
Parasız yatoDı 

Talebeler 
Muallfmllkte mecburi 

hizmet görecekler 
- Yazısı 3 üncü sayfada -

S Kurut • Telcfo:ı • 23872 - Sene: 7 • Sayı: 2255 3 ~AVIS 1938 S A L 1 

ıznıir yıldırını 
yağmuruna uğradı 

Karşıyakada bir köylü kömür haline geldi, 
lzmir civarında bir dağda heyelan başladı 

Şarkta da feyezan oldu 

.Suvarilerinılzden Cevat Ku1a bımdan evvelki Aımıpa turnesinden dQn~'1c 

Zelzele 
devam ediyor 
Kısmen yağmurlu ve kapanık ceçen 

bir günden sonra, dün akpm bafhyan 
. yaimur, ıiddetini kaybetmeden~ 

ka:lar yağmqtır. Gelen telgraflar, ıehrı
mizde .olduğu gibi Yurdun bir çok mın· 
takalannda da sürekli yağmurlann bq
ladığmr bildirmektedir. 

İzmir; 3 (hususi) - Dün ubab uat 
onda bafhyan yafmurlann ve dolunun 
husule retirdiği seller, fdırin bazı taraf· 
lanru basnuıtır. Yemiı, Hallin aia çaro
tılın, Kemerin önflndeld Fevzi pqa 

... Dmum 8 incide 

Başvekil 
An karada 

Ba sabah meraslmıe 

Musolitıi tJe Hitler bunaan evvelki görüşmeleri esnasuıaa ve Bitlerin 
ziyareti dolayısile Rom.ada yap'llan gar binası 

HiTLER 
ITALVAD 
Seyahate ehemmiye 
verilmesinin sebebi 
Avusturyanın IBhakondan sonra 

Süvarilerimiz 
Milletler kupası 
yarışlarında 

birinci oldular 
Musolini, altın kupayı vererek 

süvarilerimizi tebrik etti 

kat'lılandı Berlin. 23 (A.A.)'-Naşyonal sosy3list Hitler ve kalabalık olan maiyetini hami 
Ankara, 3 (Hususi} - Ba§vekil CeW ve İtalyan b_ayrakları ve nımuzlarile süs- olduğu halde beşer dakikalık fasılalarl 

Bayar ve hariciye vakili Tevfik Rfl3tü Ienmis iki kuvvetli lokomotif tarafından Anhalt istasyonundan hareket etmiştir. 
Aras bu sabah §ebrimize geldiler ve bü· çekilen Ultra •Modem iki hususi tren - Devamı 8 lncfôe 

Aradaki dostluğa 
halel gelm.ediği inti
baını uyandırmakmı 

yük merasim17,kru]tl~dılar. ~JICI· Frank o menbalarından gelen baberleregUr 

:·:==~ Madride sivillerin 
:=i:~~= girmesi yasak edildi 

ltalyada bulunan Türk binicileri 
oün yapılan milletler kupası yan§la
rmda birinci gelerek Musolininin is
mini taşıyan altın kupayı kazanmağa 
muvaffak olmu§lardır. 
Yüzbaşı Cevat Kula., yüzb~ı Cevat 

Gürkan, yijıbqr Ey:üp öncü ve teğ
men Saim Pulatkandan müte§ekkil 
takımımız, çok kıymetli hayvanlarla 
Y&rı§lara giren, Alman, İtalyan, İr
landa takımları gibi aöhretli rakiple
rini mağlup etmi§lerdir. 

Birinciliği alan ekibimir.deıı sonra; i
kinci Almanya, UçUncü İrlanda, dör
düncü İtalya, beıinci de Romanya ol
mu§tur. 

Türk takımının büyük galebesinden 
sonra aeref direğine bayrağımız çe
kilmi§ ve İstiklal marı:ıımız çalınırken 
de bizzat Musolini tarafından altın 
kupa suvarilerimize verilmiştir. 

Kazandıkları bu parlak ·galibiyet
ten dolayı binicilerimizi hararetle teb 
r.ik ederiz. 

nin 9 mayıs olması mtihtemeldir. 

'tal ya 
Bogazlar mukavele

sine iştirak etti 
Roma, 2 (A.A.) - İtalyanın bugün 

Montrö Boiazlar mukavelesine iıtirak 
ettiği resmen bildirilmektedir. Ancak, 

İtalya Milletler Cemiyetinden çe!ttl· 
mit olduğundan bu vaziyetinden müte
vellit bazı ihtiraz kayıtların.da bulun
muıtur. 

Ja.ponların . bir· askeri 
treni berhava edildi 
Onbeş gün iç nde 30 bin 

Yahudi katil 
tevkif edildi 

Japon as!<eri ö!dü 

gintF.e ~lcrcte lıazır?aııan bir Tfadmla çocuğu 
• _.. Yazısı 8 lnc!de 

ı 
l{ntil Mı:.iz 

Evvelki akşam Tepebaşmdaki Kab
ristan sokağında, be§ aydır evli bu· 

1 

lunduğu karısı Koriniyi bıçaklıyarak 
öldüren Muiz dün adliyeye verilmiş 

ve sorgu hakimliği tarafından tevkif 
edilmiştir. 

Cumhuriyetçi bir dlplomat 
diyor ki: 

"Frankonun zaferine inananlar 
yakında hayallerinin 

kırıldığını göreceklerdir,, 
Londra; 2 (hususi) - lspanyarım 

İstokholm elçisi senyora İzabe! Palensi 
ya Barselonadan Londraya gelmiştir. 

Kadın elçi bir beyanatında şöyle dc
mittir: 

- Frankonun zafer kazanacağını sa
nanlar yakında hayallerinin kırıldığını 
göreceklerdir. Cumhuriyetçilerin ordt!
su bozulmamıştır. Manevi kuvvetleri 
çok iyidir. M ukavemetl:ri sarsılmamış
tır. Harb devam edecek ve onlar gcçe
miyeceklerdir." 

Frankoculann verdikleri 
bir haber 

Bilbao: 3 (A. A.) - Madrid.1en b:l
diritdiğiııe göre, Madride sivil halkın g'r 
mesi koıti olarak yasak edilmiştir. Gi.ı:
lice gircr.ler casuslukla ittiham olı.:rr:?
caklardır. 

lspanyanııı Stok7wlm sefiri "lzabcl 
Palcıw;ya 

Heybeli lisesinde yaınlan merasimden bir intiba 

Ynzısı l uncüuc 



2 

AKŞAM POSTASI 
Sd iti ,,. N•,rlıt1t l/itllrl 

1: Ha•an Raaım U• 
•tDAR-B EV/ ı lstanbul Anka e eaddHl 
._.. ·-· -· .... ,.._,..,_, - ..... 
~ Yazı l1lerl telefonu . 2 3 8 7 2 

idare ...... ~ ..,.., : 24370° 
llln · ~ : 2033& 

ABONIC ŞARTL.ARI 
lıl""""'"i-~ . f. ...... 

••l\•11111 ...... .... ..,. ... 
• • .,, ... , , ••• 1 ••••• • a ...... .., • ••• • ••• • ' .,,.... ... . .... 

• • • 
Bahar bayramı gilnil, gehrin bütün ge

zilecek yerlerine yaptlan akın, eğlence !Jtas. n ok 
ve dinlenmenin bizde hergün bir parça Y-

~ awwws ~ ~ 

daha kuvvetıenen bir itiyat halini aldığı· Tep 9 den I n m e 
m gösteriyor. Bahar bayramı günü, ~-
rin bütün kapılanndan kırlara dağılan G AZETEMlZ, birkaç gün evvel acı bir 

insanların yüzlerinden ne§e ta~ğı f~ hakikatten bahsetti. Ecnebiler bizi 
diliyordu. Ben, bilhassa kadınlarımızın. MI! ayaklan çıplak bedevi sanıyorlar· 
çocuklarmıızm ve erkeklerimizin gı)init' diye. 
leri 07.erinde dikkatli araştnmalar yap- Bir lngilizin, köyilne tepeden inen iki 
tını; §U neticeye vardım: tayyare yüz(lnden heyecana kapılıp kalp 

Bizde ferdin ve ailenin yaşama seviyesi sektesinden öldilğfuıQ bir gazetede oku· 
çok yükselmi~ bulunuyor. Bugünkü ne- duldan sonra. bizi halA §alvarh telakki e
siller, eski refah devirleri nesillerinin te- edenlerin cehaletleri gözilmde kUçQldü. 
miz ve iyi giyinme zevkini ve giydiğini GökyQzUnO lru§lardan çok istil!lan altına 
yakJ§brma hünerini tekrar elde etmekte- alan tayyarelerin mevcudiyetinden bu a· 

dir. Sehİ"in manzarasına munis bir g(l· sırda gafil bulunanlar bizi şalvarlı telWd 
zellik katan bu hal, halkta kendini sev- ederlerse büyük bir hata i§lemie olmaz
mek. beğenmek ve §ahsma saygı duy- lar. Bu belki körlilklerini anlatır. ·diye 
mak hassasmm kökleşnekte olduğunu dQşQndüm. 

gösteriyor Bunu refaha doğıu sflratle Demek, biz kuş olup havalarında uç
gidişin bir mühim alftmeti olarak kabul saymışız. Gene görmiyecekleri ve ihtjmal 
edebiliril. I kaplumbağa telakki edecekleri buluna· 

Şekip GUNDOZ caktı. 

Arnavutluk kralnun dUlt\nD müna
sebetiyle kralla kraliçenin resimlerini 
ta§ıyan bir pul çıkarılmışt•ı . 

Tepeden irunelerin böyle fed tesirleri 
de olabildiğine gözlerini açtıracak yerde, 
bazan kapatabildiğine göre bari bundan 
ibret alsalar. 

~ 

Çingene isyanı 
Ajans bildirdi. Elbette beiıim gibi aia 

de görmüa ve okumU§SWlwıdur: Lehistan 
çingeneleri, geçim menbalan olan hJrm. 
lığı meneden, yeni kralları Y anot Kuilı: 
aleyhine isyan etınişler: "ya men'ini geri 
alırsın, yahud da seni devirir, yerine ba~ 
kasmı getiririz!,, demişler. 

Çingenelerin hareketine diyeceğim yok, 
hiçbir milletin dahili işlerine kanşmak ak 
lımdaiı geçmez. Yalnız onların dünya ah
valinden hiç de haberleri olmadığına şaş.
tını. Hırsızlılm meni bu sanati nerede ha· 
kikt bir sanat haline sokmamıştır ki? 
Kiallannm dediğini kabul etselerdi şüp. 
hesiz ki daha ustalaşırlardı. 

• • • • f 

- KURUN 

Ingiltere için bir tehlike 
HASAN KımıfQYt yazıyor: 

''Bizim Anadolu Kır§ehir ft havali.si 
yer deptenmeSi ile sarsılırken İngiliz mil 
!etini de t>a,ka türlü bir Metin tehdit et. 
tiii haberleri geliyor. lskoçyalı Makin
tos isminde bir Alim uzun tetkiklerinden 
sonra §U korkunç hakikati keşfetmi§: 
Büyük Brita.nya adaSı yava§ yavaş de
nizin dibine doğru çökmüş. Bir gün gele
('ek bugünkü lngil tere her türln medeni· 
yet eserleri ile beraber denizin dibine i
necekmiş!. 

Yalnız lngilizleri müteselli edecek bir 
nokta var: lskoçyalı filimin temin ettiği· 
ne göre Büyük Brita.nya adasını tehdit 
eden tabii Af etin seyri pek ağırdır; bir 
senede adanın çevresinden denize kanşan 
miktar ancak yarım santimetre geni~i· . 
linde ince bir ~t parçasıdır; onun için 
bütün lngil~n deniz sulan arasında 
kaybolup gitmesi için birçok asırlann geç 
melli IAznndD'. 

lki Afet arasında görülen ikinci fark 
da eu noktadadır: Anadolu zelzelesi • 
vallı köylWerin mallan ile beraber can
lanm tehlikeye koydu; Bfiyük Brltanya 
adasını YBW1 Y8V3§ denUin dibine çeken 
hareket iae bu defa İngiliz aermayedar

lanm zarara eokmuftur. Zira ~ ~ 
linin açılmasına aleyhtar olanlar lskoç 
yalı Alimin ke§fine istinat ederek uzun 
emekler ile hazırlanan inp projesine kar 
§I hQcuma geçmişlerdir •• Görünfi§e göre 
bu hücumda muvaffak da olacaklardır ... 

CUMHURiYET 

Mutfakta ihtilfil 
pEYAMI Safamn bir dostu, bugünkQ 

tagaddi silteırıinin inıanlan ııhirlıw 
dili kanaatini t~yormıq. Muharrir, ön 
u, bu dostun jikirlaini anlatıyor oo so,,.. 
'" inuli miUA/uuolannı il4vı ediyor: 

''Meseil et. 8'lt. babk Kibi cıdalar bi· 
zim zannettiğimizden daha çabuk oozu· 
lurlar. SUttın ömrii eağılcbğından itibaren 
altı saattir. Ondan sonra, bize çaktırma· 
dan bolulmağa ~. Peynir, y~ 
suCuk, pastnma ve her ti1rlü konserveler 
büsbütUn llehirlidirler, çQnk(l hem ba-

Yaramaz yattırıar. hem de insanla tabiat arasına 
giren sunt vasrtalarla halis miıerlerini 

bir kız ! bQsbQtan kaybetmi§lerdir. Tatlı ihtiya· 
CIDJ gOzel ymıi§lerle ve çiy pancarlada 

Londrayı heyecana tatmin etmeıc dururken, gene insan elin· 

verdi de cevheri bozulmuş ~er ve §ek.erli mad 
delerden kaçmamız lbmıdır. Ha~amak 

16 yaşında bir kız Londrayı heyecana dururken yemekleri pieirerek tabit has-

vermiştir. 631.amu gidemıele ne Hlzum m? YSI 
Meri ismindeki bu kız, bir gilJi bir _. Devamı 8 incide 

tramvayın içini biribirine katmıJ, biletci ============= 
ve vatmanla kavga etıni§J yolculardan vulmu§tu. Fakat, kendisini sokakta ba§I 
- gücü yettiğini - döğm~ veya tokat· 003 bulan Meri, yaramazlıkta daha 

• lamı:§Ur. fazla ileri gitml~. Otekine berikine çata-
Meri, tevkif edilip mahkemeye verllin- rak, birçok suç işlemiştir. 

ce yapılan tahkilcatta, keiıdisinin daha Bunlann hepsinin birden hesabım 
başka sabıkalan da olduğu görillmfiştür: vermek üzere tevkif edilirken polis me-

Meri bundan bir sene evvol, yani daha murlarmdan birine tokat a~. bu !\19-
15 Y3§mda iken, gene böyle birçok yara- tan dolayı da mahk~ cezaya çarpıl· 
mazlıktar yapmış, gene o zaman da her· mıştı. Fakat cezasını nakden &liyen ba· 
kesi hayrete dfişümıil§tll. bası km kurtarmqtı. 

Yaramaz kız, bir sene evvelki yaramaz.. Kız bir !elle uslu durmuş. fakat bugün 
hklanna, mektebin camlarını kınnakla tekrar yaramazlığa başlamıştır. Bu sefer 
ba~lamış. bunun fizetine. mektepten ko- bQy'Qk bir cezaya çarpılması isteniyor. 

~ 
Bir dlDenclde 

385 llra 
Gazetelerimizden biri Somada 6len bir 

dilencinin evinde 700 Ura kadar bozuk 
para bulundulunu yazımı, bunu mahalli 
müddeiumumilik hakikate uygun gOOnl· 
yerek bulunan panmm 700 lira delil 385 
lira oldulwıu tashih ecHlmesl yolunda 
bildinniı. 

Dolrustı mahalli milddeiumumtlile hak 
verdim. 700 lira nerede, 385 lira nerede? 
Bir dilencide 385 llraak bulunamaz mı? 

Hangi mlkroplar 
JJ:.ktor Ziya Okten halkevlerinden bi· 

rinde ''milaoplarm hayatJ.)ıaktmda bir 
konferans verecekm11- Elbette vmnlfdr. 
Bu haberJ veren gazetede balkevinin ada 
yaıılmadJlı için ai<UP dinliyemedim. Mo• 
raktaymı: Doktor acaba hangi mikroı>
lan:lan bahsetti? Göze görilnmiyaJlerdm 
mi, iki ayaklılamıdan mı ? 

* 
Bir ısa daha 

~ J Kl kız karele§ mahkemeye baş vur-
mu~ar. Evli olan Emiliya ile be-

E I yer I. n & B yak kftr olan • dikkat edilsin dul delil- PIOIDI 
bir çcciJla ayn ayn sahip ÇI)ayodar ve 

Bir havadiste ~le bir aerlevba gör- ikisi de: 

düm: - Bu Çt>Cuk benimdir!· diyorlanme 

"Bir çocuk elini kaynar suya soktu, eli '\iankt'rne çoculun bek!r olanma Bİ· 
haşlandı,,. Demek ki kaynar suya el soku diyetini toshit ediverirse dfuıya bir "'İsa,, 

· l~,' ayak _da haşlanabiliyorm~! daha kazar~ olmaz mı? 

, 
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Makine ve 
ARKADAŞIM dedi ki: 

- Sinemanın, gramofonun ~a· 
te büyük bir fenalığı dokunacaiım zan· 
nediyorum. Bittabi bugünkü halleri ile 
değil, gcrsckt<:n tckimUI ettikten son• 
ra. Hatta gramofon l~ln r;lmdldcn o fo
nalrğı etmeğe başladığını ıöyliycbllirlz: 

plaklarda bir tok bUyö.k musiki nnat • 
klrlarmı dinlemek kabil. Gramofon bir 
orkestra oefl, bir kemancı, bir pianfst 1-
tln öliimU kaldırabillr; yani ü~ yUz, be~ 
yllı seno sonra gelecek imanların da bu· 
gtlnUn büyük 'irttiozlaron dlnlcmelerine 
imkan hazırlıy~r. 

"Dü,ün bir kere: Wagner bir opera· 
amı idare ederken mükemmel bir SN· 

U film 'ilcnda getirmek kabil olsaydı bo· 

l/eybeli Deniz lisesin(Je dün yapılan mcrasimaen iki inttba: Hamit!iyeyt vtrilen saııcak rrkilirkeu ue 1/amidiyc mektep gemisinde staj görecek kıymelli gençler 
geçerlerken ... 

;1iıı hemen herkes o operayı Wagner"den 
dinlemek istemez mlydl ~ Herkes yalnız 
o filmi görmek isterdi demiyorum; o o· 
perayı ba~ka ıcflcrin nasıl idare ettik· 
lerinl de merak eden bulunurdu. Fakat 
o eefler Wagner'i taklJdc mecbur ola. 
mazlar mıydıf 

''Yalnız Waı;uer m.J!" Bütün bü31lk 
beatektrlar, ~efler, 'irttiozlar bu Hret
Je dalma yaeıyacaklan itin yafıyanlara 

hem fiddotıo fettlr cdebil~ck, hem de 
onlar itin tok karJnuıç blrer raldb ola· 
cak. Dört bef yüz sene Jrlndo kaç tane 
plak, k~ tane fllm \ilcüde getirmek ka· 
bil ..• Oal&r dururken hangi '1rtüoı. han· 
J;I saııatkir bir konser f'ermeic cesaret 
eder. 

"Aldörlük itin de öyle. Bl.ıc, geçen a
ıırhırda oynanan piyeslerin ancak met· 
n1 kaldı. Halbold mücessem ve renkll 
fotogmf tahakkuk ctUif gön ... 
Arkad~mıa sordum: 
- 1'1tln bana bir fenal,ık diye kart•· 

lıyorsun? Sanat escrlııln ebcdllepıcsl • 
ne himıet bir kötiiliik mti ~ 
- Bir cihetten iyilik ettiği doiru. Ya· 
ratıeı sanatkira lylllk... Fakat aktör I· 

c;in, 'irtUcn için öyle defli. Oalann &ev· 
kini kırar, gayretlerini lüztımsuz kılar ..• 

- Se yalan aöyll1cnm! dedim, ben 
onu da bir fenalık saymıyorum. Bence 
o da bir iyilik, hem de ııa;ıatc en btiyük 

Wl6ll,; ... --- ....,. .......... -
keatra eetlerl ~ Clel'lercloa sl71Mfe 
maziden kalan eserlere cll$Dllllyet veri 
yor, orıl:ırı oynamaja, onlan !:aldırmap 
kalkıl orlar. Sinema, gramofon onlara 
ma.zll i daraıtıYcrincc bclkl yı-nlyo bak· 
mağa, zamanlannm §alrlne, bestckirla· 
nna hiı.mote mecbur olurlar. KötUltlk 
mil~ Bilakis, iyilik! 

