulan odada ağtr bir hava yaratıyor. 

- Dinle .. Belki bilmezsin .. Belki sa· 
nı ıöylemcdim.. Benim için hayatta 
!!enden başka bir §ey yok .. Senden baş
ka kımseyi düşünmedim.. İstemiyen 

kadını kimse tutamaz değil mı? Bun -
lan &enin üzerinde bir takım haklarım 

var diye ~öylemiyorum .. Kimsenin baş
kaları üzerinde hakkı clmamalıtdır .. F;:.. 

kat giderken, bu gidişin bana neye mal 
olacağını bilmelisin.. Eğer gidersen, 
eğer gidersen .... 

Kadının bunları biraz evvel bilmedi· 
diği doğrudur .. Fakat §İmdi biliyor ... 
Eğer giderse bir erkeğin kalbi kırıla -
cak .. 

Bu, fen~ kalbli bir kadın değildir ... 
Fakat ne yapsın .. Öte tarafta okşayan 
bir ıeıle söylenen sözler var, uzun si
yah kirpikler var, a~k var .. Kadın bili
yor ki bu sızlayan erkeğe acımaz:sa ye. 
ni bir-§ey-yapmıı olııuyacalı:: .. .Bütünse· 
ven bdrnlar ayni tekilde banket -eder
ler .. 

Kadmlar timdiyc kadar daima bu. 
müphem. fakat güzel kelimeleri söyle
mi§ durmuılardır: Herkesin srodette 
hakkı vardır .• Herkes istediği hayatı 

sürmelidir. 
Mevcudiyetin şiiri, var1ığın sü=ü 

aıktır .. O da aeviyor .. Hem ide Eevili. 
yor ... 

- Eğer bu kapıyı aıanan, görü
yoııı:un ya ... 

Evet, o bu kapıyı aıarsa bir erkeğin 
kalbi puç~ılanacak .. 
Kadın kapıdan çıktr .. 

• • • 
tıısanın kalbi paraçalansa bile gene 

yaşar .... 

Evet, yaıar. yapması lazımdır .. Ge
ne yı·~r.. ŞimcH köyün bütün afacan
ları Benyamen Şolyc ile alay ediyor .. 
Köyde ilk rast geldiğiniz adam size o. 
nun macerasından alayla bahsediyor ... 
O bili çalıııyor, fakat tadece çtılışmak 

eaki adeti olduğu için .. Şimdi bahçede 
yürürken daima bir kaç sakar kırıyor .. 
Kendisine müracaat edenler, ite başlt-

yacağı vakit çok fazla sarhoş olup ol· 
rm.~ığmı görmeğe çalışıyorlar. Çünkü 

bu adamın sarhoşken iş görmesi tehli
keli oluyor: Bir defa, bir adamın bah. 

çesindeki erik ağaçlanna gül aşılayarak 
bütün bahçeyi harap etti. Fa~ şaşı 

bakan bir adamın gözlerinden aarhoı 
olup olmadığını anlamak ta kolay de
ğildir. 

Artık herkese karşı nez2kctli de dav· 
ran7mıyor .. Eğer bl!ıç::sini ziyarete ge-

len a-sillcr, genç ve güzel iseler, onlara 

bir dt'li gibi cevap veriyor: 

"- Hayır, hayır istedikleriniz ben 
de yok.,. 

··- Fakat aradığım beyaz ıtırları şu
racıkta görüyorum.,. 

"- Hayrr .. Biliyorum ki siz lcanmı 
elimden almak istiyonunuz .. Onu ZZ\. 

ten kapıp götürdliler.. Başkası da 
yok .... 

Sarboı olmadılı vakit aflıyor .• 
Bir alqam kaprsrna vurdular. Cevap 

vermedi .. leapı açıldı .. 
- Ben eeldim .. 
Bu karısıdır.. Erkek derhal ayılı-
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Lüzumlu Telef onlar 
Yangın: 
İstanbul fcin: 24222, Beyoğlu fçfn: 44644, Kadıköy fçfn: 80020, Oılrüdaı 

için: fiOG25. 
Yeşilköy, Bakırkl)l', Bebek, Tnr:ıbyo, Dllyfikderc,Fcncrbahçe, Kandilli, Eren. 

köy. Karla!, Düyükacla, Heybeli, llurgaz, J\mah, için: Telefon muhabere mtmU• 
rıın:ı yangın demek kMıdir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,, ,, 36 •• 20 
Jfoyazıı kulesi: 21996. Gnlala yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imd:ıd: 44998. MUddciu.numllik: 22290. Emniyet mildürJQlft: 24382. 
l"lcklrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstonbul: 243i8. 
Sulıır: ldnrcsi: Be:rol!lu: 44 783. Be~iktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdıır. Kıırlıköy: 60773. 
llavagazi: l~t:ınhul: 24378. Kııdıldiy: 60i90. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
De:rotııu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kodıköy ciheti: 60'4 7. 

Deniz.yolları 
1.stanhul :ıcenteJiJU: 22740. Karaköy: 42362. 
l\tudıınya;rıı: Pnzıır, Sıılı, Pel'fembe, Cuma günleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtınıınd:ın. 

Knrabigaya: Salı ve Cuma siinleri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 
ve Tekird:ıŞ, Mürefle, Erdek, S::ırkfıy iskelelerine uğrıyarak Karabigıya vanr. 
. Akdcnız postası: Ynrın snat 17 de hareket edecek olan vapur; Llpseki, Ge· 
lıbolu, Çanakkale, lmroza, Bozcaada, Küçfikkuyu, Edremil, ve Burhanlyeye utı
rıyarak A)'\'alığa gidcceklir. 

Knrıırl.enlz poslası: Yarın saat ı2 de hareket edecek olan vapur; Zonguldak, 
İnebolu, Sınop, Gerezc, Samsun, Patsa, Ordu, Gircson, Tirebolu, Görele ve Trab· 
ıon:ı uğradıktım sonra Riı:eye gidecektir. 