"l'ru:ık ld Ainenıa da, gramofon da he· 
nüz senin söylediğin hizmeti görecek 
hale gelemedi. Onun Jçin daha ~k za • 
man lizım: bir kere makineler müteki· 
m.11 bir hale gclocek sonra da o makine· 
lerlo flJmler, pllklar \1kude getlrlle
cek ... Orkestra tefleri ve aktörler için 
mazlnlo t"SCrlerfoe ballı kalmak se' dası 
claha haylı donm eder. Fakat dört be§ 

asır sonra o senin korktuğun gtln gelln· 
ce,orkestra "cfl \'e aktör kendini gös -
1.ernıek )tin eaki eserlerden ümldJnJ kes· 
meie mecbur olursa gödnii ı:amaama 
'mirecektir. ı,tc o ıaman sanat euret
ten kurti:tlacak, bir kat daha caalana • 
eak ••• 

NnruJlah ATAÇ 

Nafia Veklllnln 
Belediye· Reisine 

telgrafı 
Naf"ıa :VekiJeti 1at.anbulun en cüzel 

abidelerinden biri olan Yeni caminin 
meycW. çık&nlmaaı için Eminönü 
Meydanmm bir an evvel açılması ifiyle 
$ok yalandan ali.kadar olınut ft Şehri· 
mb:e büyUk yardmunı eairgememiJti. 

Eminönüniln açılmuı tlltaJıbıulun 
imamu n:riJjdeJeyen ilk umran hare~· 
l:idir. Valde hlenmın yrkılmağa bql.an
masiy~ bu harekete bilfiil tahit ol • 

auJr. Hana lcaıma vııruldqu gün fa -
°ianbul Belediymi Nafia Vekili Ali Çe
tin Kaya'ya yilbok himmetiyle blfa· • 
t]lan bu hadiseyi b1dirmifti. Diln Na-
fia Vekili Ali Çetin Kayadan İstanbul 
~alisi ve Belediye Reisi Muhiddin üs
tündai'a tu telgraf ıelmittir. 

"Eminönü meydanırım açıhuğa bat· 
·lanmaeı münuebctiyle ~ göa
tcnlciniz duyrulara teıekkUr eder, 
~ en ıilzel 1atanbulumu%Wl büyük um· 
ranma te§ebbüs ve muvaffakiyetinize 
hayuh bir lbaflanğıç olmuını can&ın 

dilerim.. 

... 
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Parasız yatıh 

talebeler 
Öğretmen ilkte 
mecburi hizmet 

görecekler 
Meccani leyli talebenin ~buri hiz

metlerine dair kanun layihası Meclise 
gönderilmiJtir. 

:Uylhaya göre, resmi ortaokullarla li
eclerde meccani leyli olarak tahsilde 
bulunanlar arasında yüzde 75 niabctini 
geçmemek §artiyle Maarif Vekaletince 
aynlacak olanlar öğretmen yetiııtiril -
mek üzere mezkCır vekalet tarafından 
kendilerine gösterilen müesaeaelerden 
birine leyll meccani olarak glrmiye mec
bur olacaklardır. Bu gibiler öğretmen o
larak yctl§inee devlet okullarında leyU 
meccani tahsilde bulundukları kadar ve
kalet emrinde çahııacaklardır. Bu .karar 
ortaokullarla liselere parasız yatılı ola
rak alınacaklarla bugün ayni mektepler
de P.arasız_yatılı tahsilde bulunanlar& 
pmll olacaktır. 

Otretmea yetiftilderi halde Maarif 
vekaletince tayin olunduklan vulfclcri 
kabul etmlyenlcr veJ a kabulden eon· 
ra kendi istekleri ile vazifelerinden ay
nlanlar leyli meccani tahsilde bulunduk
ları okulların tahsil yıllarındaki ücret
lerin yekünunu tediyeye mecbur ola

caklardır. 

Bu meblAğ kendilerinden veya kefil
lerinden alınacak ve bunlar bo~larmı 
ödemedikçe devlet dairelerinde ve hu· 
ausi müesse1lelerdc ~alışamıyacaklar • 
dır. 

Tütün 
mütehassısı 
yetiştirilecek 
tnhlsarlar idaresi 

kursu genişletiliyor 
Meınlckttimizde tiltilı1.i.i.lük ıenedcn 

seneye inkiıaf ettiği için tütüncülük &a· 

humdaki -eleman ihtiyacı .da gün geef:
tikçe artmaktadır. 

Bugün. yalnız inhisarlar idaresi, Mal· 
tepe tiltlln enatitüıilnde açtığı kUrM 
vuıtaıile ekıper yetiıtirmektedir. Zi· 
rut mekteplerinde talebelere tütüncli· 
Jilk bıkkmda verilen maliımat kafi ol· 
ma.dıitndan, bilhassa ameliyat ve tatbi
kat nobanından dolayı yetitcn ziraat· 
ciler tütüncülükten anlamamaktadır· 
İar. Memlekette t:iünden anhyan eksper 
mevcudu ise dör yliz kadardır. Bunun 
iki ytizden fazlası inhisarlar idareıinde 
muvazzaf bulunmakta, diğerleri de tü· 
tün tild.:arlarının hizmetinde çahımak· 
tadırlar. Halbuki memleket tütünciliü· 
ğolnün bugiln arzcttiği ehemmiyet ve 
inki~f yanında bu meveud kifi defil· 

dir • 

Sahillerimizde otolJüs 
servisleri kurulacak 

Küçük kazanç 
erbabı için 

Vergiden muafiyet 
isteniyor Denlzbank, Jlmanlarmızla, demlryolu 

uğrağı olmıyan yerler arasında böyle 
seferler ihdas edecek 

Dcnizbank kanun Uyjhaıı mucibint.:c 
bu mileaaeae icabında sahil otobüsleri 
ıervialcrini de kuracaktır. 

İpttiğiınizc göre, Banka merkez ve 
İstanbul teıkil~tma aid tensik itlerini 
bitirdikten ve ıilebcilik firketini de !a· 
aliycte getirdikten sonra bu itle mcığul 
olacaktır 

Deniz)>ankın sahil otobüs seferleri 
memlekette yepr-eni ve modern bir nak· 
liyat İJini tCJ]dl edet.:dctir. Yalnır bu 
ıcf erlerin Deniryollan hasılltına aeıktc 
vermemesi, daha dognıau ayni hatlarda 
nakliyat faaliyetini iki müessese ara· 
ımda dağıtmamak iç!n otobüs sef e.rleri 
i§inin esaslı bir tedkikten geçırilmesi ka 
rarlqtırılm1tbr. Simcliki vuiyete pre. 
banka, otıobOe aeferJerinl, llmaıılarmmı 
baılanfrç itihu ederek tren yolu O.rerin
de olmıyan iç yerlere Jcıdar uzatacak· 

DDn gelen seyyah 
vapurları 

Diin ıehrimire Alman, Franau: ve s~v 
yet olmak üzere üç seyyah vapuru ceı
m: ı~ ·r. 

ft. lnıı.n bandralı Nilvanke vapuru ite 
ıehrimbe cele.n Alman seyyahlar.OT 
mll.dırı 400 kadardu. Seyyahlar evveli 
Boğaziçinde bir gezinti yaptıktan sonra 

akıam geç vakit ıehre çıkmıılardır. 
Fransız vapunı da dün aabah er

kenden limanımıza 200 seyyah getir· 

mittir. Adalardenizi limanlarile Sov· 

yet Ru~ya aruında muntazam seferler 

yapmıya baJlıyan Sovyet vapuru da ıeh 

rimize muhtelif mftletlere mensup bir 

n:ıikdar seyyah cetinnlıtir. • 

Gal:ıta nhtrmını yanaJm.ıı olan ~ç 

ıeyyah vapuru gece baıtan qağı kadar 

elektriklt'rle donanmıılardır 

Sayfiyelere göç 
baıladı 

Sayfiyelere göç \latlamıttır. Şirketi 
Hayriye ıöç mevaimi ıeldiği için arı· 

bıt vapuru ıef erlerini kabil oldufu ka
dar ~ğaltmııtır. Evvelki gün ve dün a· 

raba vapurlan fasılaaız bir ıurette ae· 
ferler yaparak Anadolu tarafına ve Bo-

gaziçine giden göç kamyon ve arabala· 
tını tqımıılardır. 

Şirl:eti Hayri yenin tuttuğu bir hesaba 
göre, ıon ild ıün zarfında Anadolu ya· 

ka..sına 1 J O araba göç eıyaaı geçirilmiı· 
tir. 

Akay vapurlarile tapıun eıyala.r bu 
yekunden hariçtir. 

tır. Fakat, memleket dahilinde sahilden 
içerilere yapılacak, liman veya iktıaadi 
faaliyeti olmadığı için muntazam vapur 

uğrağı olmıyan sahiller arasında devam 
edecek otobUs servisleri için her §eyden 

evvel yola ihtiyaç görülmektedir. Bu
nun için Deniıbank sahil otobüs servis-

lerine aid programı hazırladıktan 1SOn· 

ra Nafia vekaleti ile ve servis mıntaka· 
lannıı dahil belediyelerle temasa geçe· 

rek evvela otobüslerin işliyeccği yol· 
lann tamiri veya yeni.den inp.sı mese· 

lctini halledecektir. Bugünden, oto!>üs 
servisleri mmtakalarındaki yollann ço-

ğu yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı da 
tamire muhtaçtır. Bu yollann islahına 
d.mat batlandıfı talr.dirde memleketi
mi.Ec:!e otobüs aervialerine nihayet bir 
stne urfmda başlanabilecektir. 

Yaşlı aşıkın 
cinayeti 

Katil Aleti kanali
zasyondan ~ıkarıldı 

Bundan dört ıün evvel sevdiği Anjel 
iamindNci kadını sokakta on yerinden 
vurarak ölc}ürmüı olan Rupen hakkında 
milddeiumunu1iğin yaptığı tahkikat so 

nuna enni1 ve katil yedinci istintak ht
kimliğinc verilmi§tir. 

Rupen vakayı müteakip. yakalandığı 
zaman, Jcüçilk bir çakı göıtererek Anje-
Ji bununla vurduğunu iddia ctmİ§ti. Hal 
buıki ceıcddeki yaralar çakının boyun-

dan çok daha derindi. Tahkikat bu nok

tadan cm derinleıtirilince katil esnasın· 
da kullanılan bıt.:a.k Ehna.dağında ka· 

naUzuyon çukuru içinde görillmüı fa· 
kat tam alınırken akan sular bıcağı a-
lıp götürmUıtilr. Kanalizasyon işçile· 
rinin yaptığı araıtmna sonunda katil a· 
Jeti tereN:ib havurundan çıkanlouıtır. 

Kama büyUk bir ekmek bıçağmm eğe 
len.-nesile meydana getirilmiıtir. 

Vall Atlnaya davet 
edildi 

Atina: 2 - Atina valiai Koeaa İıtan· 
bul vali ve belediye reisi Uıtündağı A
tinaya davet etmi§tir. Vali Muhiddin Ua 
tı:indafa bu ziyaretinde şehirdeki imar 

faa!iyeti g&terileeek ve on sene için-:le 
inta edilen yerler gezdirilt\:ktir. 
Baıvekil Celil bayar, Istanbul valiai· 

nin bu ziyareti yapmasını tuvip ebni~· 
tir. 

Ankara 2 (Telefonla) - Yam Jk. 
t.ıaat enclimenl Maliye Vekilinin huzu
rile toplanarak kazanç vergisi kanunu 
tadllAtına dair IA~ihanm mUzakeresıne 

devam edecektir. Bazı encilmen azalan 
hUkümetln teklif ettiği tenziller yerine 
kllçllk kazanç erbabının vergiden lstls
naııı noktasında israr ettiklerinden ha • 
sıl olan vaziyet kar§tsmds. htikfımetin ve
receği izahat dinlenecektir. 

tÇERIDE: 

* lNSAA T i~~erinde kullanılan malzc. 
medcn, ha\..ı kurumuna yardım hissesi 
alınacaktır. Bu suretle hava kurumuna 
senede 20 bin lira kadar bir varidat tc· 
min edilmi3 olacaktır. 

• TORKKUSU'nun lnönu kampına 
§ehrimizden 100 kadar talebe gidecektir. 
Kampta talimler haziranda başlıyacaktır. 

• BEBEKTEN Rumelihisanna kadar 
olan sahada havagazi tesisatı yapılması
na karar verilmiJ. kroki ve projeler hazır· 
lanmıştır. 

. " 15 MAYIS hava ~tleri ihtifali içın 
bir program hazırlanmakt.acır. lhtiffıJ 
Fatihte, tayyare ~bidesi önünde yapıla
caktır. 

• KIRŞEHiR felfıketzedelerinde yar
dım için dUn parti merkezinde bir toplan 
tı yapılmış, yarclun i~eri görüşülmü~tilr. 

• A.1\1ER1KADA BalG!n'.ıI' §Chrinde 
açılacak olan fotoğraf sergisine Türkiye 
de iştirak edecektir. Sergiye 67 pa~ fo
toğraf gönderilmiştir • 

• CEMiYETLER kanununun adliye 
encümeni taraf mdan tetkiki bitirilmiştir. 
Uyiha yakında Mecliste mür.ı.kere edi?e' 
ce.ktir. 
* LlSE ve orta tedrisat imtihan tali

matnamesinde bazı değişiklik yapmak 
üzere tatil devresinde Ankarada, 
bir komisyon toplanacaktır. 
* YUMURTA tacirleri ambalaJlarm 

tel ile yapılması hakkındaki yeni tali· 
mat name hükmünden §İk~yet etmişler 'e 
talimatnamede bu hususta değişiklik ~a
pdmasmı istemişlerdir. 

• ŞlLEPÇlLlK §irketinin Avnıpaya 
:rsmarladılı fileplerden ilki olan ''Bakır,, 
dün akşam limanımıza gelmiştir • 

• SEHRIMlZDE son bir ay içinde 68 
bina yapılmış, 240 ev 'e dükkAn tamir e.. 
dilmiştir. 

• BELEDiYE meclisinin bir senelik 
devresi bitmiştir. Yeni meclis için seçim 
eylfilde yapılacak ve yeni devre teşrini 
sanide açılacaktır. 

tnhi~rlar idareı bunu dü~ünerek 1 
memlekete mümkün olduğu kadar fazla =============== -=======-======== 

• MEMLEKETiN sulama işleri için 
ziraat veUJeti tarafından 31 milyonluk 
tahvilat çıkarılmasına karar vcrilmi~tir. 
İşler nafia vekrueti tarafından idare olu
nacak, yapılan tesisat bankanın olacak· 
tır. 

tütüncii etıJtİrmek kararını vermiıtir. 
Bu maksadla eksper kununun program 
ve f aaliyctini geniıletecek. buraya daha 
ful.ı talebe teminine çalııacalctır. İdare 
liıe ve ziraat mcktobi mezunları arasın· 
dan aeçt!ii eksper kurıu talebelerine iyi 
bir istikbal vadetmekte, kendilerine ta· 
lebtlik ve ıtaj müddetleriı1.:e yevmiye 
vermektedir. Bunlu b1ı: müddet sonra 

da iyi bir rnaaıa geçmektedirler. Yal· 
nız idare yctiıecek gençlerin NtilncU· 
lüğiln heı sahasında miltctıassıa olması 

için be§ ıenelilc bir tahıil ve ıtaj mUd· 
de ti koymuı tur. Bu müddetin bi"r ıcneıi 
Maltepe enıtitüıünde ziraata aid ıtaj 
ve tabikatla, diğer ıeneler, arra ile fa.b
rikuyon, harman, İJleme ve mlbayu 
iılcrinde ıeçmektcdir. Bu devreleri bi-

tiren ıcnçler eksper namzedi olmakta
dırlar. 

Şimdik! halde eksper kununda elliye 
yalcın talebe vardır. Bunların bir kısmı 
Maltepe tütün entitüsilnde, bir lctsmı 
da tUtUn fabrikuında stajlanna devam 
ediyorlar. İnhisarlar idaresi, öD'JmUz 
deki se:1e .de kursa yeniden talebeler a
lacoı.ktı r • 

* BALIKÇILIGIN inkişafı \'C haric.e 
ihracat temini için tetkikat yapılmak .. 
tadır. Balıkların muhafazası için soluk 
hava depolan inşa edilecektir. 

•PAKET gfunrüğil talimatnamesi, pos 
'Ltltfen sayjayı çeviriniz), 



&91:7ita~~Q 
Gerçe polisimiz 

müdafaadan 
müstağni ise de ... 

Dün bir ak§3lll gazetesinde "Polisli 
karakollu bir röportaj,, ba§lıklı uzun 
bir yazıda §U parçalar hoşuma gitmedi: 

ı - ..... nokta bckliyen polis, oltasına 
cins bir balık düşmüş avcı tehalükü ile 
düdüğünü üfledi. Vatman da kalabalık 
sahanlıkdan bir kişi olsun eksilsin diye 
olacak, hemen fren yaptı. Durmamızla 
da bir elin omuzuma yapışması bir oldu:,. 
"- In a,ağı. Yürü karakola!,. 
"Bu; 
''- A,ağı ininiz, karakola gideceğiz 

§eklinde de söylenebilir ya, neyse, sayın 
p0lis kardeşimiz bu kalabalık saatte yeni 
polis nizamnamesini tatbik edecek değil 
elbette ilh.,, 

talann günlerine uygun gelmesı ıçın, 

?. mayıs per§Cmbe gününden itibaren 
latbik edilecektir. 
,. F! StRKECl garİnda hamallık işi 15 
mayıstan sonra muvazzaf hamallara bıra· 
ııcıtacak ve fiyatlar bazı C§Yalarda 90 
1
kUN§tan yirmi ~. büyük yüklerde de 
'oo ~an 30 kuru~ inectktir. 

!I! 19 MAYIS ba>Tammda lstanbulda 
§Cnlilc programını tesbit etmek üzere ya· 
im vilAyette bir toplantı yapılacaktır. 
" tc! lST ANBUL üniversitesi fen fakültesi 
öoçentlerinden doktor Ahmet Canokan 
tiu akfam saat 20,30 da B~iktaş halke
vinde kömür hakkında bir konferans ve
:rec.ektir. Aynca da bir temsil yapılacak· 

l 

br. 
* BU akşam saat 20,30 da Fatih halke 

vinde Sadi lrmak tarafından (Türk yü
rüklerinin biyolojisi) mevzuunda bir kon 
ferans verilecektir. 
* LISE ve orta okuJlarda bu ayın on 

~izinde, son !mıfların yirmi be~inde 

~r sınıfların dersleri kesilecektir. Y.la· 
ziran baı:mda da imtihanlar ba5hyacak. " ... ~ 
tır. 

DIŞARIDA: 

ıoı Avusturya.da em Burgenland emni· 
yet müdürü sahte senetler tanzim ederek 
kendisinde mevcut mestur tahsisattan 
para çalmış olduğundan dolayı tevkif 
edilml~tir. Mücrim itiraf etmiştir. 

ç Enternasyonal mesai bürosunda, k(). 
mür madenlerinde iş saatlerinin azaltıl· 
mau için teknik bir konferans toplanmış 
tır. Konferansa, Amerika, Belçika, Sili, 
lnıUtcre, Fransa, Holanda, Polonya, 
Çekoslovakya, ve Yugo lavya iştirak et· 
mektedir. 

• Lchistanda ba~vekil Polonyadaki Rus 
tkalliyetlerinin bir heyetini kabul etıniş. 

e tir. Heyet, bajvekilc Rusların metaliba· 
tına dair bir muhtıra vermi~tir. 
* lsveçin nüfusu 31 ilkkfınun 1937 de 

6 milyon 200 bin olarak tcsbit edilmiştir. 
Bunun dört milyonu köylerde yaşamak· 
tadır. 

lil Liberal parti aza ından Eduardo San 
tos, Kolombiya reisicumhurluğuna inti· 
hap edilmi§tir. Zaten mwnaileyhten ba§· 
ka namzet yoktu. Muhafazakar parti ye
ni reisin liberalizmine, ve müsamahakAr 
lığına itimadı olduğunu beyan ederek 
namzet iöstermekten imtina etmiştir. 

• Birka~ gündenberi bazı gazetelerde 
göçmen i§leri hakkında bir takm neşri· 
yat yapılmakta ve bu arada tekarrür ct
mi§ yeni programlardan bahsedilmekte
dir. Göçmen i~lerine dair hükQmetçe it
tihaz edilıni§ yeni bir karar olmadığı ci· 
betle bu neşriyatın hiçbir esasa dayan
madığını il~na Anadolu ajansı mc.zundur. 

(A.A.) 
ljl Amerika ayan meclisinde, rcisicum· 

bur ba§ka devletlerin 35 bin tonil!todan 
yukarı gemi yapmakta olduklarını rnu~a 
hede etmeksizin Aİnerikanın 35 bin to· 
nil!todan fazla gemi yapmaması hakkın· 
da cumhuriyetçi mebus Vandenbcrgin 
takririni kabul etmistir. 

• Beynelmilel moda sergisi, Berlinde 
Kral opcraSI binasında açılacak ve 29 
mayı!tan 15 hazirana kadar devam ede· 
cektir. 

Vazfto: Hara JJavut 
Bence; 
Bu kısımda §U hatalar var: 
A - Nokta bekliyen polis, ''oltasına 

cins bir balık dü~Oş avcı (balıkçı ola· 
cak) tehalükü ile düdüğünü üfle,,mcz. 
Nokta bckliyen polis, ''vazifesini hakki· 
le ifa etmesini bilen, denıhte ettiği vazi. 
fenin icap ettirdiği bütün mesuliyetleri 
müdrik, ve en ufak bir hatayı gözden 
kaçırmıyacak derecede hassas bir memur 
tehalükü ile düdüğünü,, üfler ve muhak· 
kak ki Nusret Safa, senin bahsettiğin 

polis de düdüğünü böyle üfl.emiştir • 
B - ''Vatman kalabalık sahanlıkdan 

bir kişi eksik olsun diye olacak hemen 
fren yaptı . ., 

Tabii böyle olacak. Vatmanın hareke· 
tine de böyle bir arzunun hllim bulun· 
masını kabulden daha tabii ne olabilir? 
Vatınanlarm rahat çahsamamalan yü. 
zünden ba~ımıza gelen kazalan belaları 
unuttuk mu? Binaenaleyh vatmanın da 
tarafınızdan ve tarahmızdan ancak tak· 
dir beklemeğe hakkı vardrr. 

C - PoJisin ''a~ağı ininiz,, mi demesi 
do~ru olur, "in aşağı,, deme.i mi? Bu 
cihet de bir hayli su götürür. Bence po. 
lis hata, kabahat ve cürüm gördüğü yer· 
de otomatik olarak her \'atanda:.~ kaJlI 
Amir halini alır. Ve ~mir de emreder şüp
hesiz: 

''- f n aşağı! .. 
İnzibat işlerinde asıl olan nezaket de. 

ğildir; dikkattir. 
D - "Sa}'In polis karde~imiz bu kala· 

balık saatte yeni polis nizamnamesini tat 
bik edecek değil elbette.., §eklindeki ha· 
fif hicve ise asla .. mesağ,, yoktur. Zira 
polis kuvvetimizin böyle bir hafif cilm· 
leye hak verdirecek derecelerin çok üs
tünde bir tekfunül, bilhassa iyi 'karakter 
gösterdiği bir glinü idr~k ettiğimiz mey· 
dandadır. Polis, nizamnamelerini asla 
tekzip etmemektedir. Polis kadrosunda 
meslek şerefine uygun olmıyan herhangi 
bir hareketin ise en kestirme yollardan 
nasıl cezalandınldığmı pekala bilenler
deniz. 

Gelelim beğenmediğimiz ikinci parça· 
ya: 

2 - "Beni bir gayri menkul gibi te
sellüm ettiler. Yalnız beni yakalıyan ma. 
ki bir kağıt imzalamak istiyordu. Sebe
bini bilmiyorum, acaba beni kırk kişiliğe 
bindirip makbuz kesilecek koyun falan 
mı addediyordu?,. 

1lfilıi Nusret Safa, bu ne dil? Ben ka· 
rakolda olsaydım, seni ''gayrimenkul,, 

,gibi mi bilmem ama herhalde pek "gay
rikabili tahammül,, gibi tesellüm eder
dim. 

l~te üçüncü bir cümle: 
3 - "İfademi alan ve çok acele işimr 

yeti§tirmek için her tnrlü teshit~b göste· 
ren Bay komiserle Bay Cemal Kaya bana 
bir karakol içinde oldu~u unutturmur 
!ardı. Yoksa, suç ne kadar hava, cıva ka· 
bilinden de olsa insana gene karakol ga· 
rip bir ürperme venr.,. 
Vatandaş Nu~ret Safanın bu iddiasına 

akıl erdirmek zor. Haıret bir paf!a ko
laylık, insanlık, dikkat, nezaket görünce 
hemen karakolda olduğunu unutuveriyor 
ve karakolun insana garip bir ürperme, 
verdiğine bizi inandıracağım sanıyor. 

Bu hali, genç gazetecinin karakola sık 
sık uğramak itiyadında olmayışına atre
derck memnun olmak ne derece mümklin 
sc, eski "zaptiye karakolları, ile bugün· 
kü ''polis merkezleri,,miz arasındaki far
kı hala anlıyamamı;ı bulunmasına atfede
rek de o derece c ;cf du~'mak mümkündür. 

l\ARAD.1VUT 

Otobüs şoförleri 
2re vl 

Gl"nSgov, 3 (A.A.) - 500 otübüs ,ö-
förii grev ilan etmiştir. Bugün Glasgov 
Imperatorluk 5erghini,açmak için ln· 
gilb: Kralı buraya gelecektir. 

İhtilafın &ebebi bir şöförün i§lden 
çıkanlmasrdır. 
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Hataydaki 

Fransız mümessili 
Ankaraya geldi 

i\nkara, S (Hususi) - Hataydaki 
F'ransu; mümessili G;:,ro hilkfunet er • 
klnomzla temasta bulunmak üzere To
ros ekspresiyle §Chrimize gelmig ve iı· 
ta.syonda Dış itleri Bakanhğımn bir 
milmessili ile Fransız sefiri tarafından 
karşılanırugtır. 

Garo dlin içi~leri bakanı ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya ve dıg i§leri ba • 
kanlığı genel &ekrcterl Numan Menc
mencioğlu ile görUşmliştür. 

Dıt iglcri genel gckreteri Numan Me· 
nemencioğlu bugün Garo şerefine bir 
ziyafet verecektir. 

Tedavüle çıkarılan 
yeni banknotlarımız 

Ankara, .2 .(A.A.) -Türkiye Cum· 
huriyet Merkez Bankasından: 
Bankamızın 151.kinciteşrin 1937 ta.

rihinden itibaren tedricen tedavü c.-: 

~ıkarmağa ba§la.dlğı yeni harfli banko 
notlardan 80 Nisan 1938 tarihine ka
dar: 

~ liralıklardan 
Elll llralıkla.rdan 
YUz JiralıkJardan 

23.699.895 
5.850.000 

13.498.000 

Oe'ma.n kırk u~ milyon kırk yedi 
}>in sekiz yüz doksan ~ Ura tedavüle 
çlkanlmıg ve mukabilinde eski harfli 
ba.ukonotlaroan ayni miktar yani kırk 
Uç milyon kırk yedi bln sekiz yüz dok· 
san beş lira tedavUlden kaldırılmıştır. 

Bir kadının 
cezası tasdik 

idam 
edil dl 

Ankara, 2 (A.A.) - BUyUk Millet 
Meclisi bugün Hilmi Uranın ba5kan· 
lığında. toplanm15 ve oehıe açılırken 

Kayseri mebusu Veli Ya&inin vefat 
ettiğine da.lr olan Ba.ıvekalet tezke. 
resi okunmU§tW'. 

Ayağa. kalkmak ve bir dakika su. 
ktit edilmek suretiyle mUteveffanm 
hatırası taziz cailmt~ ve bunu mütea
kip ruznameye ge~Hmlptlr. 

Meclis, Karaisalınm Mansurlu kC> • 
yUnden Ali kızı Ayşe Gelgetin ölUm 
cezasına çarptırılmasına. ait rnazb:ı. • 
tayı tasvip etmiş ve posta telgraf ve 
telefon umum müdürlU~ 1934: yılı be
sabatı katisine ait kanun lflyihasmı 
da. kabul etmi§tir. 

Büyük Millet Meclisi Çar§amba gU. 
nü toplanacaktır. 

Kurşun hırsızı 
Ulelideki türbenin bekçisi Mesut, po· 

lise müracaat ederek, türbe üstündeki 
levha kurşunlardan üç tanesinin dün 
scce çalındığını ve bir parçasının da gö· 
türütmek üze.re haznlandı~m haber ver 
miştlr. 

Bunun üzerine tertibat ahrunı§, gece 
bir adamın gelerek hazırlanmı~ olan kur· 
şunu aldığı görülmüştür. Hırsız kµrşunla 
beraber yakalanmış ve isminin Mustafa 
olduğu anlaşılmı5tır. 

Hiddetli bir kadın 
Kadıköy Kurb~alıderede oturan Zeli· 

hanın 4 yaşındaki oğlu Kadri, dün sokak 
ta oynarken, arabacı Yusufun karısı L!l· 
tifo ya\TUya kımuş ve attığı taşla başım 
yarmıştır. 

Kadri mwweneye ~e,·kedilmiı:. Lfıtfiyc 
hakkında da tahkikata başlanmıştır. 

Azgın mandalar 
Eyüpte oturan celep Nesete ait iki 

manda, dün mezbehada tam kesilecel·· 
1cri sırada ürkmü~kr ve etrafı biribirine 
katmışlardır. 

Azgın hayvanlar parmaklıkları kırarak 
dışarı çıkarlarken polisler tarafından ta
banca ile öldürülmti~tür. 

Arsada bir ceset 
Dün, Şehremini I\Iollagürani caddesin· 

deki arsada bir ceset bulunduğu polise 
haber verilmiştir. Yapılan tahkikatta 
bunun, Fatih temizlik amelesinden Yu· 
suf olduğu anlaşılmış, ve doktor tarafın· 
dan muayene edilince, hastalık neticesin
de eceliyle öldüğü meydana çıkmıştır. 

Heybeli deniz 
lisesindeki merasim 

Diln Heybeli Ada Deniz: lisesinde me· 
run gençlere diploma verilmiJ, ayrıca 
Deniz: okuluna ve Hamid.iyeye sancak 
verme merasimi yapılmIJtır. 

Merasime saat 14 de ba.1lanmı.1tır. 

Donanma komutanı amiral ŞıllkUr Okan 
önlerinde mızıka ve alay sancağı bulu· 
nan talebe tarafından karıılanmıgtır. 

Amira' alay aancığmı alarak şöyle <le i 
mittir: 

''- Bu sancak Türk askerinin ya -
nnki ıerefiıtln sembolUdür. Bunu cum· 
huriyctimiz: gibi sove seve canımızla ve 
kanımızla muhafaza edeceğiz, Sizin bu 
mukaddeıs emaneti pek yüksek ve te
miz tutacıC)ğmıza eminim. Bu sancağı 
Büyük Cumhur Reisimiz adına size 

teslim ediyorum." 
Deniz Komutam, bu söz:lerilc sanca· 

ğı Mektep Komutanı albay Ertuğrula 
vermiştir. Komutan da talebeye hita· 
'ben bir nutuk s5yleml~ ve demiştir ki: 

(Baı ödevi, Tilrk vatanını, '.rürk is· 
tiklU ve C.."Umhuriyetini kollamak ve ko 
rumak olan Deniz hı.rb okulumuz, 162 
yıl gibi u:un ve ıerefli bir varlığa malik 
tir. BugUn, bu varlığın en kutlu bir gü· 
nüdür. Çünkü.bugün büyük Bqbuğu· 
muz R~iıicumhurumuz Atatürk namı· 
na sayın Donanma komutanımız, ami· 
ralıouzın elinden sancağımızı sayğı ile 
alıyoruz.) 

Komutan, bu sancağın §erefli mazisini 
ve Türk milletinin kahramanlığını işaret 
ettikte:ı 5onra sözlerini §Öyle bitirmiş
tir: 

"İşte sizin tarafınızdan büyük komu· 
tanımız aminı.lımız: lkar§ısında söz: veri· 
yo.rum: 
"DU~an veya dilşmanlar ne kadar 

çok ve Gtuvvetli olursa olsun ve biz; ne 
kadar ıtkışık vaziyette !bulunursak bulu 
nalıın. içimizde yaşayan bir f erd kaldık 
~ bu sancak bizim elimizde bulunacak 
ve o, bizim kuvvet ve zafer kaynağtııuz 
olacaktır. 

"Sayın amirahm. en bilyük Ba!btıgu
muza aarsılmaz bağlılıfımu:la tUkür hts 
lerl.mizt uzctm nid okulum n mına y-
ğile dilerim. 
"Sağ ol Atatürk, &ağol Türk milleti, 

uf ol sanı.:ağunız ... " 
Bundan &0nra Hamidiye alayına un 

ca.k verme merasimi yapılmr§tır. Ami· 
ral, ayni t<>zlerle sancağı alaya vemıi§, 
gemi komutanı yarbay Necati Özdemir, 
sancağı aldıktan sonra !bir nutuk eöyleo
miştir. 

Sölycdiği nutkunda ezcümle demiş· 
tir ki: 

"Bugün Cumhurreisimizin bize teslim 
ettiği uncağr sayın amiralnruz: elile tes 
Ilın alıyoruz. Sancak askerin en mukad· 
des malıdır. Sancak Türk milleti tara· 
fmdan askerin namus ve haysiyetine 
teslim edilen en değerli bir emanettir. 

Bugünden itibaren Hamidiyc mektep 
gemisi mevcud ~erelii vazifelerine il!· 
veten en esaslr bir vazife daha alıyor. 
O da, bizim namus ve şerefimize emanet 
edilen b\! sancağı Türlce yakışır bir şe· 
kilde muhafaza etmektir . ., 

Diploma merasimi 
Sancak alan aJliylar, Amiral Şükfü 

Okan ve komutanların önünde bir geçit 
resmi yapmışlar, sonra Deniz lisesi me· 
z:unla.nna diploma verme merasimi baş· 
Jamı~tır. 

Mektep emir zabiti yüı:ba§ı Adnan 
mezunların num<ı.ra sırasile isimlerini o
kumuf. yerinden ,ayrılıp Amirahn önü· 
ne gelen mezun talebeye meçi takılmt§. 

Amiral tarafından tebriki müteakip dip· 
loınalan verilmi§tir. 

Mezunlara diploma dağıtıldıktan son
ra birinci çıkan güverte sınıfından Mü· 
nibc 1bir altın saat, yine güverteden ikin 
ci gelen İhsana bir altın kalem, ü9:.ln'.:U 
çıkan makineden Bedie bir altın kalem 
verilmiştir. 

Davetlilere bundan sonra salonda çay 
ve pasta ikram edilmiş, talebeler tara· 
fından tt-şkil edilen caıın çaldığı gilzcl 
parçalarla dans edilmiştir. 

Saat on yediye dt.>ğru da mcz:un genç
ler motorla lfr.,,idiycye götürülüp tes· 
lim edilmişlerdir. 

Bu sene deniz lisesinden 44 genç 
mezun olmu§tur. Bunların yan& gU • 
verte, yarısı makine 6lnıfındandır. İsim
lerini yazıyoruz:: 

Güverte sınıfına ayrı lanlar 
Celal Akdan, Rıfkı özi..ıiJ, Bülend 

Kayu, Emin A§kın, ihsan Teze1.n, Zi' -

yaeddin Erdeniz, Sua!d özatay, Hüsa· 
mettin Tunçay, Burhanettin Talayman, 

Münip Ökten, Hilmi Aktöre, Arif 

Dem, Halit Kayal, Hilmi Frat, Fahir 
Yengin, Ertuğrul Kcmerdere, Ertet Er· 
Engin, Selçuk Erer, Fethi Gilrcl, Ke
nan Siler, Vedat arnas, Fikret Aksoy. 

Makine sınıfına ayrılanlar 
N{ldi Kasapoğlu, Şemsettin Artunç, 

Necmettin Öncel, Kenan Akpr, Şina· 
si Oz:veren, Nurettin Berin, Nuri Tür· 
kiJ, Vedii Erer Şevket Tıc:ıtoğlu, Slilcy. 
man Eraı, Rasim Alonsel, Recep Yal • 
çınkaya, Nasuhi Gökmen, Burhancttin 
Türkmen. Orhan Erer, ŞükrU Bayrak· 
tan, Turgut Sümersan,Mustafa Korkut 
ibröiı!m ekin, Hakkı Saveei, Orhan A
;nkol. 

Yeni para 
nümuneleri 

Hakiki para zaonlle 
Bartında çahodı 

Bartın - Şehrimizde ~ok garip bir hır· 
sıılık vakası olmu~tur. Ziraat bankası 
§Ubesinin bir vitrininde yeni paralarımı· 
zm nümunelerindcn bir yüz, bir elli, bir 
de ~ liralık tc§hir edilmekte idi. Bun· 
lar, birer nü.-nune levhadan ibaretti, ha· 
kiki paraya çok benziyordu. Fakat üs· 
tünde numara yoktu ve zımba vardı. Sa· 
dece halka yeni paraları tanıtmak mak· 
sadile buraya konmuştu. 

Bu paralan görerek imrenen ve bunla· 
n a~ırmağa karar veren açıkgöz geçinen 
birkaç budala, gcccyarısı Bankanın önü· 
ne gelmister, ince bir demir parmaklıkla 
kaplı olan dolabın pannaklıklannr b~· 
mtişler ve camı kırmışlardır. Hm;ızlar 

yüz, elli ve bc_ş lirah~ı alarak savu~p 
gitınişlerdir. 

Çalınan paralar kıymetsiz; olmakla be
raber, bazı saf yurtdaşlara sürülmesi ih· 
timali düşünülerek hadise bütün .zabıta 
tcşkjHltına bildir:ilmi9Ur. 

Düğüne davet 
edilmeyince 

DDğUn sahibi kadını 
yaraladı 

Dün öğleden sonra. Eyüptc, garip 
bir mesele yüzünden bir kadını bıçak· 
la yara.Iamı§lardır. 

lal!m. bey mahallesinde oturan Ni· 
gira, kocasının arkada§larmdan ma· 
:nav Asaf gelmia ve evvelce yapılmtii 
olan düğüne kendisinin davet edilme
mi§ olma.smı ileri sürerek kavgaya; 
ba§lamışlardır • .Asaf bununla da. kifa· 
yet etmiyerek cebindeki sustalı çakı· 
sını çekmi,e ve kadıncağızı baıımdan 
ve kolundan yaralamıştır. 

Yaralı Balat :Musevi hastahanesine 
ya.tmlmış, dUğUn meraklı."ı k:af da 
tevkif edilmiştir. 

Doğrultma 

Samatya Sümcrspor sahasında pazar 
günü yapılan Sanatokulu - Sümerspor 
A takımları matının 5-3. B takımları mü· 
sabakasmm da 3·1 Sanatokulu takımı 
mn kazandığını yazmıjtık. 

Bugün matbaamıza gelen Sümerspor 
kaptanı "klüplerinin birinci takımınm 
eksik bir kadro ile müsabakaya j~tirak 

ettiğini ve rakip taraf ise Sanat mektebi 
talebelerinden müteşekkil bir takım de
ğil, Kadırgaspor, Vefa ve Beylerlleyi gibi 
klüplcrin birinci sınıf futbolculanndan 
tertip edilmiş bir muhtelit halinde oldu· 
ğunu,, söylcmi~tir. 

Vedi post lu hayvan 

Tefrik.1mızı bugUn koyamadrk: oku· 
yuc;:uJanmızdan özür dileriz: Zabıta ro
manırnı.:r yann her glinkli $Üt1Jnlann· 
da bul.t:aksınıı:. 
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Petrolün dünyadaki mühim roıa 
- ,_,, ... ~ ~ ~1-JE~ ............... ~ ,_, ,_,~ 

Uç büyük tr1emleket 
ve petrol 

Japonya, sevkulceyş noktalarında geniş 
miktarda petrol depo edigor 

ltalyanlar, memleket dahilinde petrol sarfiyatını azalt
mak için, nakli v•11ıtalarını mangal kUmOrll ve tazyik 
edllmlı bavagazlle lşllyebllecek şekle sokuyorlar 

Merasim 

Evllllk 
- Evlilikten memnun muaun? 
- Evet. Karım beni gençleıtirdi. 
- Nasıl?. 

- Cicara dumanından hOflannııyor; 
ilk gençliğimde yaptığım gibi cigar<liyı 
timdi gizli gidi içebiliyorum. 

Keder 
- Ne oldun yahu?. Kendi kendine 

ne ıtöylenip duruyorsun?. 
- Yafmur yağıyor ve kanın sokağa 

§emliyetiz çıktı.. Bizim kiracıdan aylı
ğı almağa gitmişti .. 

- 'U•Uldüğün geye bak, kann elbet 
bir yere, meaeli bir mağazaya sığınır, 
yağmurun geçmesini bekler_ 

- İ§te ben de ondan korkuyorum ya ı 

1937 ıenainln IOl1 iatatiatiklorl, dev· petrol :thalitI ualmıı, petrol tstihJA· 
Jetlerin petrol ve beuin ihtiyaçlamu kinin mütemadiyen artmuma rafmetı, 
yavq yavq kendi milli varWdarmdan kısılan ithalatın bıraktıiı bo§lufu ve 
temin yolunu tuttuklannı ıCSateriyor. bu artan iatihltki Jcarııhyabilecek ni• 
Bilhassa Japonya, İtalya ve Almanya- bette yerli mayi mahruk yapdabilmi~ 
run mayi mahruk ihtiyaçlarını tama- tir. Almanya maden kömürü ~e linyit
men kendi topraklanndan temin et- ten terkibi ıurette mayi mahruk iıtih
mek ve aakeri balamdan hiç bir harici aall i§inde uzun samanlardanberi çalrt
yardıma muhtaç olmamak i~in fevkala- maktadu. Almanya k6mür iıtibsaJA. 
de bir ~;ıyret aarfettilderi, bu gayele- tında dünyada UçlincU geldifine g8re 
rine ulapb:Jmek ufrunda biç bir mu- elde istenildifi kadar ham madde me.
raf ve /ecWtlrbktan çekinmedikleri, '.."Uttur. Adi maden kömJrile bitumlu 
bir çok recrUbder yapmakta olduktan kömürü idrojene etmek luretile Al
gö.z:e çarpıyor. Japonya daha ı 934 ae- manya bugün Hnede 500,000 ton mayi 
nelinde mecburi petrol biriktirmek i· mahruk istihaal edebilecek vuiyette
çln bir kanun neıretmit ve memleket· dir. 

mayi mahruk iıtibsa.line yanyacak fJç 
büyük fabrika kurulmaktadir. Arna· 
vutluktaki petrol menbalanndan istib· 
aaJ edilen ve normal bir tufiyeöanede 
tafiye edilemiyecek kadar kesif olan 
hanı petrol ağlebi ihtimal bu yeni fab
rikalardan birinde tufiye edilecektir. 
Bu bam petrol taafiye edilebildiği tak-
dirde tayyarelude JndlanıJan oktanlı 

benzin istibuUne çok milllittir. 