Müzeler 
Ayasofyo, Roma - Bizam;, Yunan eserleri ve Cinili Köşk, Askeri Müıe ,.e 

s:ırprclar, Tic~rct ve Sana~·i l\liizesi, Sıhhi Müze: 
• fİlu rnüzc1cr bergün s:ıal1\l a;ın 16 ya kadar a.cıklır.>: 

ll'üf'~:.\it! l-sBnf~r~<tıf·M:est! Pazartesiden başka herg(hl aut tô dan ıs ya 
karlar ''e Cumıı günleri 1G d:ın 17 ye kndnr açıktır. 

Topk:ıpı Müzesi: Hergün snal 13 den 16 y:ı kadar açıktır. 
Memleket Dl§ı Deniz Seferleri 

. Romanyıı vnpurlan: Cum:ırtesi günleri 13 'i:!e K~stenceye; Sah l(lnlerf 18 de 
Pıre, Beyruı, fskenderiyc. 

lt::ılynn '·:ıpurlan: Cumn gOnleri saat 10 d:ı Pire, Brendizf, :Venedlk, Trf)'tste. 
Avrupa Hattı 

Sırkeei lslas~on l\lıidiirlüfii Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergiın Sirkeciden saat 22 de kalkar -ve Avrupadan aelenı 

s:ıoı 7,25 le Sirkeciye movas:ılal eder. 
~<?~'·ansiyonel 20,30 da k:ılkar, 10,22 de ııelir. 
I:aırne postası: Hcrsün s:ıat 8,50 de hareket eder, lG,33 de gelir. ' 

Anadolu Hattı 
ı,ı<'rgiin h:ırckct eden şimendiferler: 

. ~n:ı.ı 8 de Konya, 9 d:ı Ankoro, 15,15 r]c Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 
hsklşehır, l9,10 rla Ankara ckspre.'ii, 20 de Adapazarı. 

Bu trenlerden s:ı::ıt 9 da h:ırckct eden Ankara muhlelfti Pazartesi, Çarşamba 
\'C Cumıı günleri HaJeb ve Mıısula kadar sefer etmektedir. 
Geçen Sene Bugün Ne oldu? 

* Ilolivudda sinema nrtislleri grev yaptılar. 
* Heybelide deniz tnlcl.ıesine diplomaları tel"Zf edildi. 

Sinema ve Tiyatrolar 
yor .... 

- Girebilir miyim?. 
Erkek dimdik ayağa kalkmıştır .. 
Kadın fena giylnmiş delildir .. Ken-

disine yakışan güzel bir elbisesi var ... 
Parmağına güzel bir yüzük takılı .. Fa
kat halinde bir yoksulluk hissolunu
yor .. 

- Benyamen, hfüa beni istiyor mu 
sun?. 

Erkek, kadının ••;ık bıraktığı kapıy:r 
kapadı. 

- Otur ... 
Yemek oduında taze yeıil yaprak • 

ların biraz acı kokusu duyuluyor. On
lardan bu sene az satıldı. Siyah scrvilu 
ve nazik çamcıklar büyüdüler .. Pence~ 
reyi hemen hemen t:rnamiyle kapıyor
lar .. Odadan portakal ağaçlanrun ko • 
kusu geliyor .. 

- Kovuldun mu? Kendiliğinden mi 
geliyorsun?. 

- Kendim geliyorum. 
Erkeğin şaıır bakan gözleri~de şüp. 

hesiz ki heyecan var .. O vakit kadm de. 
var.ı ediyor: 

- Gider gitmez dönmek istedim. 
Fakat cesaret cderr.edim .. 

- Bud:.lal 
Kadın affedilmittir. Fakat sevinmi • 

yor.. Erkek bunu hissetti: 
- Seni sevmiyorum diye korkuyor 

musun?. 
Kadın cevap vermiyor. Açık kapıdan 

Odayı bakıyor. Evlendikleri oda .. Göl· 

geler arasında yatak örtüleri ıöriinü. 
yor. Erkek kansm.ın bllapnı takip etti, 
K-alkryor •• 

- Gel. Seni daha çok •evdilimi gö· 
receksin. 

Karısnu kaldırmak iatiyor .. Kadın o
nu deh§etle, kat'iyyetle itiyor. 

- Hayır, Benyamen bu olmu. E. 
limden gelmez, una arkadq olacağım. 
Sana hizmetçi ola:ağım.. Fakat Scarm 
olamam.. Bunu asli istemem. Böyle 
ıs.zun ... 

Artık kansr olmak istemiyor, asli iı
temiyor .. Neden? . 

- Niçin? Hata onu seviyor musun? 
- Onu mu? Hayır .• O aefilf 1191fti-

yorum .. 

- Öyle iıe .. 

Ka.dın erkeee bakmaia ~et ede· 
miyor .• Bu odadan aynldıiı zamandıki 
haşin tavrını hatırlıyor. 

- Beni anlı Benyamen.. Beni, htr 
ıeyi... .. Pis kelimeleri söylermğe icbar 

etme... Beni anla.. Kendimi ô1dUrmek 
istedim.. Ben timdi dokunulmaaı cais 
olmıyan bir kadınım .. 

Oktıyan bir ses .. Uzun ılyeh kirpik
ler .... 

- Ben hastayım.. Beııyamaı, pli !ılr 
hasta .. Ah sefil, sefil.. Art* dcıkunal. 
ması caiz otnuyan bir bdnmn 1 .• 

Okşıyan bir set ... U.zuıı Crpikieı: .. 
:V arlıjm tiiri atk=. dei'l lllDı ' ,... _. _ 
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HAZIMSIZLIK 

PERTEV Karbonat komprlmelerı 

1 
Çok temiz bi • Karbonattn " toz karbonat almaktaki mütkülat 

cös önGncM tatalank ,apılımıt.ır. 