Otomobille kasabadan geçmekte o. 
lan yolcu, bir evin önUnde toplannuı .. 
haliyi ve maqı çalan muzikayı 
görUnce merak ederek durup birisine 
IOrdu: 

te büyUk mikyasta petrol depo etmek· Daha 1935 aenesinde Almanyada 
le Çin hakkındaki tuavvurlannı orta- aeqede 25,000 ton ıunı petrol istihaal 
ya vurmuıtu. Japon blik\iıncti, vazet- eden iki fabrika vardı. BuıUn Alman
tiği bu kanunla, bütün petrol ithalat- ~daki auıı't petrol istiluıal miktarları 
çılamu uneliJı: ithalltlannm yanıı k.at't olraka bllinemene de memlcke
niabetinde bir miktan memleket dahi- tin nonıW petrol ihtiyaçla.mım bu ıe-
linde daimi olarak depo etmeğe icbar Jı:ilde tamamlle brplaiıabllecefi taJı. 
etmiıti. Bu lSyle bt't bir istek idi ki mln ediliyor. 
ortaya beynelmilel bir meaeJe ~ Almanya, zirai içirto aaııayünJ in
bilirdi. Japonyadaki petrol ithalitçıla· lri§a.f ettiren ve ispirtoyu petrole kant
nnm en büyüklerini tqkil eden İngi- tınnak itini ille ortaya ıilren memleket 
1h ve Amerikan aermayedarlamıın olmaana rafmen bunun tatıbWnde bir 
proteatolarile bu kanun 1937 senesine hayli sorlup uftamr!tır. İıpi.rto iatih· 
kadar tatbik mevkiine konmamııtı. taline yanyan patatea ve pancar mah-
1 ~37 de Bitaui n diğer Japon ithalat- IUIO 1035 Hnetlnde o kadar u oJmut
çılan bu mecburiyeti ubdelerfne llmıt- hır 1d bunun neticeai haynnt yallar 
lar ve maeJe bu ıuretle kapanımftı. sanayii de saraılmııtır. Zaten u olan 

Ecnebi sermayedarların fthulanna patates ve pancar mahıulilnUn hepsini 
~finen Jı. 'nya ıenelerdenberi petrol ispirto aanayiine tahaiı edemiy~efini 
Matu etmekte. •'IDl•tia •rf '1 UJL ...._ WiLAmıt.; •••••--. •• ±ı ... 
fi noktalanncta ......_ petrol ~ plrto ~ .......,..... ~ 
buJundurmaktadaJar. de ondan .-ı. buçafa ind!rmlfdr. AJ. 

Bugün Japoay&di miltemadiyen ye- man,. petrolun yerini tutabDeceJr aa
ni petrol tanklan ve depolan inp edil· avin bir mahruk .,...,.klı JraJ,,,.,... 
mektcdir. Bundan bafka memleket da- ayni amanda memleketin her yetinde 
bilinde müteaddit petrol tasfiychanele- sondajlar yapara:ı müteaddit petrol 1&• 

ri karulmuıtur. halan ortaya çıkartımtbr. ı 935 aene-
Japonyanm maksadı, dıprnr ile bil- sinde Almanyanm kendi petrol kuyu-

tt:ın irtibab kesildiği takdirde ona yedi 1annda.n tamam l,665,000 fıçı ham pet· 
acJri2 ay ycti,ecd; kadar petrol ıtok~ rol iıtihaal edilmittir. Hilkhıetten 
bulundurmaktır. Her ne kadar Japon yardım cören huıud tqektWJer 1937 
Erkiruharbiyeıi memleketlerinde depo 1e11C8inde 160 tane yeni petrol kuyu1U 
edilmiı petrol miktamu: ticari rakam- kazmıılar ve yepyeni dört istihlal ... 
tarla birlikte cC>ıtertmcmeğe, bunu bur meydana çrkarmıtlardır. 
laklı tutmafa çalıfm&kta ise de 1937 1937 ıeneainin aanlanna dofna bir 
senesinde yapılan ithaIAtın ondan ff- befinci Nlla dm kctfedilmiftir. 1937 
velki seneye ni&beten yüzde 70 fazla- 1encai umumi istihaaıttı 3,480,000 fıçı 
lık ıösterdift rnuJıaaalrtır. ham petrole balii olmuıtur. 1933 le-

.Ayni zamanda, Japon hllkibneti pet- nesine nilbeten göze çarpan bu mühim 
rotun memleket dahilindeki urfiyatinı artıp yeni lahalann verimi dahil de
ucarl hadde iııdinnek, onun yerine ğildir. 
terkip •uretile imal edilen (bemine ı. Italyanın aldıfl tedbirler 
pino bnıtırmak gibi) mahnıklann Petrol ifinde İtalya, Japonya ve Al· 

ltalyada da Japonyada olduğu ıibi 
benzine yüzde 20 ispirto kanJtınlması 
med>uriyeti vardır. Bunun isin İtalya· 
da pancar •iraati ve iıpirto aanayü hü
kumet yardımına mazhar olmaktadır. 
Memleket dahilin~ petrol aarfiyatı 
nı a.ıaltmak için fimdi bir çoJı: nakil 
vaartalan mangal kömilril, kok ve tu

fiye edilmlt bava cuile itllyebil~k 
tekilde tadil edilmektedir. HilkGmet, 
makinelerinde bu tadilltı yapan oto
mobil, kamyon ve otobila Ahipleıine 
nakdi muavenette bulunmaktadır. 

Almanya, İtalya ve Japoayenın pet· 
rolua yerini tutabilecek ve hııdi top
raklarında iatihaal edebilecekleri mua
vin bir mayi muhruk aramaları elron~ 
mile endifelerden ileri geliyor Anne

dilmeain. Bu pyretin arkaamda kın
vetli aiyut ve askeri sebepler vardır. 
Sun'i mayi mahrukun maliyeti, umu· 
miyetle ithal edilen aaı1 petrolun mali
yetinden çok daha }"likıektir. Bu f~ 
milU aanayiin inkiıafı, paranın dahil· 
de kalması gibi avantajlarla telMi edil
miyecek ka~ bllyüktür. 

Mac:arUtan cfbl draat mmaleketle
dnde pancardan iapüto fatfh..U mut 
erbabau mllateftt eder. Halbuki Japon
ya. Almanya ve İtalya gibi kesif n~ 
fuaJu ft sıok motorize memleketlerde 
pancar yetiftlnnek için siraati \:ebret
mek bllebDtGn abl netice verir. BÜ'o 

talam memleketler, sırf maden kamcı
l'il istib.aalitım ve aanayiini tepik için 
maden klmilrilndea mayi mahnık latih 
illi iılne mUJıim bir yer wriyorJar. 
LIJdaı İtalya cibi maden ldSmflrü çık
m.ryan bir memlekette hani bani 1Wl1 
petrol fabrikaları yapımk " maden 
k8m0rtlnden ıun1 petrol istihaaiine 
çalıpnak o memleketin ekonomik ~ 
ycaine çok flarzla bir yut ~emek de
mektir. 

- Ne var, ne var?. 
- Belediye reisimizin yıldönilmü de 

onun fçin merasim yapıyoruz. 
- Peki amma belediye reisi nelden 

evinin biltün pencerelerini kapamıı? 
Balkona çıkıp halka selim vermek yok 
mu?. 

- Belediye reiıi muzikamızın tefi· 
dir, timdi aramızda da ondan r .. 

BtrBtZ - Bu uile/on edel'Tcıen 'tabon
Mya iater8fmu ben tvtıaytmt 

Hep bir halll 
Karakolda: 
- Meyhanede bqlta birisine ait ~ 

de.Uyil ciymlı ve çıkarken yabt.mn,.. 
aııuı:. Bafbaımn pardeeilaüni1 neden 
afydinh?. 

- DalımhkJa efendim.. Giyerken 
ceplerine baıktmı, para yoktu, bmiımki 
sandım. 

Güveler arasında: , 

- Zavtıllı ka.: 20hire a-Z...,tı; rnaft.aıin 
gekiyor ,,6 fUit enjekMyonu yapıyor. 

LQzumyok 
Hakim, maznuna aordu: 
- Müdafaa velcili seçtiniz mi?. 
Maznun mUtevekkilane cevap ver .. · 

di: 

- Hayır efendim, lilzum görmuyo. 
nım.. Hakilmıtl aöylemefe karar ver
dim. 

Cüzdan 
- Hapiste miydin? Suçun neydi?. 
- Bir para cUzdaıu bulmuıtuın. • 
-İnsanı bunun için ha~crler mi? 

- ~ amma, cüzdanı bulduğum 

--~~r~·· 
,, 

-
PARMAK BESA.Bl 

- Ona kadar sayıyorum ama boy_ 
öğretmen, ondan oonnı ku~-· 
mı fıkartmam lazımge#yor! 

Bir IOne 
- 'U:ıülmüyonım. zekim benim ye. 

ıtne soıvetim.. JnılJanıJma~ bala tetvf.k etmek için manyanm tabii nrhklanna sahip de
tedbirler alımı bulunmaktadır. ğildir. 1937- de Almanyanın 3,430,000 

Bu 1..-ilmleden olarak 1937 de hükt1- fıçı, Japonyanın iH 2,533,000 fıçı bam 
ınet bir kanuıı çıbrtmıı, memleket da- petrol iatillaal etmiı olmalanna rığ· 
hillndı iıtihual olunan ispirtodan pet· men ttalyada bam petı:ol iıtihlalitı 
role muayyen bir miktar Jcanıtınlmak ı:aten a.ıkea 1937 de billblitiln uatmıı 
ıtıccburiyetini ortaya koymuıtur. Ja- 126,750 fıçıya dilflDÜ!tilr. 

Aceba dünyada bir petrol mevcudu 
krthfı mı vardır? 1937 acneli rabm
Jan bunun abini ~ylilyor. 1937 de 
umumi iıtihaalit 2,000,000,000 fıçıya 
balif olmuftur. Bu, 1936 1eneaf iatih
salitmdan pek fazladır. 

Dilnya petrolunu elin.de tutan fngi· 
U. ve Amerikan ıennayeaidir. Ortada, 
g8ı:U harpte olan milletlere petrol tıı
ra:a İJİni tahdit etmek yolunda bir ce
reyan varken Almanya, Japonya ve f. 
talya gibi milletlerin telAJJanmaıan ve 
her ne bahuma oluna olaun kendi pet

rol Bati~~ ........... 
çaJıpalan tabiidir. Ancak bunun, pelc 
clddt -.,, dk mllftRllcaUliJı:Jer tevı
Ht edllmecleıa ne derece11 Jradar bbiJ1 

- 'Uzillme, fakirlik ayıp defildir. 

Tevekkaıı değll ı 
- HutaWıc iman vilcudunun en zaif 

tarafına yapıırr .. 

P<>nyada önümilzdeki S ıene i~de hil- İtalya Arnavutluktaki petrol meııba· 
kiımet murakabesi altında tamam 80 1arının imtiyamıa da aıllptir. Fakat 
İapiı'to fabrikuı hnaJmut oJacütır, orada da yedmJl ·~ecek bir ..... 
f1plrto iıtihaaJAtı ihtiyacı karpbyacak ba yoktı.ır. İtalyanlar Habefiıtanda pet 
bir dereceye erittiii vakit bilkQmet rol buım.k için iki aenedeabeti h..., 
petrol n benzine ytir.de yirmi niabe- miJı b1r faaliyetle ~ iseler de 
tfnde ispirto btılmumı mecburl bJa- fimdiye kadar bir netice alatm""IJu. 
\:aktır. dır. Bu ıcrait altında İtalya bOyllk 

Gene bu cümleden olarak Japon bil· milcyuhrda petrol depo etmek m> 
ktlmeti maden kömüriinden mayi mah· buriyetindfr. Ve bu ihtiyacı billettifi 
l'uJr ittihaall ftfni te§Vik etmekte, bu içindir Jd İtalyanın petrol ithalttI giln· 
nevi btihaalcilc.re malt yardımlarda den güne hu almakta, artmaktadır. 
b u 1 u n d u i u fibi k iS m u r d e n 1937 senesinde İtalya petrol ithalatı 
1ıtlhila1 edilen m ay l malı· 1036 lenlli itbaJatımn ild mialiııdeıa 
l'Uldardan i ıtihWc vergisi ide ~ma-- fa.aladır. tta.Jya bir hup halinde diler 
Zbaktadır. Her ne kadar ıiindiki Japon memleketlere mUm1ri1n olduju lradat 
l!ıa.den kömllıil iıtihaaJAtı bu ite ktfi u muhtaç olmak ıayesile petrol taafi· 
telrniyecekse de Japon hlik\imeti Şi· yebaııeleriııin adedini arttırmakta ve 
lııali Çindeki ve Mançwideki ıenif Jı:a. terkibt mayi mahrulc aaııayiini tcfvik 
!bar havzalarına ıüvenmektedir. etmektedir. 

Afmıtnyada Mumafih maden köQJÜrii.nden mayi 
Almanya, mayi mabruk lhtiyaçlan· 1 mahruk iıtibulinde İtalyanın karfllaJ· 

Ilı doğrudan doğruya kendi menbala- ı tıp en bilyilk milJkill memleket dah1· 
.tından temliı yolunda 1937 MDeainde linde zengin Jı:amUr damarlan bulun. 
111ilhiın bir llerleyit yapmıttır. ltl7 de IDl)'l!Jdıt. Buna rafmen k&nUr.den 

tatWJr oWrilecetf dUfilnfUmefe defer. 

- H esa1mnt pop,,_, yıetM anaboM 
bcitllJ bin lira tamir be bet ya.. h ta
mwıe beraber ı1001'fDYG fl'!ll'yor. 

- K01ttilm çok 1'()flmlCI gtdtycn-, e. 
i}tlt' h .,.,..,, ~ .,,. eda 
binmek olm.GM keyfime diyecek ol,,.._ 
yacllk/ 

Hastalık 
W ~uJr kota ıro,. doktorun yam. 

na cittiler. Doktor eoıfdU: 
- Hayrola çocuklar, ne var? Ha.ta-

llUlmız, yoba?. 
tkiıi birden cevap verdiler: 
-Evet .. 
- Evvea aen aöyle, neyin var?. 
- Demin, bir bet kurutluk yuttum. 
- Peıkf, Hnin baatalıiızı ne 1. 
- Yuttuğu bet kurufluJr benimdi_ 

Haksızlık 
- VaDahi anne, muallim baca hak

aubkbk etti. 

- Muallim neden Mhrslık edecet
mft?. 

- Ne bileyim ben, etti, ifte.. Baaa 
Uç ıual ıonmııtu, OçUne de ''bilmiyo. 
nım,, diye doğru cewp verdim. 

- Tttekkell değil, tenin boyuna ba· 
tın afnyor. 

PAPATYA FALI 
- Sooiyorvm... Binu:.. Çok.. Pe'li 

~k- iyi ama, ooaba kfmit 

Kibar hırsız 
.Hırms - Balmnaym ba,m, ben b· 

dınJara brp nult IAlnmn • 
- öyle ile karakola bemm ~ 

IOtfen telefon eder mWnlz:?,, 
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Bu kalemle qazılan şeqler iki 
dakika aqdınlık görünce kalJbolur. 

l şaretler qok; zarf açılmış, 
p/Qnlar çalınmıştır 

Bu kdğıdı masasının üstüne yaydı. per 
tevsizilc bunları dikkatle tetkik etmeğe 
koyuldu. Kont ile yüzbaşı. onun hareU
tıru takip ediyorlardı. General birden doğ 
ruldu, masanın üstüne müthi~ bir yum
ruk indirdi. Pertevsiz bir mermi gibi e
linden f ırlıyarak duvara çarpıp parçalan
dı. Bir kütür işitildi .. 
Koltuğunu bir hamlede geriye iterek 

ayağa fırladı, kontun üzerine yürüyüp 
omuzlannd~ yakaladı. Ağzından tük
rükler saçarak haykırdı: 

- Kont Fon der Vangerhayd, bu zarf 
açılmış! İçindeki esrar öğrenilmiş! Mes
ulü sizsiniz! 

Kont ayağa f ırladr, generalin elinden 
kurtuldu, iki adım geriye çekilerek kol
larını göğsünde kavuşturdu, yüzü sapsarı 
fakat heyecanına hakim bir tavırla, keli
meleri tarta tarta cevap verdi: 

- lmk§ru yok! Siz galiba ... 
General onun sözünü kesti: 

- Çıldırdım diyeceksiniz değil mi? Ge 
lin öyle ise sözlerimi isbat edeyim. 

Kontu ceketinden tutarak kaba bir ta
vırla masanın yanına çekti, kağıtları 

parrnağile göstererek devam etti: 
- Bakın şu plfuüann köşelerine ... De

lik var değil mi? Bunlar planların fotoğ
rafı alınırken kullanılan harita çivileri
nin bıraktığı delikler ... Bu bir ~ deiil. 
planların üzerine Hesselt tarafından k<>
nulması mutat parola işareti nerede? 
Yok, kaybolmuş. Haydi cevap verin, yü
züme balan ... 
Masanın üzerine eğilmi~ olarak vesika .. 

lara bakan kont cevap vermiyordu, gene
ralin son cümlesi üzerine doğruldu, Sakin 
ve barit bir tavırla cevap verdi: 

- Suallerinizi bekliyorum. 
- Bu vesikalar sizin gözünüzün önün· 

öe mi zarfa konuldu? 
-Evet. 
- Vesikaları zarfa koymadan önce bin-

ba~ı Hesselt ne yaptı, hatırlıyor musu
nuz? 

- Evet hatırlıyorum. Kağrtlann aört 
sağ kö~lerine kul"§Un kalemle bir işaret 
koydu. 

- !~ret <lediğiniz &eY aramuda bir pa 
roladır. Bakın bu işaret1er ~imdi mevcut 
öeğil. 

Kont Fon der VangerhayCl vesikalara 
tekrar bakiıktan sonra mukabele etti: 

- Filhakika işaretler şimdi yok. Fakat 
bunun neden ileri geldiğini izah edemem. 

- Öyle ise ben size izah edeyim. 
General zarfı aldı, iki tarafından bas

tırarak açıp içini gösterdi: 
- Bakın zarfın içi siyah kiğıtla kaplı .. 

Neden? evrakı ışıktan muhafa için .• Bin.. 
başının kullandığı kalem, husust bir kim· 
yevi maddeden yapılmıstrr. Bu kalemle 
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yazılan şeyler iki dakika müddetle ay
dınlığa maruz kalırsa kaybolur. Bu ışığın 
az veya çok olmasının hiçbir ehemmiyeti 
yoktur. 

Binaenaleyh zarfın açıldığı iki kere iki
nin dört ettiği gibi muhakkaktır. Plfuüar 
gözünüzün önünde binbaşı Hesselt tara
fından zarfa konulduğu an ile teslim et
tiğiniz an arasında geçen müddet içinde 
tetkik edilmiş. Nerede? Ne zaman? Na
sıl? 

Kont ne bile}im manasına ellerini iki 
yana açıp bıraktı. Bu soğuk kanlılıkla 
hiddeti birkat daha artan general köpür
dü: 

- Size sorduğum sualler mühimdir 
kont. Siz hfil~ işin ehemmiyetini kavrama 
mışa benziyorsunuz. O halde size açıkça 
anlatayım: Teslime memur olduğunuz 
evrak ''kırmızı evrak,, (1) cinsindendi, 
yani milll müdafaaya taalhlk eden esrar .. 
Diplomat olduğunuza göre nizamları bi
lirsiniz, sözlerimin manasını herhalde 
anlamı§ olacaksmız. 

TaJandıiı sakin tavrı birdenbire terke
den kont Fon der Vangerbayd. kırbaç 
yemi§ cins bir at gibi fırladı, haykırdı: 

- Ne ima etmek istiyorsunuz? 
- İma değil itham ediYoNDl! 
- Geileral sözlerinizi iyi tartmııı 
~ ........... . 

24 nfSlll 1934 tarihli kanun ıntıdbince, 
uhdenize emniyet edilmiş askeri esrarı, 
ifşaya Alet olmak cürmiyle sizi itham e
diyorum. 

Kont itiraz etti: 
- Eksel~s hiddetle ne söylediğinizi 

bilmiyorsunuz. 
'(1) ~Role 'KomtNandosaTcen,, alıııönca 

da gayet malırenı askeri vesilcalara işaret 
tir. 

Ben Kont Franz fon der Vanger
hayd; §imdiye kadar kimae beniin ee
ref imle oynamak cüretini kendiairide 
bulamadı. · 

Sesi boğazında kWJdr, dudakları 
moemor olmU§tu. Yüzünde kan kal
m~r. Alıiında ter damlaları aıra
lanml§tr. Geriye çekilerek duvara 
yaslandı. Heyecanına orada hlkim ol
mağa çallflL 

Oda.da feci bir süküt hükilm sürü
yordu. Ydzbaşı fon Strammer nefes 
almaktan bile çekinecek bir hale gel
mişti .General, elleri arkumda, aşağı 
yuka.rr sinirli sinirli dolqıyordu. Ni
ha.yet Kontun önUnde durdu. Biraz ev
velki eiddetli tavrile garip bir tezad 
tef kil eden gayet sakin bir aeale: 

- Kont, dedi, asabiyetle aöylediğim 
sözleri unutmaııw rica ederim. Hid
detim vatanperverliğimin kuvvetin· 
den ileri geliyordu. Mazur görün. 
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Düşünüyordu: Bu aa.bah Sellin Bey, erkenden kendiıslni 
~ağırarak ayen §unları söylemifti: 

Elini uzatmıetı. Kont kımıldanma
dı, elleri gene göğsünde çaprazlan
mış, mağrurane cevap verdi: 
· - Tarafınızdan isticvap edilip na
zarıru2lda beraet kazanmadıkça elinizi 
sıkmağa kendimi mezun saymam. 
Suallerinizi bekliyorum ekselaıts. 

General Kontun karşısında eğildi: 
- Bravo! 
Yere vidalanmış gibi, iskemlesinin 

kenarında hazırol vaziyetinae l:ıekil
yen yüzba§ıya döndü: 

- Siz not alniımız. 
Tekrar Konta dönüp suallerine bq 

lıdı: 
- Malagadan Parise kadar olan se

yahatiniz eenasmda bir hadise cere
yan etti mi; ehemmiyetli veya ehem
miyeüıiz herhangi öir hadise? 
-· Ha:yır. 

- Pariate.ne yaptınız! 
- 9,45 de vuıl oldiım. T&ksiye 

bindim. 10,10 · d& evimde idim. Banyo 
ettim ve 1aat 17 ye kadar yattmı. 

Sonra gene takli ile ıimal ~onu
na gittim. Sey&lıİıtte yol arhdqnn 
Y,oktu. · · 

- Çantanız! 
- Bir saniye bile yanmıctaıı ayır-

madun. · . . 
- Yemek yerken çanta'nyı ııereye 

~' - ttstnne -ôtttrtıyordi 
·-Yatakta? 
- Ya&tıfnnm altına · koyuyordum. 

Oda kapımı iseriden kilitliyor ve sür
meliyordum. 
· - Size y&Jcl8§&11 old\Ulltı-! 

Kont ·bir l~·tereddit eder gi
ibi oldu, IC?Jl1'8: gayet 'katt, cevap .ver
di: 
-~. 
- cevap vermeden önce neden te-

recldüt e\tjniz?. 
. - Böyle bir teY olup olmadığmı 
iyice hatırlayabilmek' içiru. 

- Kadın maceruı oldu mu? Bir 
iki eaat vakit geçirilen bir kokot fa-
lan.. . . 

Kont titredi, gene tereddüt ~çir
di. General ona cenretlendirmep ça
l111yordu: 

- Ulznmsuz hicaba. lüzum yok. 
Mesele çok mühim. Her eeyi &Çıkça 
söyleyin. 

- Hayır, ekaellns, hiçbir kadm 
macera.ısı geçmedi. 

General ısrar etti: • 
- HiQbir kadmla miinaaebetiniz ol

madı mı? Şerefiniz Uzerine temin edi
niz. 

- Temin ederim. 
General aöylendi: 
- Garip eey! Bu itin nuıl olduğu-
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1 ıplcı bir roman ---- - - --
Haydut Ultl olarak 

ele geçti 
Veılle Hanna kimdir? 

Kibar haydut Mahmut Nadirin bulun· 
duğu ve her taraftan abloka edildiği çık· 
maz SOkakta 6 nUmaralı bir eski bina 
vardır. Bunun btŞııci katında elli yaşla
rında madam Vesile Hanna admda Şanl
h bir kadın oturmaktadır. Bu kadın ıiz1i 
ve paralı hovardalar tarahndan tanın· 

maktadJr. 
Bütün evlerde bulunamıyan Mahmut 

Nadirin madam Haıınada bulwıacalı 
kuvvetle tahmin ediliyordu. Çünkü ka
dm aşaiı yukarı yan helll§erİsi sayılır. 
Madamın apartnnanı binanın son katm· 
dadJr. Uç cephesi bir yere bitiıik olmadı· 
iı için kaçm8nm.ihtimali yoktur. Yalnız 
aralığın nihayetindeki küçük balkonla 
karpki binanın balkonu biribirine pek 
yalandır. Bir masa tahtası konulursa 
kolayca ıeçUebilir. Bunmı için karpki 
binanın bu balkonlu odası da ip al
tındadır. 

Burada klmıe yok f 

Kapıyı açan madam Haıına büyük bir 
soğuk kanlılıkla ıelemere ne istedikleri .. 
ni ıoiclu. Birdenbire cirilcli: 

- Mahmut Nadir nerede? 
- Ben böyle birisini taiumıyorwn. 
Malımudwı takma isimleri de söylen

di. On1an da tanımadığı cevabını verdi. 
Daire uzun bir koridor Ozerinde altı oda
dan, mutfaktan. kömürlükten mürek· 
keptir. Kadın mütemadiyen: 

- Burada kimse yokt diyordu. 
Odalar sırasile aranmala baJ)aı:lı. He

nüz QçOndl odaya giri1iıken dipte ve 
küçQk balkonun solunda bulunan odanın 
kapısı birdenbire .açıldı. . MubarririmJz 
haykırdı: . 

- t§te Mahmut Nadir! 
~ ..... ~ııtiık 

tabeaea peıladı W"-hemm1Jd tıç d ate§ 
etti. ~ ~u Klmil yere yu
varlandı. SUAlila mubbe1edm halka ça
re kalmachlı anlapJmarlld taraf birfbiti .. 
ne bir be el alet daha ettiler. Bu ai'ada 
yfiit ft delsti bir vatandaş olan Bay 

na ~ tUrli akıl erdirenliyorum. 
DO._-bdll. lki elitıi uzatarak Kontun 

elinl arkadqça ıJktr. 

- Tekrar af dilerim azizim Kont. 
Berlinde ne kadar kalmak nlyetinde
ıiniz? 

- Bir hafta kadar eksellns. Niçin 
IOrdunuz? · 

- Bu garip ve: Vahim meselenin 
tahkikatı dolayıaile.. Bana ir.ahatmı· 
za yeniden Iilzum hud olur. 

- Adrealml ve telefon numaramı 
biliyonunuz değilmi? 

- Evet. Qantaıım burada. bırak
maıuzı rica edeceğim. 

- HaY. hay. Allaha umarladık ek
. 1elina. 

- Tekrar göriilelim Kont. 

· Diplomatı kapıya kadar eelAmetle
dikten IOlll'I. mÜasmm bqma geçti. 
Zarfı yeniden pertevBizle tetkik etti; 
bütün kuvvetini gözlerine vermlıtl 
sanki.. Birden yüzbapyı çağırdı: 

Nureddin kasığından yaralanaralC o da 
düştü. Haydut tel~ son kurşununu da 
atml§tı. Bu mada onun da omuzuna bir 
kurşun saplanınŞJ. Tabanca elinden 
dÜ§tÜ. 

- Tutulımyacaiunl 
Diye haykmnaşile balkona fırlaması 

bir oldu. Be§ind kattan aşağıya atlıya· 
mazdı. Son bir pyretle karşı balkona 
81~ ihtimali vardı. Halbuki orada 
da bet ki§i bekliyordu. Son defa ihtar ~ 
dildi: 

-Teslim oll 
Haydut tahmin olunan aoıı çareye 

başvurdu. Balkonun pafmakblma sıçra· 
dr. Ve nasıl olduysa oldu. gah'ba ayalı 
kaydı ve. ... Olanaı sokainı airma biri· 
kenlerin çığlıktan duyuldu. 

Haydut be§ind kattan tepesi üstüne 
d~ ve beyni dalıtmıpı, 

Oldüiü halde bile kOçük çantası elin
deydi. Uiıingelen muamele yapılmak 
üııere OstQnQ örttüler, yalnız elindeki çan 
ta ahödı. Bu çanta aşalı yukarı kOçük 
bir haJine idi. Pek çok banknot ile kar· 
plddan nakid olan muhtelif evrak çıktı. 
Tahmine göre çıkan para otuı bin llia
dan fuladrr. 

Bunlardan başka çantadan gayet mü
hfnı evrak, vesaik de çıkanlmqtır. Bwı· 
lardan birisi haydUdun Ankaraya ıidi§i .. 
nin sebebini, misafir olcfulu yerle oJan 
milnasebetJni açıkça göstermektedir. Bu 
ktğrtlar deWetile sahte bayan Remziye 
F'ıkrinin kim olduiunun ve efmdl nerede 
bulundulwnm anJqıtmur ihtimali kuv
vetlidir. 

Gene bu kAğıtlardan öirenildiiine &6re 
Mahmut Nadir beynelmiW bir aeneri· 
dir. Cenuesi qaorga kaldırılmqt:ır. 
Yaralılardan bekçi KAmDln yarası nis

betm hafiftir. Dlıkapalı birM cat'nue
tır. Bay Nureddfn!n -yamı ~· 
dır ve epeyce aim:hr. Yarahlir hastane
ye kaldınJmqlardır. Evrakın tetkiki ve 
lfddetlendiriJe takibat neticesinde saJı .. 
te bayan Remzlymin de yanna kadar tu
tulac:alı Omit edilfyor. 

- strammert 
-EbeJIM! 
Yüzbafı koetu, aefinin yanma yal['\ 

lqtr. 

- Şurayı göriiyor muaun Stram .. 
mer, ben de ilk öııne ta.rbtmemiıtfm.ı 
MtlbUr mumunun etrafmda hemen. 
hemen görOmniyecek derecede ince 
bir çbgi var. 

- Görüyorum ebe\im. . 
- !ete eararnmz bundan gaµndı!. 
- Yani? 
- Yani, bu mühür mumu, wanı 

hayret bir meharetle olduiu cibl kal
dlrılmJf. Bu it için aoğan an bdu 
ince ve kmhnlm11 bir bıçak kuJlaml .. 
Dlll ola.cak. Kalilm uauL. Bu ff otu .. 
ca zart buhara tutularak zamla gev .. 
§etilip açıJmıı. içindeki evrakDı to-. 
toirafları almmıı. Sonra u:rt gene 
kapa.tıimıt, mühür mumu eski yerine 
Y•Pıttmlmı§.· 

YABANCI DiLLER E NAKLi HAKKI MAHFZn 

- 1'ette gelecek. 
Şayeste nasıl geldiyae yine öyle, bir gölge gibi uukJııtr. 

Fatma da Ferldi yalnız bırakarak Şayeatenin arkumdan git .. 
ti. Onu koridorda durdurdu: 

- DUndenberi biyük hanım görünmedi. Yoka hutalığı 
arttı mı? 

- Bu sabah harareti vardı. Dereceyi koyduk otuz sekize 
ya km .• 

- Fatma! Nimetle doktor Nedimi Sabiha öldürmiif. Bu 
aün tahakkuk etmi9 gibiydi. Ben şimdi doğru müddeiumumili
ğe giderek neticeyi öğrenme.ye çalııacağım. Hakikaten onun 
öldürdüğü sabit olmupa ağabeyimi eüpbeeiz tahliye edecek
lerdir. Ona göre hareket et.. Odasını temizlet. Duvardaki Ni
mete ait resimleri de kaldırtrraan iyi olur. 

Selim beyin bu sözlerini ititince, Fatmanın sanki dili tu
tulmuştu. Küçük hanımının bu cinayeti nasıl iflediğüıi sora
mamı§tJ. Buna bir türlü akıl erdiremiyordu. Gerçi o, aon gün
lerde, böyle bir harekette bulunabilecek kadar asa.bilqmi§, 
kendisine hıikim olamıyacak bir vaziyete düşm'il§tü. Buna 
rağmen, Sabihanın, j§i kolaylıkla halletmek dururken ellerini 
k'ırlctcceğine ihtimal veremiyordu. 

Yazan: Hasan Rasim Us . - • ı •• 

• 
1 Fatma cevap veremedi .• Ne olm\lltu bu eve? Feli.ket fell
keti kovalıyordu .. Rahat bir nefes almaya. imkln bulabilecekle" 
ri gün gelmiyecek miydi? 

Vakit öğleden sonrayı bulmuştu. Selim beyin daha köşke 
aönmerniş bulunması, Fatmanm küçük hanımı hakkındaki ka
aatini kuvvetlendiriyordu: ''Bunu ~üçük hanım yapsaydı, el-
bette §İmdiye kadar Suad bey gelirdi .. Anlqılamaml§ olacak!,, 
diye 1Jüşünüyordu. Sonra kafur içinden tunlar geçiyordu: 
''Ha o yapmıı, ha öteki .. İkisi de fena! Birinde Suad bey, birin
ac kilsük hanım alakad&r.•ıı 

Fatma en çok ıu yatakta yatan Feride acıyordu. Zavallı 
lı'erid. Bqı ucunda. ne anumr, ne babamı balabllecekti. 

O, bunları dilfllnürken adeta göaleri doluyor. lnliyen ve 
sayıklar gibi ara sıra anuile ba.bumm admı veren Feride 
kendisini daha bağlı buluyordu. 

Bir aralık, kapıda Şayeste göründü. Selaiz adımlarla ge~ 
kızın yanma yaklqarak hafit bir ribıgiı'. gibi k<>ILUltu: 

- Nasıl? 
Fatm:ı. ümit.siz boynunu büktü: 
- Bildiğin gibi.. Zayıflayıp duruyor. 
- Yine kan geliyor mu? 
- Sabahtanberi bir teY yol[ .. Yalnız dün pce bir ~lCJ 
- Bugün doktor da uğramadı galiba? 

Yünlaü, bir hayal gibi ilerledi, gene Feridin yanma girdi. 
Ferid, baş:mı ayak eesine çevirdi. Fatmayı görünce mmldan4I:' 
· - Babam gelmedi mi daha Fatma? 

Feridin, böyle bir walile karplqmasr, Fatmanm garibine 
gitmifti. Ba.bumm geleceğini, yahut gelmeel ihtimali buluıı" 
duğunu nereden blliyordu? Yoka 191klıyor muydu! 

- Bi.ban gelecek miydi ki soruyomm Ferit?. 
- Gelmesini bekliyordum ... 
- Sana birisi mi gelecek dedi yoba? 

• - Jl&YJI"!,,. Bic Jdmle! ... Bina~ plıti. 
. .. ..... 
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Çok az tetkik edilmiş bir mevzu 