------- HER ECZANEDE SATILIR. •·--·---•• 
- BU AKŞAMDAN ITIBAREN 

1 ESKi AMBASADöR 
SALONUNDA 

lki sene evvel muhterem şehir halkının pek büyük rağbetini kazanan ve 
bu kere yalnız on beş gün için angaje edilen 

RAKS KRALiÇESi 

MELiHA SELMA ve 
SIDIKA ŞAMiYE 
Tel: 43778 

Y~N iJ~SUMAT 
ilMü~1\BERLE~iMiZ 

OAU~VUKS~K 

r:AiZ~.DAl:I~ E:Yi 

. -- , -

$ARTLA~.T~MiN rD~R. 

··----------... Göz D-DeklmD 
Dr. Şilkrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şeref ettin 

apartımanr 

SATILIK EV 
Kaaanpqada Bilyükcami karfjmnda 

Neva sokağında be§ numaralı ev satı

lıktır. l!:i tamamen yağlı boya olan bu 

evde Uç katta yedi oda ve her katm ay

n hal&.sı ve genio nofası, kileri, arkada 

~~~~~~~~!!~!!!!! bahçesi, tulumba suyu ve elektrik tesi-

111 
ÇOCUKLARINlZ Ç1N eatı vardır. Ahpp fakat yenidir. Görmek 

En güzel bir kitap laliyenlerin içindekilere müracaatı. 

Türk ikizleri 
O O K 'l' O R 

• Çocuk Eslrgemo .Karumunan 
vaktilo bir atıe kUtUphan08l ola. 

rnk bastırdığı ruzıer serlslnc.le Kemal Uzsan 
duyduğunuz bu eksikliği bu al· Operatör • Üroloğ 
zcl ve resimli büyük lılkA7e klta.. Galata • Karaköy. Abdullah eı. 
bı ile doldurulmuş buluyoruz. 

lokantaaı karvısmda Galiçl Han 
· • J{Ultür bakanlığı eseri tetkik HergUn 15 den 20 ye kadar 

etmiş, Uk okul çatındakl çocuk. Te~fon: 41!35 
lar fçln faydalı eser olduğunu tas. ;.._...-_________ _ 
dik etmiştir. · 

. I! Ankara caddesinde Vakit Kltap 

evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; I•-• Dr. Ihsan Sami ---
posta için 4 kuruş ltAve.edtnfz. BAKTEİYQLOJI 

GözhaklmJ 
Dı .lf'luıat RamiAgaı 
MuayenebanesinJ Takslm.Tallmane 
Tarla başı Cnd, l1 Rli' A Apl ama 

rıakletmi§tir. Tel: t.1553 
Pazardan maads hergün: Oğleder, 

conra saat ikiden altıya kadar 

Memur aranıyor 
Muhasebe i~lerlne vakıf ve bütün 

gün calışabilccek bir Türk aranıyor; 
Aydrı en çok otuz lira verllecektir. 
Daktilo hilenler tcrdh olunur. 

Ankara caddtsi11dt 101 numarada 
Cuml111ri1Jfl Külıiphrtllt!Sfnt mOracaal •• 

LABORA TUV ARJ 

UmumJ kan tahlilltı. Frengi noktal 
rw:armdan (Wasserman ve Kah.n 
team.Ulleri) Kan kUreyvatı sayılm&· 
sı, tifo ve sitma basta.lıkla.r1 teşhisi , 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
ıu tahllllb Ulta.rı:nikroskopt. kan. 
da nre, geker, Klorür kollesteriD 
mfktarlarmm tayini. OiYRrı• ·olıı 

No. 113 Tel.: 20981 

Resımoı 
CJç Silahşorlar 

anuuınmııwuıunnnn:mmı rmımımnnmmuumımuııımnt111unn• 

Bu kuponu kesip 2 2 1 

saklayınız • 

25 ince stgara 

20 Kalln sigara 

KURUŞ 

Ho/6111<1; )!ay/Pili 
i.se,m1.1hoftzı sü6oy !iJl- ,.. 
ton 'u k"ndlsineacı11d!r. ı ~ """.1~ · 
mal< içm bayıl mı~ ~ 
gibi ya111 yor. ı 

1 

YftJA1Mt\ 

TİRYAKİ 
lÇiYORUM,. 

e .Her Tiryak) bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harma-nı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefasetr 
de hiç değişmez. 

' Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M ! 
AYNI NEFASETi 

TIRYA.KIDE 

BU LA Bi'Li RSİ N iZ! 



Tokat v·ıayetinden: 
Zile kaza merkezinde yarım kalan ilk okul inşaa.tmııı bittrilmeel kapalı zarf 

u.sullyle eksiltmeye konulmuştur. 

r- Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

ıs 

Deri depalannm tabi o1acalı sıhlıf prtlan muhtevi ve vil!yet meclisi umumfsin
den musaddak talimatname aplıYa yuılW§br. llAn olunur. 

TALİMATNAME 
l - Şehir dahilinde meskenler ve ticaret yerleri arasmda tuzlammı veya tnı

la.nmaım§ olsun y~ veyahut tamamile kt.tturnamı§ her türlü hayvan derisi depo et
mek veyahut kurutmak il%ere asmak yasaktır. 

Bu gibi yerler belediyeden ~c:ak müsaade OJerine ~ haricinde ve civari
le etrafına rahatsızlık ve mazarrat venniyeceği tetkikat ile anl8ftlacak olan saha-
larda yapılabilir. • 

2 - Sehir dahilinde yeniden açılacak kuru deri depolan için belediyeden izin 

2 - Eksiltme Tokat da.imi encümen dairesinde 6.5.938 tarlhlne raşthyan 
cuma günU saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Bu iııpa.tm ke§lf bedeli 21629 llra M lruruı olup mtm.kkat t«nfnatı 
1622 lira 21 lruru§tan ibarettir. 

4 - istekliler birinci zarfm içine Ticaret odası vesikasmı ve malt itibar 