Ktr~DD©ltrDlfil 
~~~ü k·n~ırü 

Bu beşiklerden çoğu facialarla 
dolu hayatla1:ı hatırlatıyor 

Dördüncü Hanrinin beşiği hakiki 
kapıu·mbağa kabuğundan yapılmıştı 

. 
~ . 

''. !ngili~ · · 
milli takımı 

Dünya muhtelltl ile 
karşılaşacak 

lngiltere futbol federasyonunwı bu 
yıl 7 5 inci yıl ıdönümü kutlulanca.ktır. 
Bu münasebetle son baharda cnternoo
yonal futbol federasyonunun ''fifa" ter
tip cdecegi bir dünya muhtelitinin 
Londrada İngiltere milli takımı ile kar
şılaşması iç.in görüşmeler başlamrştır. 
Fifa bu kc:•rşılaşmanm bir pazartesi gü
nüne düşen 31 ilk teşrinde Londrada 
vembley stadında yapımasınr ileri sür
müştür. İngiliz federasyonunun 30 ma· 
yı:sdaki içtimaında bu hususta katı bir 
karar verilecektir. 

lngllterede kupa finali maçında 

Preston galip 
Günün tek golü müsabakanın 93 üncil 
dakikasıdda penaltıdan olmuştur 

Lcn:dra, 2 (A.A.) - Vembley stadı tikten sonra galip takıma kupoyl biz. 
bu yıl da kupa fınaline salıne ohnuştur. zat vermiştir. 
her vakitki gibi, bu defa da stadı 93 Güneşli fakat çok rüzgarlı bir havada 
bin kişiden fazla bir' meraklı kal.ı~ahgı yapılan bu maçta per iki takım oyuncu· 
doldurmuştur. lan asabiyet içinde oyn<.ıdıklannı:lan 

Çok sert ve çetin bir mücadeleden maç pek zevkli olmamıştır. her iki ta
sonra, preston northed ancak maçın krmrn da ç.ok kuvvetli olan müdafaası 
93 üncü dakikasında bir gol yaparak önünde yapılan bütün hücumlar akim 
Hude rs Fild'i 1( 0 _maglup etmiştir. kalmıştır. Bundan başka on muhaci .. 

Maçta kırat aıtesı de hazır bulunmuş- min hepsi de çok zaif ve isabetsiz şut· 
tur. kral 6 mcı jorj, her iki takımın o· lar çekmişlerdir. 
yuncularmr ayrı ayn selamlamış ve Preston rakibinden dalıa üstün bir 
oyunculara kupa madalyCGini tevzi et-

D<~donDaır aıraısoını ~a 

oyun oynamış olmasına ragmen, gol 
çıkannıya muvaffak olamamıştır. Bu 
:;uretle iki haftayım da sayısız bitmiştir. 
Temdidin ilk on beş dakikasında kaleler 
golsüz degiştirilnüştir. ikinci on beş 

!dakika için de de maçın ceryanı hakem 
Jevel, lbir ÇQrpı~ma neticesinde Pres -
ton lehine bir penaltı verinceye kadar 
bu karşılaşmanın sayısız ve beraberlik
le biteceği intibamı bırakmıştır. 

Çamurlu güreş 
Amerikada en popüler spordur 

Yeryüiünde; rağbi ve kırıcı serbest güreş gibi ''adam adama,, &porların en çok re
vaçta olduğU bir Amerikadır. 

Yeni dünyada yapılan en kırıcı güreş mü.abakalarından sonra şimdi de "çamur i· 
çinde J>Ch:livanlık., başlamıştır; bu yeni sporda kadınlar da erkekler kadar muvaf
fak olıiıaktadırlar. 

ı\şağıdaki resimlerde; iki kadın pehlivan arasında yapılan bir çamur güreşinden 

Penaltıyı çeken sag iç bu karşılaş • 
manın ilk ve son sayısını yapmıştır. 

. muhtelif pozlar görillüyor. Avrupada futbol 

Solda: Rom{' I\ra1ı ikinci Napo1yoııım 
gürülilyoı· 

Büyfil.t adamların mezarlarına dair bir 
çok tetkikler ya,pılmış1 birçok -yazılar ya· 

. zılmİştır. Fakat bu adamların mışıl mışıl 
ilk uykularını uruduklan beşikleri düşü
nen, bunlar üzerinde tetkikler yapan Yar 
mıdır acaba? U:ı:un YC şerefli bir hayat-

. tan, vakalar, hadiselerle dolu bir ya,Şayıs 
· tan sonra bayatın ilk merhalesi olan be· 
1lik galiba muharrirlerin gözüne küçük 

'.E!bir ~ey görünüyor. Be~ikler için ufak bir . 
:ım ·er 1ıe ·a 'rpna~ral~· tr.müyorlar.., 

• ransada ~elip geçı}'lj~ bUyi.Uc adamla· 
rın beşikleri de çok kıymetli bazı hatıra
lar gibi yok olmuşlar, ya)ıut unutuluP. 
kalmı5lardır. Bunı.ın .ebebi .tabii görüle
bilir. Çocuk beşikten sıktı mı beşik bir 
tarafa atılır. Daha o yaşta küçüğün istik • 

·bat( belli dC'ğildir· ki ileride · bir kıymet 
alacak bu mini mini beşik saklansın. 

Fransad::ı on yedintj asra kadar, hüyük 
adamların, hatta kralların, kral hanedan· 
lığından prenslerin be~iklcrinc dair bili
nen h!çbir şey yoktur. 

1890 sene~ine kadar, Pari::ıte bir antika 
cı dÜkk~nmda on beşinci Luiye ait bir 
b01ik te~hir edilmiştir. Bu beşiğin yanın
da krala ait olduğunu isbat eden bir vesi· • 
ka asılıydı. Beşik sepet şeklinde, gül ağa
cından •yapılmış, her tarafı oyularak 
çiçek resimleri işlenmi~ti . Sonra bu beşik 
birdenbire antikacı dükkanından yok ol
du. Dükkan sahibi satıldığını söyledi, 
fakat alan adamın ismini vermedi ve son 
rarlan yapılan bütün araştırmalara rağ· 
men beşiğin bir türlü izi bulunamadı. 
Fransız "krallanndan birisine ait ve 

Tüyleri sarayından çıkma bir ~ik de 
bir hayli seneler Londrada Tü so müze
sinde teşhir edildi. Bu altın yaldızlı, be

yaz bir be.sikti. 
Fransız sarayına ait bir çok kıymetli 

l:>eşiklerin bulunması muhakkak olduğu 
halde bunlardan hemen hiçbirisinin mü ı 
zclerde bulunmaması meraklıları bu hu· 
susta araştırmalara sevketti. Gene bir 
antikacı dükkfinında ikinci Napolyona 
ait bir beşik bulundu. Bu beşik antikacı
ya ikinci imparatorluk devrinin eski me
murlarından birisi tarafından satılmıştı. 
Büyük bir zaruret içerisinde kalan bu a· 
dam beşiği hakiki değerinden çok aşağı 
biİ- ücret mukabilinde satmıştı. Beşiğin 
ra~tıkları yoktu, fakat yeşil ipekten ke
nar perdelrri duruyordu. Defne dalların
dan bir tacla süslenmiş olan bu perdele· 
rin rengı zamanla atmıştı. 
B~ik Masif Akajodan yapılmı~tı. Oze

;inde bakır kak"lnalar vardı Bu beşik 
Fontencblo sarayında bulunan gene ikin
ci Napolyona ait beşikten daha sanat· 
karancdır. Saraydaki 1x'5ik imparatoriçe 
Mari - Luize Paris şehri tarafından he· 
diye edilen beşiktir. Ozerindeki resimler 
meşhur ressam Prüdonun eseridir. Oy
maları Radige yapmıştır. Be~iğin ba~u
cunda bulunan zafer heykeli ŞaUe mey- . 

Üçü11dii Napolyoımıı oğlııııun b~iği 

damndaki zafer sütununu hatırlatıyor. 
İkinci Napolyona ait üçüncü bir be

şik tc mevcuttur. Bu beşiğin kenarın
da Roma kralının bir resmi Yardı. İm
paratoriçe Mari-Luiz bu resmi Napol
yon Rusyada 1812 seferini yaparken 
oğlunun bir hatırası olarak N apolyo
na göndermişti. 

Şimdi bir müze haline lionmuş o
lan Po şatosunda dördüncü Hanrinin 
bir be5lği vadrr. Bu beşik hakiki kap
lumbağa kabuğundan y:ıpılmı8İrr. İs
tinat ettiği süt unlar som gilmüştür. 
Fııkt bu beşik çocuğun rahat uyuına
smn hiç tc müsait değildi. 

Gard-möbl denen ve eski devirlere 
ait mefruşat tc~hir edilen bir müze
de Dük dö bardo'nun bir beşiği var
Oır. Bu da o devrin beşikleri g ibi A
kajudandır. Hzerinde bronz kakma
lar bulunmaktadır. Diik d'Orlean'm 
beşiği de Şönonso şatosundadır. Bu 
beşiğin iki ucu Rübap şeklindedir. Rü 
bapların telleri bronzdandır. 

Genç yaşında ölen zavallı Dük'ün 
en iyi günleri bu bejiikte geçmiş olsa 
gerektir. Zaten bu beııiklerden ekse
risi facialarla doh: hayatlaı ı hatıra 
getiriyor. !nsana tatlı hatıralar ya~::t
ması lazım gelen çocukluk eşyası bi
lakis f elfıkctlerd n. habasetlerdcn, 
menfa ve uzlet hayatından örülmii~. 
kötülüklerle bağlanım~ bir ömrün a
cıhğmı dü§ilndürüyor. Gümüş sütun
lu be!iikte uyuyan dördüncü Hanri, 
bir hançer darbesi yiyerek hayata ve
da etti. Napolyonun oğlu, doğ-duğu 
gün Roma kralı nu\·anmı alm15tı. Bu
na mukab 1 Avusturya sarayında, e
saret içerisinde, susuz kalmış bir çi
çek gibi solarak, günden güne eriye-

3 - Bir kafa kolla yere yıkılan güreş
çilerin bir ç:.mur banyosu halindeki ring· 
de renkleri~· ,\ .' ".' . ; . , 

4 - Birinci cfovre bitmi~lir; bu k!swra1 
galibi ...... üstünün feci haline rağmen -
h~cn memnundur. 

' 

Şampiyonluk ma\'ları 
A vrupann muhtelif yerlerinde bu haf

ta yapılan şampiyonluk ma~lan netice
leri ışunlardır: 

iNGiLTEREDE: 
Arsenal-Liverpul 1-0 
Blakpol-Vestbromvi~ 3-t 
Bolton Vandereres-Midlesburg 3-1 
Brcndford-Birminghanı 1-1 
Derbi Kontri-Grosbiton 1-2 
Evertoıı-Portsmut ,5-2 

Laysestcr Siti·Lcds Ünited 6-1 

Volvcrhampton-Çelsca 1-1 

FRANSADA: 
Sc. Sete-Olimpik Marsey 1-1 
Fc. Fives-Ekselsiyor Rube 4-4 
Valansiyen· P.:. Ruen 1·9 
Fc. Mets-Rasing 'Paris '1-4 
As. Kan-Fc. Antib 2-1 
Resing Lens-Fc. Soşo 0-2 
Red Star Olimpik-Olimpik Lil 3·2 
Resing Rulıc-Rasing Strazburg 0-2 

ÇEKOSLOVAKYADA: 
Viktorya Zizkov-Klando 1·2 
Viktcırya Pilsen-Slavya Prag 2-4 
Zidenice·Ostrav 4-1' 
Paradubits-Presburg 3-1 
Prostints-Naşcd 0-1 

940 olimpiyatlarında 

Bisiklet 
Oto gazetesi, beynelmilel bisiklet 

birliğinin dün bir toph:ıntı yapını§ ol
L:luğunu yazmaktadır. Bu taplantıda tok 
yo olimpiyatlarında bisiklet için dört 
yarış ayrrd edilmesi temennisi izhar 
edilmiştir. Bu dört yanştan üçü Pist 
üzerinde biri de yolda yapılat'<:ıktır. 

5 - 1kinci devre daha sert oluyor; bu kısımda iki ra
kip de neticeyi alma~ra gayret ediyor ve nihayet birisi di
ğerinin sırtmı çamurların içine yapıştın yor .. 

6 - Müsabaka bitmi~tir. Güreıiİ idare eden l1akem ~a
mura bulanmış halile galibi ilan e tmektedir. 

rek öldü. Dük d'Orlean yaşadığı müd . 

detçe faydalı hiç bir iş görmeden, ha

yatını aeref sayılabilecek hiç bir §CY· 

le süslemeden bir yolun kaldırımları 
üzerinde parçalandı; 'Dük dö Bordo 

ömrünün son günlerini yabancı bir 
memlekette sürünerek geçirdi. 

Bu seriyi tamamlamak için başka 
bir beşikten de bahsetmek lazımdır: 
Üçiineü Napolyonun oğlunun beşiği ... 
Bu beşik tc Paris halkının hediyesi-

dir Çok muhteşem olan bu beşik Scnt
Klu sarayı yangınında yanmıştır. 

Babasının bin bir ümit içerisinde bu 
beşikte uyurken seyrettiği küçük 
presin Zulular içeriisnde ölümü de bu 
yatış kadar hazindir. 



-=~·~------------!!mı~----------~---------------~..,~~~.,.~~~!!i~+çı==~,·=·~"'~·------------------------··-------·-~--'-*• ... --................. . lngiliz - ltalyan anlaşması Hitler ltalyada meselesi 
e 

1 
e .... B..-.ıı 1 lnclde 

Inglllz lşçı erı na- d:.-::.'°.::::.:.ı:: lngiltere, Berliode 
Iunuyordu. Ayni trende Hltlerin )'lkm 

t kblh edildi• maiyetlnitetldleclm..at vtdtftmle ~. t bb•• •• 
mına a :-ımu:~ı:== yapaca15.a eşe usu 
::~~e~:y~~~.a~~~~~~~~ :~::di ar=~:::~ 1!~!~.!!!l!'!.~gördtı 

Londra, 2 (A.A.) - Bqvekil Çem- ıır tarafından dejil, fakat &JDI .. AJlmnJa IDltbaat bari•aım lfJfl dok Is talimat lwılM ._., MDıt lftnll .,,, .............. ltlN. ~ el. 
l»erlayn, bugUıı Avam kamarUmda manda Franlla ve keza Balkın uıtantı tıar Ditrih icln hutilll 1'r ft&IJll ~ Bendencıa, ~ m111l1*' s& -. ı-..dra ~ ~ 
Jnglliz. İtalyan anlapıaıın hakkında,. ve hemen hemen 'bOtthı memleketleıi' tir. Bu Ullldl lla,. wdd bir tel8s rllpıek bere Vem JUbbentrop•a ;,aı-- Mdlıl olu 'ftlib'et heJrlnnda htlktmett.e 
ki müzakereleri bir nutukla 8ÇIDlltır. tarafından memnuniyetle karplammt Bitler. JmebthvMııl bir dlllllra 9'ftll Cliı "1areU tıe1ıılır .. .._.. ......,. ••Wlldlr. 
Jııgilla bqvekll1 bu nutkunda esctımıe olduf\mu eöylemiı ve demletir kl: tlllraf t • b buJmnmlrtwhr. lla'fU ..,... m1111ab1ıta1a ..,..... ....... Çek tızsdan 
t,ienıiftir ki: .. _ Gerghıllltn 1zaleebıe yatdmı eden - wwwru6n -ı-ı. Wrm- • &iN .. 'U W 8l1ıllııl '•lrc11 .,._ __ _,_ .-.- --.,-- lırhJ; a Ol O - O 7 d.._. 
.. -ttalya ile ya.ptığmıız anlqma, b1l· ve harp tehlikealnin &ıtlne geçen bir do1durm blababla gQlümmıie ft e1iDI _..., • .._ l'am • .... ' te,. 
a.n- ın~ıı •• ltaıy•" mtıi:ıaaebetlerlne anlapıaya muarız yahm tngmıı mu- relı' 'a - ...,... Mma -v.ı. .... X "'- .... llMI ' ' wl&-
::u~~::-. n:ı-yanm-: __ kıaıml·-A· halefet partisi vardır. Demokrullerln llJ1ıımqıta. ..... ...... Wle"lr. .a- ..... 1 r ••• - ..... R .. - -
- ~. ..,~ .,,._ -~ Bundan ev'ftl Bitler trw bimrten ~- ı ı 1ı • ı 
anlaırmamız mUstakbel +-riki meaal. otoriter devletlerle anlapnalai' yapa• *9 ...... H'I, Qeaııata..qa ~ ... , ı ı 6 

...,,,_ ~ t--ı •- yqomm whanJıimda pybubed e81!Mlftw 
Je yol açmaktadır. Bilhwa Akdeniz. btteceklerinl kabul ediyorum. UJ&•lut da kendisine veiAJet edsS olan GöriDI lmda ,_. ...... ._.. 1ı• 'll"lr illa 1ı1-n 1 .... _. "ı llJtıı• 
ele, Afrika.da ve yakm ıarkta yalnız İtalyan anlqması tezlmln dotruJulu- 11 öril~tilr Gö . Alman milleti Bld9r'lıa • ---..,._ .... • ........... ••u ı ı El • .... 
•--ıllz • ltalyan aiyuctlerl arumda nu lıbat eder. e i · rmg Uld 'belllw• ta'lıla et.....,. .. ı m l 11, Oıll ı 1 • .., t •h a 
~· Dah iyi ı-'"- -'-·' --'-te mmma Hltlere iyi seyahatler temenni et. bir ahenk kurmakla kalmıyacak aynı a ve~ maaı.u .,_ıv ..... l(A.A.)-~.. ,.,. .... , .. r 1 - ........ 

Sam.anda b 1k1 me.mleketlıı eiyueüle doğru ilk adnnm atılmıe olduğunu mit 99 demlftlt ki: ıtı1 cıl'ta e1glıl O ' 1 ._... Pnıp. la- tR 1 .. "* 
~1-deietlu'si~~--~dag~~~~~-~~ ·~~~~-~--------~---------------~ger v enn .,_.._ --..- d enl bir devre açmak1'.acm ldatile dolt l)ir memWrde giderek Mu-
l>ir ahenk temin eyliyecekttr. e ~·ğer taraftan l'raımız • ltaı IOlininhl Bedine yaptllı zlpreti iade e-

Babefıatan meaeletdne gelince, bt1- 1 
• yan ,..,,... Rmm .. s.ım mihverinin 

Jllk Britanya. hUkQmeti vaziyetin t&s mtızakerelerinfn de Çok atyade anuıa eallam oldulu teeyyilt erJer->ftnl ,. bu 
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tur umumi 8Ullı davuma mtllılm aurette IU1"f!tle her Dd mmılSette ve AmJl*la e 

Milletler Cemiyeti genel sekreterin· hldlm olacaktır. lllliıe hUmet erfilmit olaatim Omit edi-
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ecnebi r 
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._. 111- d&unet tmJrlnma malik ~ ll9kecDlme1eriD temhı ec!ecütlr. 

leri olan tabiatçilik fikirlerine sanlarik
ayaklııvhlar, yal tenekelerini. reçel ka
vanozlarmı deviriyorlar. gizli bir tefess(l. 

hü devam ettiren hm dolaplarmı allak 
bullak ediyorlar. 

Siyasi rejimler karşısında oldulu gı'bi 
yemek rejimleri kal'Şlsmda da ''acaba. han 
gisi dolnı? .. dire. aç ~ma •. hazin te
ttd<!Otl~ dQşüyortD ve karamzlık için
de be~ 881Uyaıak Jutkunaf""JL" · 

a yenı ver
hdas ediliyor 

~ • (A.A.) - .... " ...... 
nameler••• &MW r ı 'lcw. 
leketbı .... Jp•uı1 .... ı..an c1alNll 
ne Kb " llfa lltlbuJatm kuvveUelldl
rllmell llm can tahakkuk eWrlm• 
Din muvafik °'M'pı beyan etmekte • 
dlr. Tamim edllmlo olan karanıameler bu 
b.lbynel!!ft mali lalahat " 8lgat't ld 
aeneUk bir Pl'OIJ'IDl tatbOa ~t17le 
teminini lltlbdaf etmektlı!lr. 

1 - Ba ... iDllletln tltllmal RNtte 
:vardDD etmeal c1etplf ecDlmJttlr. Bu ~ 
cbm. 1ıl!ftmta " bDavaıat& rftwgndn 
ylrıde lle1dz nlibetlndD nnmnnı bir ftr'o 

il almmr ıeld!nde olacatar. Bu tecD* 
sayesinde Uç mDYar iki yts mil1oJa elde 
edilecektir. 

GOmrllk rOaama tesyld ~ 
Ur. maemaffll tarlfelerba aı femmas 

1988, d8ll evvel yeaJ4ea a&sden pglril
me.l tabrrUr •t.mlfUr. Bu yelÜclen gn. 
elen aecıtrme ay..mcle Od mll)"oD e1c1e 

Hml delildir. 
ŞanJlhayda bir 1alkıat daha 
Şa,.tuay, 3 (A.A.) -~ mmta

kasmdlkt Ctn abncdanmn kumandam 
AJbq ınuanc Fransa jnıtlyaıh mmta· 
kumda bir lokalitada yemek yerken ô(. 

dOrmmo,«lr. MOtecaviJ, albayın kafası· 
na birkaç kurpı sıktıktan soma tçna. 
ya muvaffak olni\l§tur. lJlruvanllıı tlıe
riııde 8*erl ves.ikalar bulunUJOrdu, 

Japon menbalanndan relen 
haberler 
Pekin. 2 (A.A.) - Rcnebl ~ 

barekttta bulunan Oapoa kuvvetleri Kan 
sa ~D ilk ~erine vanmelar· 
dır .BQyOk kanal boyunca cenuba dolnı 
ilertemSte olan ba kuvvetler Taieqa. 
V1qlD seım ldkmetıe cenubu~ 
bulunan Htıpn11 ıaptet:mf§ltrdi. 

Japon karardhı amcmıisi dflet bir ko: 
1tmda gene .Kamu istikametinde n.w. 
melde QldulUnu ilhe ediyor. bu kol Ttan 
-.tenldn seldı kitonıetre ~ bu1unan 
-Mataoıenf«~. 

..... •. ~ ............ 
calllm mla•eıelull& temettllerlDe 1111: 

bıaımme ile -·-· 1ılr r'lllm -.. 
Jacatttr. 

2 - ltlerbı revaaım temlDe mataf ollll& 
tlltlballta mltealllk tedbirler IQl'l .... 
bl hlııalara brtl mllcadele lı;la pJll 

meUaller lnpatmm artmllDa& Blıtok 

... tedlıb1er .... ~- ............ 
eclecek ft bu ••ttaa mwlı:lıpM ~ 
Pi llmmlyacakm. Blrp .... ... 
birler, 48 ... ır..mıan ...... ,... 
..... 8*af ba1-ktlıdaı. 
8-~ -eteeDDr alla tedlılala, 

laltamet. Muelere mAtaahldılleıN .,. 

lmttyu MJa1bl llrketlere tedl,yatta hJa. 
maıan IGln mecbmt bir mlDılet --.. 
mefe karar ftnlllltlr. 

BlkOmet milli ~ kı""'"N
llD& medar olmak bere flmdiJd bamd 
l'8 nlaml abJrAmı Jtmem edeoet dfiar 
bir takım tedbirler de ltUbu etmek m. 
yetfDdedJr. 

Ye,llklyde 
bir kadın eesedl 

bolundu 
Ba .... Y.,.OUJ4MI ..... ...,_ 

clealılde 1ılr cıoeet clrerek pollle ..._ 

vermlllerdlr· 
Yatlı lılr bama alt ola oeeet ...ae 

tıdlanlmll ve f.ethWne pııpm .. ._ 
leals ....... tantmdaa fanm ....... 
tir. 

....... 4eabde lılr Wta -- ..... 