mektubunu ve ııa.fia. ba.kanlığmdan aldıktan mUteahh!tlik vesikasını ve tnşaa. 
tm fenni mes'uliyetini kabul edecek mimar veya fen memunuıu.n adres ve eh. 
iyetin! g&ıteren bir dilekçeyi koyacaklar. 

İkincl zarfm içine de muvakkat teminat makbuzu ile teklif mektubunu ko
yacaklaJ"drr. Ve ihaleden bir saat l>nce Encllmene tevd1 edeceklerdir. 

5- Proje ve keaif ve IS&ir prait hakkında da.ha fazla. malft.ma.t almak iati· 
yenler Tokat Dabnt Encümenine ekailtme gUnUnden blr gUn öncesine kadar 

Dabtıfye MftfehaHısı 
Pazardan bapa günlerde öğleden 

sonra sawt .(2,5 tan 6 ya) kadar 
btanbuda Divanyounlb (104) ııu
mara,h hususi kabinesnde haatalanru 
kabul der. Salı, cumarteel ıUnJeri 
u.bah ''9,S - 12,, aaatleri hakild 
fukaraya mahıuıtur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

almacakt:Ir. . 
3 - Gerek yeniden açılacak ve gerekse eskidenberi mevcut olaıı kuru deri depo. 

lan a~da yazılı ~ tamamen uygun olacaktır. 
A - Her türlü taze ve kuru deri depoları meskenler veya diğer ticaret müessese· 

!erile doğrudan dolreya aWta!J olmıyan müstakil binalarda ve koktisu ve vuiyet· 
leri ile muhitini rahatsız edem.iyeceği anlaşılan münasip yerlere tesis olunacaktır. 

.......................... 
lıer mesai günü mUra.caat edebilirler. (2259) 

Zonguldak valiliğinden: 
B - Bu gibi yerlerin zemini ve bir buçuk metre irtifaa kadar chvarları . yıkana

bilir §ekilde çini, mozayik, ~ento gibi gayri kabili nüfuz bir madde ile örtülecek 
ve her tarafındaki havayı sürat ve müesseriyetle değiştirecek müteaddit hava deiie
tiren tertibatı bulunacaktır. 

Zonguldak vilayeti içinde q:a.ğlda :bim1erl ve keşif bedelleriyle muvakkat 

DOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her ctııı ubahlan 9eJda buçufa 

aqamlan 17 dea 20 19 kadar Llle 
11 tayyare apartmanlan UdncJ daire 

17 numarada butaJanm bbal eder. C - Kuru deri depolarında her ne sebeb ve bahane ile olum olsun Y2§ veyahut 
tamamen kurumamı~ deri bulundurmak }-asaktır· 

4 - Eskiden mevcut olan depolar, bu talimatnamenin gazetelerle neşri il~ ta
rihinden itibaren bir sene zarfında biltün bu şartlan tatbik edecekler ve bu §811lara 
uymıyanlar başka yerlere naklotunacaklardrr. (B.) (2476) 

teminat miktarları yazılı: 
Yolun ismi keeif bedel! Eksiltmeye ko. 

nulan KSM. T. 
1 - Bart.m Safranbolu 68130.24 41130.24 
2 - Zonguldak • Devrek 25367.68 15357.68 

Muvakkat 
t.emina.t 
3084.77: Tesviye 

1152.57: Şose esas· 
h tamiri 

3 - Ereğli • Devrek 32269.60 19269.60 , 1445.22: 
4-Beycuma.. Çaycuma 53826.80 31326.80 2349.51: Yeni eose 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Floryada Florya çarşrsmda 13 ııuma- lııpatı 
talı gazino, dükkan ve anündeki bahçesile 939 senesi şubat sonuna kadar kiraya Ye- 5 - Safranbolu· Araç 25014.89 15014.89 1126.12: Sınai ima. 

Cmrwteat gOııleri 14 dea 20 10 b 
dar hastalanm pan~z, Kımm, Ha 

her okuyuculanm dakupoo mub· 
bilinde muavene eder. TPIE'f: 23953 

.. 
rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MildfirlOğünde 16- 122111.21 llt 
rülebillr. istekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile Yukarda şose esa..c\11 tamlıi ile yeni gose inşaatı illerinin cem'an 122111 lf. 
12-5-938 ~be günil saat 14 de Daiınt Encümende bulurunalıdırlar. (B) (2398)_ ra 21 kurtı§luk kmmılan inşaatı i31eri kapalı zart usuliyel ekslltmeye konul

Karagümrükte Sıhhat merl:tzinin tevsii için civarındaki gayrimenkullerden bir 
kısmmm istimlaki iktiza etJni, ve 1295 tarihli menafii umumiye için istimIAfc ka· 
rarnamesine göre muameleyi iptidaiyesi ita ve ikmal edilmiıt ve bu yerlerden Bele
diyece tanzim edilmiş bulunan ve bir sureti emlakin bulunduğu mahalle diğer su
reti de Fatih Kaymakamlığı ve Belediye şubesi müdüriağüniln muayyen mahalline 
talik edilmiş olan haritada •·ı .. numara ile gösterilmi~ olan Derviş Ali mahallesinde 
Hattat Rakrm sokağında Hüsnünün mutasarrıf olduğu 6 kapı numaralı üç oda. bir 
kuyuyu havi iki katlı ahşap köhne hane ve kömürlükte ufak bah~ye "500.. lira 
ve haritada (2) numara ile gösterilmiş bulunan ayni mahalle ve ayni sokakta Hadi
yeye ait dört oda, bir kuyu ve mutfağı havi ahşap ve harap haneye ve muttasıl bah 
çeye (750) lira ve haritada (3) numara ile g1Ssterilmiş bulunan ayni mahalle ve 
sokakta Sabiha Sehere ait, 2. 55, 57. 57-1 kapı numaralı altında kahvehaneyi müş
temil alb oda. bir havuz, banyo mahalli, mutfak, kuyu ve sarnıcı ve ge~ bahçe 
\i havi haneve ele (::JOOO) lira ve haritada ( 4) numara ile gösterilmiş bulunan ve ay
~i ıruth~n~ .. H~~~,, Fpnmi M1c~j{mda Fatm3 Nazimeye ait <59) kapı numaralr üç o 

mtl§tur. Ekslltmesi 16..3-938 pazartesi günü saat 15 de Zonguldak vilAyeti dal -
mt encümeninde yapılacaktır. Eksiltme eartna.meal ve buna milteferri diğer ev. 
rak Zonguldak nafia. müdürlüğünde yazılıdır. İstekliler bu iılerin hepsine veya 
içlerinden herhangi bir veya btrkaçma talip ola.bilirler. Eksiltmeye girmek fsti. 
yenlerin talimatnameefne tevfikan Nafia veldletinden almm11 mütea.bhitlik eh. 
liyet vesikuı ile ticaret· odasından almınış vesika ve muvakkat t«nlnatlariyle 
birlikte t.eklif mektupla.mu yukarda yazılı günde ihale A.&tinden bir saat evve-

Dr. irfan Kayr~ 
Röntken Mütehassısı 
Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 

Ü ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı l conker sokakta Aslaner apartnnan 
No. 8-10 

Ine kadar vil~yet d&fml encilmeni reilliğine vermeleri UA.n oluntu'. 
{2181)' •· 

dalı iki katlı eve (800}' lira ve haritada (5) numara ile gösterilmi§ bulunan ayni 
mahalle ve ayni sokakta Tevfik'e ait 71-73 numaralı altında ufak bir dilkk:Am bulu
nan iki odalı ve bir mutfağı olan köhne eve de (150) lira istiınllk kıymeti takdir 
edilmiştir. Keyfiyet 1295 tarihli istimak kararnamesinin 8 inci maddesi mucib~ 
l~n olunur. (B.) {2477)" 

ea • •-...: 

Dr. SUreyya Atomal 
Operatör • Ürolog 

Beyoğlu " Parmakkapı tramvay <ıu. 
rağı, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 16 • 20 
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128 MAltRIZ DO POMPADUR 

-----------------------...:....-----------------,sal CJeva.m etti: nim o eve ıirmeme mini olmaıktu .. 
Betbaht kiz bilmiyor ki, ben cnwı ıa
pyyübUnU pekili öğren.elim. 

Ve kral, bu dütlince üzerine yükısek 
.esle sordu: 

- Nasrl bir tehlikeye maruz bulun. 
c:1uğumu bana söyleyebilir misiniz, mös· 
yö? 

- Bu tehlikenin mahiyetini bilmi • 
yorum, Bir • .Fakat maıjestelerine fW1U 
temin edebilirim ki tehlike mühimdir. 

- Bu tehlike.. O ~e rni meveut
tur? .. Yalruz o evde mi?. 

- Evet, Sir r .. 
- Demek ki, bu a.k§am mevzuu hah. 

ıolan eve girseyijim, oradan sağ olarak 
çıkmıyacalrtrm, <Syle m.i?. 

- Majestelerinin hayatma kastecm
mek istenip istenmediğini bilmiyorum .• 
Yrunız ~unu söylüyorum ki kral .bu eve 
gittiği takdirde bilyUk bir tehlikeye gir· 
miş olacaktır. Krala fenalık ya~ is
teyen ve benim tanımadığım adamlar, 
harekete geçmek için ilk frrsatı bekli. 
yortar ve zannediyorum ki bu fırsat, bu 
akşam ellerine geçseydi, bundan istifa
de edeceklerdi. 

Kral israr etti ı 
- Yani bu akşam o eve gitseydim, 

değil mi?. 
D'Assaı, cevap verdi: 
- Evet, ıir .. 
Xralm duraklarında garip bir t•betl· 

tfim belirdi .• 
D'Assas ise müthit bir ıstırap duyu

yordu. 
KLırıısrnda Jarun sevdiği adam bulu

nuyordu.. Şövalye vati!eaini mertie 
yapıy.er ve kralın bu garip halinden. 
gö~terdiği soğukkanlılıktan ve böyle bir 
ifşaata mukabil gösterilmesi kap eden 
tükranla kabili telif olmryan sert bir 
•~le sorduğu sl.4""1lerden kat'iyyen en
dişe etmeyi diişilnmUyordu. 

On beıinci Liıiy~. isinde arasrra kı9· 
hnçlrk ktvılcımlar·nın parlad1fı atcfin 
na.zarlar atfediyordu .. 

- Hillasa, kilçilk eve gitmememi ba· 
na söylemek jçin, herkesin uyuduğu bir 
saatte ıatoya geldiniz. öyle mi?. 

- Evet, sir 1 Ve eğer maje&tele.ri u.. 
yumu§ olaalardr, uyandmlmuı için a· 
lwdarlara yalvaracaktım. Çünkü ge
cikmeden kralı haberdar edeceğime dair 
1erefim U.ıerine söz vermiıtim. 

On betinci LQi &ilktitunu muhafaza 
etti. Ara sıra da, eayet düril&t bir va· 
%İyette isticvap edilmesini bekliyen ~().. 
valyeye bakıyordu •• 

Onun yerine b:ıtka birir.i olsaydı, 
muhakkak: ki kraılın garip n soğuk 

haline ve ondan en küçük bir teşekküt 