... IUUlec1llmektecllr. Kendh'nlll· la 
ıMl)'u ve fakir oldaia kqafetllldell 
....... el1lhaektedlr • 
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Serı5eri namzedi iki genç kopuk, 
bir pazar sabahı mahalle aralarındaki 
:viranelerden birinde yanyana uzan
mr§lar, seseizce güneşleniyorlardr. Bir 
aralık birisi. öbürüne ~lendi: 

- Ulan SUJU be! 
- Ne var ulan, kıl kuyruk? 
- Canım ne istedi şimdi bilir mi-

ein? 
- Ne istedi, ı;,ariz mi? 
- Marizin ganıalyiz imanun, geç 

eimdi sen marizi filan da beni dinle! 
- Dinliyorum, kulağım sende! 
- Şimdi benim canım, şöyle fıs· 

tık üzi.imlil, baharlı bUberli, bolca 
yağlı bir kuzu dolması ile bir tepsi 
hamur işi tatlı istedi ne dersin? 

- Avucunu yala da. bademciklerin 
eişmeeinl 

- Neye avucumu yalıyormuşum 
ulan, aanki biz simdi istesek seninle 
bir tepsi ili kuzu dolması ile bir tep 
151 tatlı bulamaz mı:yız? 

- Nereden bulacağız'! 
- Bugün günlerden pazar değil 

:mf! 

- Pazar! 
- Hava pek :mükemmel, tam bir 

bahar havası .. 
- Öyle! 
- Şu halele mesele kolaylaştı! 
- NaEıl kolayla.5tı? 
- Sen de iki patakoz var mı? 
Beriki cebini yokladıktan sonra: 
- Ben de topu topu yedi buçuk ku-

ruş mangiz var! 
- Bende de sekiz buçuk var, ya

hut dokuz kunı§l 
- Ulan hırbo, hiç bu kadar para. 

ile bir kuzu dolması, bir tepsi tatlı 
almır mı'! 

- Onları para ile alacak değiliz 
be! 

- Ya ne ile? A.şiramento ile mi? 
Öyle ise geç beni, enselenip de şundan 
bundan bir manda arabası kötek ye
meğe niyetim yok benim! 

- Korkma be, benim aklıma gayet 
tehlikesiz bqka bir mandepee geldi? 

- Nasıl ECymiş o bakayım? 
- Sen yalnız §İmdi bana iki tane 

eski püskü, külilstUr, tepsi bulabilir· 
"ll.i!in 'r 

- Ne yapacaksın onları? 
- Nene lazım senin, sen tepsileri 

bulabilir misin ona bak! 
- Bizim evde gayet eski, kala.y

eıı, kenarları çatlak bir tepsi ile bir 
de kulpları kopuk bir karavana bo· 
zuntuau var, i!tersen koca karıya 

~ktJrmadan onları alıp geleyim! 
- Haydi, durma, çabuk, fırla! 
Oıı dakika sonra, beriki, elinde, 

tepsi ve karavanadan başka her ~ye 
~nziyen iki geniB ve yayvan bakır 
kapla arkadaımrn yanına damladı: 

- Al bakalım 8ana, bir tepsi, bir 
t!e karavana! 

- Öyle ise yürü bakalım? 
- Nereye? 
- Şu arka sokaktaki kepekçiye! 
- Ne olacak? 
- Ne olacağını orada görürsün? 
Birlikte yürUdUlE'r ve biraz sonra. 

kepekçinin önüne geldiler. · 
- U8ta, euradan bize iki kilo ke· 

Pik, veri 
Kepefi abp herifin eline altı kunış 

Uzattıktan BOnra ka?'3ı taraftaki akta. 
ra. yaııa~Jar, ve oradan da. yüz pan
hJr kakau alıp yine deminki JMIZ vi-

" . ' 

ranenin yolunu tuttular. Oraya gelin
ce bu i~i tasarlayan kopuk, a.rkada
§ına: 

- Haydi, dedi, şu karavanayı al 
t.ekiar fırla, §U ilerideki bostanın ha
vuzundan ona su doldur, getir bura
ya! 

- Anlaşıldı, sen galiba kaka.otu 
kepek tatlısı yapacaksın ama şekeri 
nereden bulacağız? 

- Karı6ma, sen çabuk git, suyu 
getir! 

Biraz sonra su da geldi: 
- Nah, işte, suyu da getirdik! 
Şimdi iki kopuk iki kilo kepek ile 

yüz parlak kakaoyu o külUstür tepsi 
il<: karavananın içinde güzelce sulan
dırıp onlan yumuşak ve renkli bir 
revanı humuru haline getirdiler. Son
ra. da birisi tepsiye, ötekisi karava
naya yapışınca. uzak semtlerdeki fı. 
rınla.rdan birinin önünde soluğu aldı
lar. 

- Al bakalım, fmncı başı, su bi· 
zim tatlıları atıver fırına, ne zaman 
gelip alalım! 

- Bir saat sonra! ..... 
Mevsim bahar, hava gayet güzel, 

günlerden de Pazar olduğu için o gün 
kll' gezmelerine gidecek olan bir çok 
kimseler o sabah fırına bir çok kuzu, 
börek, tatlı tepsileri vermiıılerdi. Kız
gın fırının içinde ~mdi, iki düzineye 
yakın tepsi olduğu gibi bir yandan 
dıt yeni yeni gelmekte olanlar uzun 
küreklerle içeriye tıkılıyordu. . ~ . 

Bir saat sonra, arkadaşları ara.sın· 
da kıl kuyruk diye anılan genç. ko· 
puk, yanmda, kadın manitacıJardan 
ztimbül bebek Ay§C ile fırıncının 
karşısına dikildiler: 

- Bizim tepeiler oldu mu usta.? 
- Hangisi idi siun tepsiler? 
- Biri kuzu dolması idi, biri do 

Rumeli i~i ve yoğurtlu bir irmik tat
lısı! 

YbN i T[SliMAT 
iLMül-l,BEgLERiMiZ 

DA'-IAYUICSEIC 
rAiZ, DAMA EYi 

Bir tepsi kuzu dolması 
Bir tepsi tatlı f 

Osman Cemal 
Fmn tezglhtarı, uzun küreği içe

riye salıp yeni kalaydan çıkmıı, gü
mllş gibi pınl pırıl yanan bir tepsi i· 
çindeki kuzu dolınası ne gene ayni 
§Ckildeki bir ba§ka tepsinin iManm 
yUzUne tatlı tatlı gülen, o canım Ru
meli işi tatlıyı bunların önüne daya
dı: 

- Buyurun, güle güle yeyin! 
~ . . 

Öğleye yakın frrmın önünde kıya.
met kopuyor, orta yqh bir kadmla· 
küçük bir m orada:. 

- llle tep!ilerim.iz de tepsilerimi~ 
kuzumuz da. kuzumuz, tatlımız da. tat
lımız! 

Diye terter tepiniyorlardı. Fakat, 
fırında yijtleri esmer renkli ve hU
viyetleri ne tatlısı olduğu bllinmJyen' 
bir tepsi ile bir karavanadan bafka; 
bir eeycikler kalmamıştı. Şaşkın fı· 
rmcı, bir aralık, nedense henüz Ba
hiplcri gelmiycn ve ne tatlısı olduk
ları pek belli olmıyan esmer yüzlü: 
tatııları accba ne tatlısı olsa gerek? 
diye bı.üiJarm bhiDden bir lokma ke
sip ağzına a.ttı ve yUzllnU mın.tura-
rak onu yuttuktan aonra ötekinden 
de bir lokma kesti, onu da bir iki çiğ
nedi, yuttu. Bu seter çıraklardan bi· 
risine seslendi: 

- Gel ulan Ahmet, ıunlardan birer 
lokma da sen al, bakayım, bunlan 
tatlı sannuetım ama, değilmiş, gali
ba börek gibi bir şey olmalı! 

Çırak bunlardan birer lokma alrp 
çiğnedikten sonra ağzındakileri tuu! 
diye çıkarıp köşedeki stiprtintü tene
kesine fırla.ttJ. Ustası sordu: 

- Neymiş ulan onlar ki tükürdün! 
Çırak suratını eqiterek cevap ver

di: 
- Usta be, bunlar ne tatlı, ne bö

rek ! 
-Ya ne? 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 

S MAYJS - 1938 SALT 
Hlcrl: 1357 - nehiülenel : & 

01,.....a • .,... •iınesı• tılhll 
4,57 19,07 
aa"4t.lı OIM hid'I "q.,.. \'at., 

3,19 12,11 10,03 19,07 20,50 
Cicek fırtınası 

-... 
3,01 

İstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 4464', J\adık6y iı;Jn: 60020, 'Osl:Odaı' 
itin: 60625. 

Ycşilk5y, na:ırköy, Bebek,. Tarabya, ~ü)iikd~re,Fenerbahçe, Kandilli, Eren. 
köy, Kartal, Bil)ı.ıkada, Heybclı, Burg:ız, Kınalı, ıçfn: Telefon muhabere memu 
runa yansın demek k8fidir. • 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,, ,, 36 •• 20 
Beyazı! kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imclad: 44998. Müddeiumumllik: 22290. Emni)·et müdi.irlü~ü· 24382 
Ekklrik Şirketi: BeyoAlu: 44801 - İstanbul: 24378. • • 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Be~iktaş: 40938. CibaU: 20222. Nuruosma 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60778. • 
Havagaıi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642. 

Takai Otomobili latemek için 
Be:oslu ciheti: 49084. Bebek ciheti: S6. ıoı. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denı:yollaTı 
İstanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Sah, Perşembe, Curua günleri saat 8,SO da Tophane 

rıhtımından. 

K~rabigay~.: Sah Te Cuma gü~ler! saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 
Te Tekırda~, ?ılurcfte, Erdek, Sarkoy Jskclelerfnc uı!rıyarak Karabigaya vanr. 

~aradenız postas~: Yarın saat 18 de hareket edecek olan \"'opur; Akçnkapu, 
ErelUı, Zonguldak, Fıl:ros, Bartın ve Amasraya uğradıktan sonr:ı Cidcye gider 

Akdeniz postası: Yarın sefer yapılmıyacaktır. 

Mü:eler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri ' 'e Çinili Köşk, Askeri Müze 'Ve 

sarnıçlar, Tic:ıret ve Sanayi 1\lüı:esi, S1bbt Müze: 
<'!u müzeler hersün sanı 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Turk ' 'e lsl:'ım eserleri müzesi: Pazartesiden ha,ka hergün saat 10 d:ın 16 ya 

kadar \'e Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Ilergüo saat 13 den 16 y:ı kadar açıktır. 

Memleket Dwr. Deniz Selerleri 
. Romanya vapurları: Cumarresf günlerI lS de Köstenceye; Salı İünlerl ıs de 

.Pire, Beyrıır, fıskenderJye. 

. ftaly:ın \'aput'ları: Cuma günleri saat ıo da Pire, Brendiıi, Venedik, Tri)·este. 
A vrupa Hattı 

Sirkeci İsl:ı.syon Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar Te Anupadan "ele 1• saat 7 .2~ te Sirkeciye mU\·asalat eder. • 0 

Konvansiyonel 20,30 da kalkar, ıo,22 Cie gelir. 
Edirne postası: Hergüo saat 8,50 de hareket eder, 19,SS de sclir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 

. Saa.t 8 de Konya, 9 da Ankara, l5,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 
Eskişehır, 19,10 da Anknra ekspresi, 20 de Adapazaı ı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankar:ı nıuhleliti Pnz:ırtesl Çarşamba 
ve Cuma gOnlerl Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. ' 
Geçen Sene Bugün Ne oldu?. 

*Maltepe askerl lisesini bitirenlere dlplomolnrı merasimle verildi 
oCı Maslak yolunda bir otomobil hendeğe yu,·:ırlandı. ' 
* Romad:ı Alman dosııuguna feda edilen Avusturya, lıaı:ran sh•asclinc cep 

he ahyor. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEl'OCLU 
Tür/( : - Bunlar ya keten tohumu Japuı, ya. 

hut ki f a.zla 11Ut versinler diye inek
lere verilen malama! 

Saray : 
Ölüm zeplini la Habeoer:ı 
Elmas kacaktılığı "c Ma. 
lakah kadın 

lliti.i.:ocı:sı 
Jfe7d: 
/pek 

Slima 

A.lkcuar 

.Ciakarya 
Aırt 

IST.4.\'RUT.. 
Alemdar 

A:ak 

Milli 

Ferah 

: 

. . 
: 

. . 
.. . 
: 

Altın l'ağmuru 
l'ıfeşum semi ve Dişi 
Tarzan. 
Arşın mal alan ve Es
rarengiz semi 
Ölümle k:ırşı karşıya ve 
Beyaz atlılar intikamı 
Napolyonun metre.si 
Bildlrmeınişlir 

Hind mezarı ,.e Silah 
kuVTeti 

Yakan Bu~elcr (Tino 
Rossl) Te Gece baskını 
Hind mezarı Te Parlste 
hulıışalım 

Kalbin sesi gece adamla. 
rı korkusuz suvari. 

lstanbul Radyosu 
3 MAYIS - 1938 SALI 

l 7 inkılAp tarihi dersi, Ünit'crsiteden 
naklen, Mahmul Es:ıt Bozkurt, 18,30 plıikla 
dans musikisi, 18,43 konferans, Eminönü 
halken·! neşriyat kolu namına Nusret Safa, 
19 pldkla dans musikisi, 19,15 konferans, 
Bakırköy halkevi namına doktor Kutıi 
'(Cumhuriyet Türkiyesinde sosyal yardım)' 
19,55 Bors:ı h:ıberleri, 20 Vedia Rıza ve ar-~ 
kadaşlar1 tnrnfmdan Tilrk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,45 hna raporu, 20,48 Omer. 
Rıza taroCındnn nrapca söylev, 21 Tahsin 
Karakuş ,.c nrkad:ışları tarafından Türk 

KADIKÖY 
Hale (';O.\"ES BATAnJ\El\ 

rnusikls1 , .e halk şarkıları, (saat ayan), 
22,15 afons haberleri, 22,30 pldkfa sololar, 
opera ve operet part:ıları, 22,50 son haber 
ler TC ertesi günün J)rosramı, 23 son. 

VSKODAR: 
Hale Esirler gemisi 

SATILIK EV 
Tiyatrolar: 

HALK OPERETi 
Bu akaşm P:ıngal!ı Kurtuluş, Çarşamha 

Be~lktaş Suat park, Per~embe Bakırköy 
MilU~·adi sfneınalarında 

İlk defa 
YEl\l OPERET 3 perde 

ŞARTLAR. T[MiN lD~R. TURAN TiYATROSUNDA 
Halk sanatkArı Naşit 
t"C arkadaşları Miçe 

Kaısnnpaoada Bilyilkcaml krulısmda 
Ne\'a flokağmda beş numaralı ev 11atı
lıkttr. Ic;i tamamen yağlı boya olan bu 
evde Uç katta yedi oda ve her katm ay· 
n halhı ve geni§ ::ıofası, kilerl, arkada 
bahçesi, tulumba suyu ve ele_ktrik teFI· 
aa.b vardır. Ah§ap fakat yenidir. Görmek 
isUycnlerln içindekilere müracaat•. 

- ~ 
"' 
ı.l_OLANTSt: QANK-UNi NY. 

Pencev varyelesJ 
SiYAH lılE.~EKŞE 
~omedi 3 perde dans 
solo düet. Halle se 
cesi Localar 100 her 
):er 20 ~aradf ıo Jı.-r. 

1-:r.- "t:m ·ı. S4DI TEK 
Bu sece Ltı'l.EBUR 
GAZ halkevinde bü 
yiık müsamere heyet 
birkaç güne kadar 
Jstanbula dönecckUı 
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Dünyanın en zengini, 
en muktesididirl 

36 milyar frangı, 30 sa~ayı 
var; fakat.. 

E•kl elbDsenerDlfilft bczaırak çoclUlk• 
ıarına eOblse yaptııroyor; uııaıa .. 

lfliJr. 11911 modeDn 
@t -om o ltl> n ı o e 
<dloilaşuyoır 

DUııyanrn en zengin adamı kfm. 
dir! suali karşısrncltı. derhal !:;imleri 
aık sık gazetelerde görünen ve hiç 
oluıusa ayda biı· defa şahısları, ya
J&J'lt tarzları, tercllmel halleri hak
luD.da meraklı röportajlar yazılan 

berlkanın bUyUk fabrikatörlerini, 
yahut yeryUzUnUn meşhur bangerle
rbal hatırlarşınız .. Belki de, gizli ser

:tteUert göz kamaştırıcı masallar ba
Uııde hafızanızda canlanan Hind 
U&Jhracelerlni dllştı.nUrsUullz. 

Sağclan iti1xırcıı: 

· Fakat dUnya.nın en zengin ac\.-ımı 

onlardan birisi değildir. Bu, ne oto
JD.oblllerını yeryüzünün dört bucağın 
da aatan tanınmış bir milyarder, ne 
ie muaızam gemileri bütün denizle- J 

rl petrol hamulesile aşarak dünyayı 
!laraca kesen petrol kralıdır. 

Dllnyanın en zengin adamı, tngil
wcye son seyahati esnasında ber~ 
ber ıettrdiği kedileri için hususi beş 
:.agoıı klraJayan BlkAnir mihracesi 

·değildir. 

Beraber taşıdığı mücevherlerin 
~uymetl 450 milyon franktan aşağı 
olmayan Mayaor mihraceslnl, yahut 
igerlılnde ba.rı, kütüphanesi. mutba
lı bulunan dünyanın en lüks tayya

reılne sahlp olan ve senevi iradı blr 
cllyon lnglUz ltra .. eından aşağı olma 
yan Patlyala mlbrncesini de hatırla
mayınız. ÇUnkU dünyanın en zengin 

adamı bunlarda değildir. 
Hatta dünyanın en zengin adamı ' 

' olmak ıerefini Ağahan dahi kazana- i 
maz. Her ıene tebaasının verdiği 

muazıam vergiler sayesinde serveti 
blrk•o mtıyon tnglliz lirasr artan bu 
adıuıı dahi dUnyanın en zengin ada-

Ilaycl~m::.lıat ııi~ 

.::a.mı, A(jalıaıı, 

Vanclerbil 't:C 

Rok/elleı• 

mı yanrnon rnklr değilse de orta lıal-
11 Lıiı· adam sayılır. 

DUnyanrn eu zengin ad; ınının 
fabrikalarr yoktur, hiçbir şey sat
maz. atları Derbi yarış! arına girip 
büyük roül~a.fat kauı.nmamıı;ıtrr; ken
disi bir defa bile bahsi müştereke 

girmemiştir. Hususi tayyaresi yolı:

tur, doğduğu günuen, yani 50 yıldan 
berl memleketinin hudutlarından 

dışarıya adım atmamıştır. Buna rağ
men Fordlar. Roltreııerler. Roçildicr 
bu adamın yanında fakir sayılır. 

Bu edam Haydarabad Ye Berar 
~ir.anıi Mir Osman Ali HaHndır. 

Nakle] halindeki serveti 36 milyar 
700 milyon franktır. Fakat bu para 
her sene artar Her yıl doğum unda 
zengin veya fakir 15 milyon tebaa~ı 
kendisine az veyn çok hlr rıara he-, 
diye eder . .Niıam bazt miisrtf mihrn
cnlprin yaptıkları gibi bu parayı fa

kir tP.hnalarına veya maiyetine da. 
itıtnrnT.. haılncı:ılne alakadar c-der. 
Her sene Nizamın bu surı:>tle aldığı 
para n mflyon !ranktan az değildir. 

nıındau başka teb:ıasınclnn biçhirisi 
muayyen hi r vergi tediye etmedC?n 
Nlzamm hnrnruna ~irmek şerefine 

nan olamaz. 
Haydarabad Nizaminin 30 sarayT, 

ve kıymetli taşlar, inciler ve miiYec- 1 

heı·dcıı roiil'okkep bir kollcksiyonu 
vardır. Bu kolloksiyonuu kıymeti 7 
milyar 350 milyon frank tahmin 
olunuyor. Bu kolleksiyonda yeryU
zündo "l'izanı elması .. namile maruf 
277 kırat bir elmas bulunıır. 

Jf. .. :f. 

Tebaaları tarafından fevkalbeşer 
bir nıahluk, bir yarı maburl sayılan 
Haydarnbnd Nizami, blnbir gece 
masalları ş~hzadelerinin ya:;ıayışı gi
bi debdebeli bir ömür sUrınez. Hin
distandaki diğer mihracelerin ya.şa
d1ğı ihttşamh hayatı sürmek ı:;öyle 

dunun, her sene Avrupaya s.cyahat ede
rC!k hirkac milyon brrakan Hindli 

preııslcri 11 yaşayışını da. ta k'lt et
mez. 

fion günlerde iki oğlunu İngiltere. 
ye göndermiş. fakat kendisi nıcmle
kctinin htıılutla rından bir adım bile 
atmamıştır. Hakim olduğu torırak

lının ınPSAhnsı tngUtere krallııjın

rlan Jdiç:ük olm::ıynn Hayrl:ırabnd 

Niznmi harikıı!Arlc mukt<>sit hir 
a<laınclır. T'fnr1k hir ııyna. almak l~ln 
c;eyyar bir satıcı ile sokak ortasmd·:. 
durup hiı· c:erre.k f:atıte yakın nazar
lık ettikten sonrn istenilen fiyatı 

bahah bul·ıralç aynayı almaktan 

, -

:3 MA rrs - 1838 

Yeni kuma9lar 

Yeni ftatıer 

EL81SILERIMI 

4 LiRADAN 

BASLIYAN 

• 
KUMAŞLARINDAN 

YAP~l.lllYO_A_UM 

~MALI.AD PAZAIL\UI 
\ azı;cçtlği meşhurdur. 

Eski elbiselerini bozdurarak ço
c uk lurına elbise yaptırır. İngiltere. 
de bulunan çocuklarının seyahat 
masrafı sarayda uzun uzadıya he
saplanarak tesbit edilir. lkl delikan
lı, babalarına uzun şil-:Q.yet mektup
ları yazdıktan sonra ancak bir sene
lik masrafları karşılığı olarak yarım 
milyon frank alabildllcr. 

Diğer Hindistan mihraceleri saray 
!arından çıkarken alaylarında hiç 
olmazsa bir düz.ine kadar süslll fil 
(ki süslerinin kıymeti bir milyoıııdan 
aşağı değildir) bulunurken Haydar. 
abad Nizamı ancak bir fille çıkar. 

Nizamın bindiği otomobil 1971 mo. 