dahi duym~ma hayret ederdi. 

Fakat d'Asaas bunlan dütiinmüyor. 
du. 

n·Assas ıstırap çekiyordu. tıte o ka-
dar ... 

Adeta heyecan içinde, kral.m çebre
ainde, JiCU teshir etmit olan gilzellifi 
arıyordu •• Ve büyült bir eaflıkla kendi 

kendine. on be~nci LQinin hakikaten 
güzel olduğunu, kendisinden güzel ol
duğunu, kendi kendine söylüyordu. 

Bu ı:ttırap ve kıakançlrk hissi o kadar 
kuvvetli, o kadar mubvemet edilmeı: 
bir hal aldı ki, şövalye kral:n sükutunu 

· muhafaza ettiğini görünce, bütün tcı
rifat kaidelerini unuttu ve hürmetle 
eğilerek §Öyle dedi : 

- Mademki amk vazifemi yaptım, 
majestelerinden bana çekilip gitmek 
hususunda müsaade vermelerini rica 
edeceğim .. 

On betincı Lfü müstehzi bir tavırla: 
- Biraz durun, mösy3, dedi. Henüz 

J:onuşmamızı b:tlrmedik. Bize getirdi. 

ğiniz haber o kadar mühimdir ki, bunu 
öyle kolay kolay halledemeyiz.. Bina-

enaltyh bazr meseleleri halletmek mee
buriyetindeyim ve bu hususta da, benim 
gib zavallı bir krala yardnn için, sizin 
bu bariz aada.katinize gmniyonım. 

- Kont, sizin için can.mu veririm t. 
- Canmızı sokağa atmayın.. Bilakis 

yapyın 1 Fakat yaıamak için beni din. 
lemeniz lbnndır. Sizi ölüm arzusuna 

· ıürükliyen bu mUthiı ümit3fzlik .. 
- Kont, bu ümitsizlik artık nıevcut 

değildirr Buna rağmen "o,, nun beni 
hiç bir nman sevmiyeceğini biliyonım; 
fakat ''o., ayni zamanda bana. ne kra
la, ne -de hiç kimseye ait olmryacağuu 
yeminle ıöyledi 1 .. 

Şövalye, ]anın ismini zikretmeğe lü
rum görmüyordu. Filhakika da, bunıaı 

Aiç lüzum yoktu: Kont g~nç erkeğin 
dü§üncelerini - tabir caizae • aldım adını 
takip ediyordu! .. 

- Şu halde p.todan Çikmca ne yap
mağa niyetiniz var? diye tordu .. 

- Onu oradan alıp Parise götürme-
ğe ... 

- Sonra.?. 
n• A ssas tereddütle mmtdandı: 
- Bilmem!., 

1 - Şu halde ne yapacağımn efze 
ben tıöyliyeeeğim, tiz de tavsiyelerimi 
ldinleyeeeğinize dair eöz vereceksiniz: 
Madam d'Etyolu Parise götün:cek ve 
sonra derhal hazırlığınızı yaparak a. 
tının binecek Ye hiç durmaclan afayı
nrza iltihak edeceksiniz .. 

D'Aaısas başını sallıyordu. 

Sen - Jermen onun ellerini tuttu. 
- Hennz geç değil, diye devam et

ti. Kendinizi henlb kurt.a.rabilininiZ', 
sizi sevecek olan, sizin de 11eveceğiniz 
•ize Jlyrk bir kadın bularak, kend'ınize 
mes'ut bir bayat temin edebilirsiniz ... 
Mademki Janm, eiri hiçbir zaman sev. 
miyeceğine kendinizde kanaat getiri-

y~rsunuz, ıu halde Pariste yapacak bir 
işiniz kalmamııtır .. 

Şövalye içini çekerek: 
-Doğrul .• 
Diye mmldandı. Sen - Je.rmen de, 

dudaklannda beliren tebessümü gizliye
rek devam etti: 

- Ve mademki o, hiç kim9eye ait 

olmryacağma dai.r yemin etmi1 bulu
nuyor; fu halde a.rtik aşk mevcut de
ğildir .• Fakat, ayni zamanda, kıskanç
lık ve ıstırap ta yok.. 

D'Assa!S, heyocan ve tecessüsle sor
du: 

- Kont, siz ki her §eyi 'biliyor, ber 
§eyi evvelce görüyor, keşfediyotaunuz. 
söyleyin !bana: O, sözünde dumcak 
mr?. 

- Slze ıunu kat'iyetle aöyliyebilirim 
ki o eizc yemin ederken, bunu ~ 
bir eamimiyetle yapm.rftı •• 

D' Aasas, sevinçle ürpererek~ 
- Hakikaten öyle mi dil§ünüyorım • 

nu.%? dedi. 
- Böyle olduğuna kat'iyyen emi~ 

nimf .• 
- PekllU .. Şu halde &izi dinliyeee

ğim t Size itaat edeceğim? .. Bu tC'!.kin 
edici vaadi kalbimde götürerek gi.dece· 
ğimr .• 

Sen - J ermen: 
- Ah, insan rı.dıu r., 
Diye mmldandr. Ve yfiksek ıesle ill, 

ve etti: 
- Söz veriyot musunuz?. 
- Söz veriyorum!.. öğleye doğru 

Pariste bulunacağmı.. Akşam üzeri de, 
Overn yolunu tutmU§ olacağun. 

- Şu halde, elveda, oğlum! .. L!yık 
olduğunuz ~deti Parlsıten uzakta bu· 
lacahmız .• Ba~mın sallamayın.. A§k 
geçici bir §eydir. İnsan bir aralık kal
binin öldilğünU zanneder. Sonra bir 
gün, başka bir aşkın 'bu ölli kalbi ya
§attığnu görür. Siz sevecek ve mes'ut 
olacaksınız .. Elveda.. Sıkmtıh giinleri· 
nizde beni batrrlayın ve bir felakete ma
ruz k<:ı!xrsanız,, bana mektup yazmak· 
t.a, asl! tereddüt etmeyin.. Ben size 
çok yardım edebilirim, d'Alssas! Haydi 
gidin, yavrum, sizi gözden kaybetmiye
ceğim: Orada, alayınızda, ve yahut ta, 
bilahare, harp meydanlarında. him: ... 
yemde olduğunuzu kendf kendinize ida· 
ima söyleyin. 1 
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HORMOBiN 
·- rabletlerı tter eczanede arayın1z. • Posta ecutusu 1255 Hormobln -· EKREM Oksürenlere ve 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI 

On binlerce kişi gibi siz de kul· ı' l 
lanıruz memnun olacaksınız. -c-1. '\' • U 
HOROZ markasın: dikkat. ~~ \ U 

KABIZLIK 
HAZl'1SIZLIK 

o~~t Mi DE 
şı,klnllk ve yanmalarmı 

~lderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pash
lığı def eier. Mide ve barsaklan alıştırmaz. tştihanızı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 

Neden 
_Aspirin ? 

Çünkt ASP[RIN seneler .. 
denberi her türlü soğukaf.: 

gıntıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

Tsbaf etmiştir. 
• • A S P 1 R 1 N in tesirinden 

ı ı -Son derece teksif eldilmiş bir tuz olın<akla müşabih ·s·m 
lileri ve taklitleri israrla reddediniz. 

emin olmak için lütfen Ej3 
.sına .dikkat ed.iniz 

Doktorlara 

BabıAlinfn en güzel yerinde yeni ve 
konforlu muayenehane Ca~:ıloğlu yokuşu 
43-1 matbaacı Sabriye müracaat. 

-llkzema ve en muannit cill yaralarından knrlulmak içinl 

EKZAMiN kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır ııc::t•• ~"" '•l<ıvini» I 
MEZHEBLER TARiHi . Diş Doktoru 

ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNİLİK · 
ŞİİLİK NEDİR VE NEDEN ÇIKTI? 

Ziya Şaklrin bu kıymetli eseri çıkınııtır Maarif Kitaphanesinde 5 Kuruıtur. 

A VRUPANIN VENİ SİY ASİ HARİTASI 
Bütiin de•lctlcrin bayraklarıla nufuıuııu havi yt>ni takıimatlı h .. rıtô\ çıktı. 
Bu B renl.dl..hart.tıı.. \ td a • r i ~ · M. t ta p h a o e. ı i • nde 1alnıı 6 kuru~lur 

Necati PAKŞi 
Hastalannı bergün sabah aaat 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuma günleri saat 14 ten 
18 e kadar parasızdır. 

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

Türk HaVa Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 
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Leyecanı.H yenemiycn d'Assaı., bu 

garip insanın kollarına atıldı. 
1 

Kont dö Sen - Jennen onu göğsü ü- ' 
zerine bastırdr, sonra, ona şefkat dolu 
5on bir işaret yaparak, sür'atle uzaklaş-
tı ... 

D'Assas, şatonun büyük kapısına 

doğru yürüdü .• 
il 

ON BEŞiNCi LUI 
Şövalye, herkesin uyuduğu bu saat

te, şatoya niçin geldiğini memura izah 
edince memur da ,bağutdı: 

- Subay 1 Krala bir mesaj var? 
Bu ses y.!l:ldaki nöbetçi tarafından 

tekrar edildi ve böylece, ağızdan ağıza 
geçerek karakola geldi. 

Bu karakolun kapısı çabucak açıldı. 
D'Assas iki muhafızın dışarıya çıktrk -
larmı gördü .. Bunlnrdan birisi elinde 
bir şamdan tutuyordu. Onıde, mantosu
na iyice sanlmış olan karakol amiri za
bit yürüyordu . 

Zabit şövnlyenin önünde durdu ve 
d'Assasın yüzünü görmeğe çalışarak, 

parmaklığın ar..ısmdan sordu: 
- Krala bir mesajınız mı var?. 
Şövalye, yüzünü meydana çıkararak 

cevap verdi .. 
- Evet, çok müstacel bir mesaj .. 
Zabit tekrar sordu: 
- Siz kimsiniz?. 
- Overn alayı bayraktan, şöval. 

ye d' Assas ! .. 
- Mesaj kimin tarafından geliyor?. 

Beni affedin, fakat bunu bilmdden sizi 
içeriye almak salahiyetini haiz değilim. 

Şövalye cevap vermedi.. 
Bu sua11e karşılaşacağını hiç düşün-

memişti .. 
Bir an tereddüt etti, sonra: 
- Bunu söyleyemem, dedi. 
- Şu halde, mesajinIZI verin.. Kra· 

la arzedilir.. Size gelince, siz de ancak 
parmaklıklar açıldığı zaman, yani saat 
sekizde .içeriye girebilirsiniz. 

D'Assas: 

- Mösyö, dedi, getire.iğim mesaj 
şifaMdir. Binaenaleyh size vermeme 
imkan yoktur. Fakat sizi temin ederim 
ki mesele çok mühim ve çok müstacel
dir. Bunda belki de kralın hayatı mev• 
zubahistir .. 

Zaıbit şaşkın duruyordu. 
Şövalyenin son sözleri onun çehresi

ni sarartnuştı .. 
Fakat aldığı emir kat'iydi .. 
Bu sırada, şatonun parmaklıkları bo

yunca, dış tarafından yürümekte olan 
iki kişi, fenerin ışığı altında, d'Assasın 
yanına dcğnı yaklaştılar. 

Zabit: 
- Kral 1 ıdiye mırıldandı. 
Filhakika bu iki kişi, on beşinci L\.ıi 

ile odacısı Löbeldi. ikisi de küçük ev
den geliyorlardı. LUi, yaklaştığı zaman 
d'Assas'ın şöyle dediğini duymuştu: 

- Kralın hı:ıyatı mevzubahistir. 
On beşinci LCıi, kendisini tanıyarak, 

selam resminin ifası için emir vermek 
üzere bulunan zabite: 

- Ses çıkarmayın, mösyö .. 
Dedi ve d·Assas'ı tanımadan ilave 

etti: 
- Şatonun ne suretle muhafaza edil

diğini bizzat görmek istedim. Vazifeni
zi mükemmelen y;:ıpıyorsunuz, sizi 
tebrik clderim. 

On beşinci Lfıi, ailesinden tevarüs 
ettiği bir tedbirler, olup biten şeyleri 
ve kendisini sarartarak ürpertmiş olan 
sözleri duymamış gibi göründü. 

Onun iltifatından, derin bir sevinç 
içinde ürperen zabit ise yerlere kadar 
eğiliyordu. 

Sonra kapıyı açmağa hazırlanan as
keri iterek, kapının zincirlerini kendisi 
indirdi .. 

Kral, hiç acele etmeden kapıdan ge
çerek: 

- Bana isminizi de bildirirlini~. mös
yö .. Ben sadık ve iyi hizmekarları seve
rim .. Gel, Löbcl .. Küçük gezintimden 
cidden memnunum. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 
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--------------------------------------~------------------------Bunun üzerine, zabit, ileriye doğru 
bir adım atarak: 

- Sir l dedi. Eğer majesteleri müsa. 
ade etmek lutfunda bulunurlarsa, ken
dilerine bir şey arzedeceğim .. 

- Söyleyin, mösyö .. 
- Sir, bu asilzade, krala müstacel 

bir mesaj getirmektedir. 
On beıinci LUi, şövalyeyi henüz gör

memiş gibi yaparak, lakayt bir tavırla 
ona doğru yü~üdü ve so11du: 

- Bana mesajı getiren siz misiniz, 
mösyö?. 

- Evet, Sirl 

Kral, kendisine yabancı gelmiyen bu 
sesi duyunca ürpererek: ' 

- Kimsiniz, mösyö?. 
Diye sordu .. Genç erkek te, ileriye 

dcğru iki adım atarak cevap verdi: 

- Şövalye d' Assas .. 
Bu defa kral, bütün vücudiyle ürper

di. Kan beynine hücum etti. Jülyetle 
yaptığı görüşmeden sonra, d'Ass:aa, o
nun nazarında, amansız bir rakipten 
başka bir şey değildi. 

Kral, bir an, onu tevkif ettirmeyi dü. 
şündü .. 

Fakat genç erkeğin kendisine neler 
söyliyebileceği tecessüsü ağır bastı ve 
tekrar sordu: 

- Bana bir mesaj getirdiğinizi söy
lüyorsunuz, öyle mi?. 

- Evet, Sir: K~la, yalnız krala ar
zetmem lazım gelen ıifaht bir mesaj .• 

On beşinci LUi: 
- Şu halde benimle gelin .. 
Dedi ve zabite dönerek ilave etti: 
- Bana refakat edin .. 
Ayni zamanda, Löbelin kulağına bir 

§eyler fısıldadı ve hademe sür'atle u
zaklaştı .• 

D' Assas merd bir adam olduğu için, 
on beıinci LQinin zabiti çağırmakla, 

muhtemel bir taarruza karşı koymak 
gayesini güttüğilnü farketmedi. 

Kral, fÖ4ra].yeyi', alçakça lir teşebbüs-

te bulunabilecek bir insan rru zannedi. 
yordu?. 

Bu muhtemeldir .. Çünkü zabitin bir 
kaç adan geriden yürümek hususunda 
gösterdiği bütün gayrete rağmen, Lfü, 
onu yanında yürüttü. 

Kral, apartımanlarma geldi ve Lö
belin kendisini beklediği küçük bir sa
lona girdi. 

Odacı ona bir işaret yaptı ve düşiln
celerine dalmtŞ olan d'AS6as bunu gö • 
remedi. 

Bu işaret, yandaki ooaların tahtı mu· 
hafazada bulunduğunu ve kralın raıhat 
rahat konuşabileceğini gösteriyordu .. 

On beşinci Lfü, zabitle Löbele izin 
verdi ve, icabında, kendisine siper itti
haz edebileceği geniş bir masanın arka 
tarafına oturdu. Sonm: 

- Sizi dinliyorum, mösyö .. 
Deldi, ayni zarnanaa masanın üzerin

de bulunan bir zille oynamağa başladı. 
Bu zilin ilk sesinde, salona yirmi mü. 
selliih muhafız girecekti. 

D•Assas: 
- Sir, dedi, ~jestelerine tunu ar

zetmek vazifesini üzerime aldım ki, ta· 
tonun sağ tarafında bulunan küçük e
ve girdikleri takdirde, tehlikeye maruz 
kalacaklardır. 

Kral, bu haberin kendisinde bir hay. 
ret uyandırdığına , hCJtta bu sözleri 
duyduğuna dair d' Assasr tem.in edebi
lecek bir tek jest bile yapmadı. 

- Sir, mevzuu bahsolan ev, majeste
lerinin iyi tanıdığı güzel bir evdir. Ve 
kral bu evde .. bir kadın .. iyi tamdı~ 

bir kadın tarafından çağrıldığı bahane
siyle ithal edilmek istcnmcktcıdir. 

n•Assas, bunları söylerken, bir hayli 
sararmıştı. 

Krala gelince, işte onun düşüncele-
ri: 

- Dur bakalım, tedbirsizlikleri ne. 
reye kadar varacak. Bu haylaz, şüphe· 
siz bC'Jlla Jan tarafından gönderilmİ§tlr. 
Janın maksadı, tagayyilbü eısnammdıa bf.. 

1 