deli eski bir arabadır. Aluıdığı gün
den beri 7000 kllometro mesafe kat. 
etmiştir. Vakıa Nlzamm diğer iki 
arabası daha vardır. }takat bunlarda 

33 senelik arabalardır. 

Nizam rahat ve konfur ic;:erisinde 
yaşamağa da aldmş etmez. asri va. 
sıt:•la.rdan hiç birisi saraylarına gir
memiştir. Mesela 30 sarayından hiç 
birisinde ne telsiz telgraf .makiııcı:-i, 
ne d<ı 1'.,rijlder vardır. Elbiseleri ı;ok 
basittir. Sebzeden ba~ka bir şey ye. 1 
meı:. 

Nizam kendi sn.rayında muktesit 1 

bir hayat sürrlüğü gibi memleketi 
lçeriAindc dahi iktı~adr Rever. Mem
leketinin mUtevazin bir bütçesi var
dır. Buhran senelerinde dahi vergi

Jeı·e zam yapmamıştır. Her sene va
lilerden hoaap alır. Hususi hesap 
ınüfctti<;;lcri bu hesapları inceden 
inceye tetkik ederler. tiç senede bir 
umumi hir hesap meclisi toplanarak 
müfettişlerin hesaplarına bakar. 

Nizam bilhaııı:;a toprakları tçerlstn 
de zlrı:ıat işlerine ehemmiyet verml~
tir. Kurak yerleri aulamağa foyka
lMc kıymet vcrlr. '.Ata binme:ı:. spor 

Uykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
kazanmış olan: 

tath bir uyku 
temkn eder 

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

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zeb i r il hiçbir 

modde yoktur 

Oevreu satılık 
aşçı dUkkA.oı 

Sirkecide Ankara caddesi Antalya a,n. 

barı kar~ısında 255 numaralı dükkan ta· 
kımı ile satılıktır. Talip olanlann ayni 
dükkana müracaatı. 

yapmaz, a\·lanmaz, kumar oynamag. 
Akşamları sarayının ağır kapıla· 

rr kapanıp da yalnrz kalınca baya. 
tının yegane zevkini tatar: Ordu 
lisanllo !;lilrlcr yazar. 
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U"nını idaresi İlanları 

Avrupa Hatbnda Mlhlm TeazllAt 
ATrllpa hattmda 6 Ma1ıa ti& tart11tnt1en itibara _. naklt7&tma 

mtıhfm tenzlllt J'&pılmlftn'. 
1 - Sirkeci • Ye11lk&1 tıammdakl latu7onlardan Avrupa lı&ttınm 

lıer hangi bir iatuyoa~ va blbaukab•le J~pılacat aull7&ba lentıe
'l'l, aınrf farkı aranılmakaıun, Ton nkllometre bqına: perakende ••a" • 
ası•rl bet ton llantl ~erll .. k f&rUJl• 041,1., ve asglrt on ton tıcretl verlJ. 
mek prtlyle ••2.. kunta lndlrtlmlttlr. 

Tendtlt mıktan 4% 10 " 7abn4Jr. 811 •ui'etle Krrttareft • letubuJ 
aruında "Peynir, llantfatora, Tubaft", KaT&ff"9 Battaft", Ztlocac17e ••• 
llbl., bir maıfa tlbl evadn Toll bapaa: 

Perakende 1470 kurut 19rlO• 840, asgari lteş tc>I Mrtbrle 1223 h· 
"'yerine 700 Ye asgari on ton prtl7le Uts ::verine 66G k11nı almacaktır. 

2 - Slrktd • Ye9Uk01 tıamındakl lnsyo11lardan Avrupa hattının Ur
lıangt bir tıtuyoauua yapılacak Tuz nallllyatJpıll ncreu; usar1 bet ton le

retl verilmek Şlrtfyle, ton Ye kilometre batHU' "J,60,, PfUf& IDdlrlJ

mlştlr. 

3 - Avrupa hattının herhangi blr istasyonundan S~rkecl • YetllkOJ 
kısmında bulunan lstuyonlardan birine en u Oll ton tlcretl Yerilmek tal'· 
tiyle nakledllecek dökme ve çuvallı sabirelertn, Jalb d~elert, tobuml&
nn ve çekirdeklerin nakil Ucretlerl bUttın mesafe için ton başına ''4H,. 
~uru'a lndfrtlmlftlr. 

4 - Fula tafalllt için ı.taqoalara mlracaat eclllmell41r. (HH). 

MERKEZi: ANKARA 
ER NEVl--BANKA MUAMELAT 

Her ay faizleri ödenen : 
• 

Kapoala Vadell llevdaat 

ŞUBELER: 

9 uncu lılet.ne MiWürlQündea: 
Muhammea bedeli ııoıs,60 Ura olan 28 kalem mu1'telif demir, çeh'lr, bakir, 

Jll.rinç, kurtun ve aleminyum mabomeai kapalı zarf uıuliyle 16 - 5 - 938 praırartW 
sllnil saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu ifletme binaımda satın alımcaktlr • 

ANKARA: Adapuarı 
Bandırma 
S.rtan 
Bolu 

Bozlyllk 
Bur•• 
DUzce $~:bolu iSTANBUL 

Telelon: 1811 Eeldfc.hlr Teklrd•I Telefon : 22971 

Bu 1te prmek isteyenlerin nalla ve diler vuiblarile beraber yUsde f ,S 
~ndeki teminat makbuzlannı muhtevi ka~ı sarflannı ihalenin 1crumdn 

lllr aut evveline kadar komisyona vermeleri ilamdır. Şartnameler~ olaılılr Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. 
JfDıniıyondan verilmektedir. (2486) 

TELGRAF ADRESi: Göz hekim• 
Dı.Muıat RamlAgdı 
lıluayeHbaneelnt l'autm..Taffma• 
l'arlabqı Oul. f!IU'A Apt. mm 

a&ldetmJitlr. 'N: '11158 
.:>azardan maacl~ hersıün: Oiteder. 

monra .at ikideo altJ)'a kadar 

CIOz Hakimi 
Dr. ŞUkrD Ertan 

Caialojlu M.....,..11-,. cad. Mo. 1 
Tel. 2"66 (Dr. Omlla fenfettba 

ap9rtnum 
M~'::ı':ıu TüRKBANKŞubeıer: Ticaret 

- -- - - - ---- --~ - -- - - - - -=-=--=------=----_ - _--_ -----=--=====--

--------------------------------------------------------Gene mahpustu! .• 
Ve bu defa, his fflphetds, ODU hapi -

aaneden çıkarımktı. bjç kümenin t.ti. 
fadesl okmyacaktı t •• 

Halbuki, bu defa. Janr himaye etmek 
ft icabında onu kurtarmak için, her 
zamaaldndende daha fula, bOı rfJedne 
ibtiyacr vardı! 
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MAl>AM D'ETYOL 

......... toblmdlld --... 
yalnız kalan J an, ;Jftlye er A•rla w. 
bbulan caritfmenm teari ~ bir 
kaç dakika müddetle heyecan içinde &r· 
perdJ. • 

On befinci Lt\iye kUJt o'8D qkindan 
nzgeçmiftl.. 

Hiç bir aman, ııe krala, ne de bafb 
birisine ait otmı,.catma yemin ctmlt-
ti ... 

Derin derin içiiıi çekti... 
Y aptığr fedakarlıktan, fim*'en na

dim mi olmuftU?. 
Hayır .• Şövalye one, bu fedaklrhla 

tamamiyle 1'yık c6rilnU,Ordu. şaft! • 
,ain iliCenaphltna, o da ilicenplrkla 
mukabele etmifti.. itte ba llllıdarl .. 

Jaa.ua d'Asaua lrarp eıı kilçilk bir 
•tk hiui balediğinl iddia etmek imkAD
llZdı. 

Fakat bilitercıcidüt söyleaebilirdf ki, 
J8ftlyeain oaa ilJaam cttili p hu
auıi ve earip bir hia, bayranbktan cWla 
futa. muhabbetten daha kunetU bir 
hi5ti. 

Sırf kralı MWiii için f6valteYi .... 
miyordu.' 

Fakat onu sevmediğine çok miltee• 
sır oluyordu.. 

ŞC5Talyeye, KeJiılieini çok ccç tam· 
dı~ söylediği aa-naıı Ju bil,.tik ve 
derin bir hakilrati ifade etmit oluyor -
da.. 

D'A .... ona, clWere dntma oı.n e9.. 

ki saman fhalyelerinln en müemmel, 
bir nilmunesi ıekliftde göribıilyordu. O 

k•u . a. .. .ınlık ve cesaretin c&nJı bir tlm
aaUydi. Ondan daha merd bir iman ta
hıyy(ll etmek imlrlnmdı. Y~ 
Henüz açduı ıtqln bir s-çlill ftnlı. 
Huıa.a d'A .. , pnç Jııtdme, mml

larda olwduiu n IDllGm p.-.elled 
kurtllnnık için cllnyayı dcJıııa bJlra. 
mau v' güzel ptenalerden biri Plıi ı• 
rUno,ıordu • 

Bqb blriaini enme1i hem bndW 
hem ele ~ iSbl bOy& ... bldlllıt. 
tık, ~ MI' tafthalsWrti. 

·~~ ...... p 
VllJıe leblne, laya blJal etmea bir 
fark wrdı. 
Yalım, bu bııtJreer kra)dal Kudret. 

preatij, f&ll, pıa onu ca1*ımlt .,. 
bu eulbeji bir • h.ılne ıedrmifti.· 

İfte bunun içindir ki. Jan, ,aptılt 
1fk fedaklrbp. nadlm obnuJordu . 

Fakat itte, gene bunun içindir ki, bu 
fedakirbp diifOıldtikçe içini çekiyor • 
du. 

Nihayet büyük bir cesaretle, kaded
ne ruı oıdu w, bJıbinde bir 19brap ve 
içinde ıllamü arsmu bulundulu hal
de, plraonan bqına seçti w sarlf 
pumaklumı, eenert19ne, tuflar ilse. 
rinde dolqtmnap bqüıdı .• 

Buna ratmen, düttmc.i qkmday • 
clı.. 

Basan, lmilm manıı bldtfl bu es • 
rarenılz tebllke onu Qrperd:pordu. ıra.. 

kat hemen, knlm muhakkik kuttu1a • 
capu kendi k~ 16yl0Jor n buna 
imla ediyordu • 

Kralı keridW kmtamut oı.eaktı ! .. 
Bu dÜfllnce lserlne, bCltln benlilini 

.-f ve tatla bir pnır sarıyordu. Çehre. 
si JttllDbeletiJOI', parmakları piyano tl· 
aerinde, ayni samanda parlak " tiki • 
yetimiz bit hava uyduruyonlu. 

Evet, uyduruyordu r. • 
l'Uhakika, Jan, maltun 1iı1ıva1an pek 

az çalardı. Ekseriya muhayyildindeıı 

gayet ahenktar ve gUıel baftlar çıkar
dı. 

D' A9lu Urpercli ve çehl'elfni hatif 
bir hiddet kızarttı. 
· Bu \tefa, latlhaa o kadar baizdf ki, 
buna aldmnamala hnkla. yoktu. 

Fakat ~ pyet •de bir tavırla 
föyle demekle iktifa ettl: 

- Jıılajettelerinbı suallerine, elimden 
ıelditl lradu cevap ftf'mele ı..ınm , 

- Şu halde itte ilk sualim, m8sy8 .• 
Eter ben kral olacatzma, lbfn pbi bir 
al>it olayclnn ve eier benim elime NSy
le bir llf aeçwnll t8J1e yapudmı: 
Dofru, knJm pbam ıısuhafuaya me
mur poUa mOdUrllntl bulur ve wıdyet. 
ten onu haberdar ederdim.. N11111 olu
)'Ot' da, m151y3. evvelt gidip m8l)IG Ber. 
rye'yi görmek akhruza gelmeW?. 

D'AllU. eofu:k bir ıvrrla cevap ver
di: 

- Bunun 11ebebi gayet basittir, Sir. 
ÇUnkU ben polls eleği], zabitim.. 

Kral dudaklarmı ımdı. 
Xoltuluna iyice ymlandı ve pyanı 

hayret bir nıahlak cörmüt ıl>1 .avaı. 
yeye hakmıp bafladı. Fa.kat d" Awı, 
bu bakıflar karpmnda bt'iyyen bozul
madı ve bunlara bir nevi hazin ciddiyet
le mukabele ettL 

KnJ, içinde blr hiddet batlancıcmm 
buluddufu bir ıeale: 

- Poliı mi, m8ty8? dedi. Krala hiz
met mevzuu bahaolunca, her mert te
baam poU. olur. 

D' AMU, aynl soğuk tavırla: 
- Bu bir takdir meselesidir, Sir .... 

Budan için krala hizmet, vazifeyi 
mertçe yapmak ve icabında harp sah.a
larmda Blmektir .. 

On betinci L<U hiddet ve istihzayla: 
- Fakat bu lna kadar alı sapınız, 

hem de pek fuJa canlıanuz .. 
D' Amaa bu tazleri duymamq gibi, 

hep ayni tavırla devam etti: 
- Bazdan 1'in de hizmet etmek, ka. 

dmlan ~ırmak için araba harrrlamak· 1 l 
tır, Bu poU.lerin hizmet tamdır .•. 
Birinci tekil fae benim yaptıfnn hb -

ut 

mettir ve ben bunu tercih ediY"<>rum t. 
~u a8sJıel'. ibeıineı hlıldetinden mos 

mor blDmlt olan kral ayala b1rtı. 
Bir caık verccekmiı cibi duclaMan 

titredi.. 
1'abt, 1Upbesb atrenmel: i9tediii 

fCYlerin beplinl aııenıı11eı11it olduiu 
içindir 1d dudııtJannm "" hareketini 
durdurdu. Omuzlarım •Hlnnekle iktifa 
ettl ve iltibfaflmiz lıir tlmrla tayle de
di. 

- Saray nenketinden »:cık fasla U.. 
berdar değilsiniz, pllba, ~. 

Cilr'etklr fl'vaJye bana Ba iiiidıdııl>ele 
etti: 

- Filh•kilra, sir, pmdfye bdar an
cak kamplarda JlllMll!I , 

- Ne ise, ,.Um., Ktndi nolctal DL 

nmuzı muhafaza edin ve ayıe iyi mu
hafaza edin 1d, bundan bahsettiğinizi 
kimse duymasın •• Siz uclece IOtaC&Pn 
bazı ıuallcre cevap verin.. 

D' AIAI, eiildl Kurtardıjt bu kr-.. 
1ın 116zlerinde ve hareketlerinde bir kİQ 
ifadesi seziyordu. 

On bcJinci LOi devam etti: 
- Marıu bWundufum tehlikeden ti· 

zf kim haberdar etti? • 
Ş&v-.ılye cevap vermedi. ı 

- Size soruyorum. m&ya ı .. sade • 
rimi duymadınız mı?. Bu tehlikeyi m 
yalnu: bapıuza mı ketfettinb?. 

- Hayır, Sir: Ben bir ıey ketfet -
mtdim. 

- Şu halele ıizi birili ~nderdi, 6yle 
mi?. 

- Evet, Slr .• Kralı kurtarmü tizert, 
hemen 11toya kopnamı yalvararak ben • 
den rica eden biriai.. Yalvanrken alla· 
yan birili.. Bapıuza bir fellket celdili 
takdirde öleceği mnh•kbk olan biriaU 

Kral Urperdi .. 
Bu sözler, bu .azterin .öylenif tar • 

ı:mdald bllzibı, J(Svalyenhı asil çehr9 • 
ıind~Jd mert ifade, balatJarmclül mz. 
rap, bUtUn bunlar. kralda, Jpılrrılık 

ettifi hiHi uyandınr gibi oldu.• 
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Otomatik 

e ef o 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

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

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması fevkalade çalışma~tadır. 
Bütün tahımile biı likte satılmaktadır. 

Mu"'1ssal malumat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat ediniz. • 

1 

R1Qlf.R - !Rp ' fJ 7 

f ESKi AMBASADöR 
SALONUNDA 

lki sene evvel muhterem ~ halkmm pek bü)iik rağbetini kazanan ye 
kere yalmz on bel gün irin angaje edilen 

RAKS KRALiÇESi 

MELiHA SELMA ve· 
SIDIKA ŞAMiYE 
Tel: •a77• 

ı gcaaacoaaccaoacccacaaaccaoooc a . 
o 

c 

. ... ................................................................ ... 
Cildinizin tahrİ! edilmemesi

ni isterseniz? 

!-Birinci sınıf Operatör 
1 Dr. CAFER TAYYAH 

Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

o 
o 
a 
o 
a 
a 
o 

ı:ı 
C1 

ROMATiZMA, LUMBAGO, SiYATiK aoiuk aJamhimdan il.ri aelea 
' fiddetli ainlan toekin ve mle eder. 

Oünyamu her tarafında kullanı1ıın. 

\ 'O cildi tıl'aştan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

PAR1S TIP FAKÜLTESİ S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik ••yüz,, meme, karın buru§uk
lu!;ru ve gençlik ameliyatı,, 

o 
a 
oaoaocaaaaoacaacaaocooacccccc 

Borsa ilkbahar Ehil hayvanlar 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı)' 

Tıra5 bıçaklarını kullamnı~. 
l\-Iuayene sabahlan MI' p l l l I 
8 den 10 a kadai . • il 

Türk Hava Kurumu 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 
Beyoğlu. Parmakkapt, Rumeli han. 1. 

· Bursada. Atıcılar mevklinde 1938 senesi ilkbahar ehli ha.yYan
lar panayırı. açılacaktır. Panayır, açılma. tarihi olan 10 Mayıs 1938 
den ltlbaren 8 gün devam edecektır. 

Panayıra geleceklerfn.fstirahatterlnl temin tein panayır yerin
de su, elektrik ve büfe testsatlle muntazam otobüs muvaıalltı Tilcu
da getlrllmlştir. 

Büyük Piyangosu 1 Dr. irfan Kayr~ 
İ Röntken Mütehassııı 

· Panayır mUnasebetlle yapılacak olan güreşler 16 May11 pazar 
ı;UnUne rastlamaktadır. Güreşler lddlalı alaturka yağlı güreştir. Ba
şa 100, başaltına 80, bUyük ortaya 60, küçUk ortaya .fO ve deste7e 
25 er lira mükA.fat verilecektir. Bundan başka pana:r.mn denm 
ettlğl müddetçe şehrin otel Te banyolarında tenztılt temtn edllmle
tlr. Alım ve satım hususunda beJedJyece sayın zfyaretçtıere her tnrın 

1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. İ Herglin öğleden sonra saat 3 ten 7 

Büvük ikramiye 4.0000 Liradır. 
•• ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 

1 conker sokakta AsJaner apartıman 
No. 8-10 kolaylıklar ı::-österlJeceli llln olunur. 
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--------------------------------------------------------------Fakat bu his kısa sürdü .• 
On be§inci Lfıinin kalbindeki müthiş 

kıskan~lık bütün bunların fevkindeydi. 
- Benimle bu kadar fazla alakadar 

olan bu şahıs kimdir? diye sordu .. 
- Affınızı rica ederim, sir, majeste

leri, vaad ettiğimden fazla şeyler scru
yorlar ! Kral, küsük eve gittiği takdir
de büyük bir tehlikeye maruz kalacağı 
hususunda haberdar etmek vazifesini 
üzerine aldım .. Ba!ka bir vazife alma
aım. .Binaenaleyh, bu söylediklerimle 
iktifa edeceğim. 

Kral d'Nssasa doğru bir adım attı: 
- Fakat ben, bu ~sın ismini talep 

ediyorum, dedi. 
- Kral bana isteldiğini yapabilir: Fa

kat bu ismi benden duymıyacaktır ! 
On beşinci Lfü hiddetle bağırdı: 
- Şu halde bu ismi ben söyliyccc

ğim.. Sizi buraya gönderen madam 
ci'Ety.cldur. !. 

Eğer bu anda şövalyenin ayakları 
"dibine bir yıldırım düşseydi, hiç şüp _ 
hesiz, bu sözlerin yapbğı tesiri yapa
mazdı. 

n·Assas, çehresi sapsarı kesilmiş 

olduğu halde, bulunduğu yerde kaldı 
ve kralın 'bunu nasıl bildiğini kendi 
kendine sordu! 

Hayır, onun Jan tarafından gönderil-
aiğini söylemek istememişti ı . 

Bu onun iktldan fevkindeydi 1. 
Filhc:ıkika neyi vaad etmişti?. 
Kralı kurtarmayı, onu haberdar et

meyi ... O kadar! .. 
Janın ismini söylemek, şöyle demek 

olmaz mıydı: 
- Bakm sizi ne kadar seviyor! .. Hem 

bakın ben ne acınacak bir haldeyim ki, 
onu seven ben, sizin rakibiniz olan ben, 
bunu size söylüyorum!.. 

Ve kral onun söylemek istemediği 
fCyi biliyordu!.. 

Ve bu is.mi kendisi söylüyordu!. 
Burada şövalyenin hayretl büsbütün 

artmıştı: Filhakika kral, Jaıun ismini 

aşk ve !Ükran ifadesiyle telfıffuz etme-.. , 
mı~tı.. . 

Bilakis bu ismi söylerken, st$inde 
bir kin ifadesi vardı! •• 

Bu bir kin ifade etmiyor idiyse bile, 
bu ifadede bir tehdit sezmek kabildi! ... 

Şövalyenin üzerinde yaptığı tesi~dcn 
memnun olan ve onu ezdiğinin.farkına 

varan kral devam etti: , 
· - Ne o?. Meseleyi bilmem sizi hay. 

rete mi dü}ürüyor? Gör:Uyonıunuz ki, 
sizin krala hizmet tarzınız size daha iyi 
gibi görünüyorsa da diğer hizmet taczr, 
yani.. Polislerin tarzı da hiç fena değil· 
dir, sünkü sizin 'bana söylemek ~steme· 
diğiniz !CYleri öğrenmeme imkan veri-. 
y~r! .. 

Ve kral, d'Assasın aük:i'ıtunu muha.
faza ettiğini görünce sordu: 

- Söyleyin bakalım, mösyö, ya lr. 
yor muyum?. Sizi madzcna d'Etyol 
göndcrmc'di mi?. 

D'Attıas eğildi: Yalan söylemek is
temiyordu .• 

On beşinci Lui devam etti: 
- Pekala! Şimdi ıunu öğrenmek is

teı:!dim ki, Madam d'Etyol .sizi buraya 
göndermekle, bana bu .. Basit haberi 
yo1Jamakla neyi kastediyordu? 
D'Assas bir uçurum scmıeğe bcışlamıı- · 
tr .... 

Kendisi için değil, fa.kat Jan için tit-
redi ... 

Bunun üzerine kıskançlığını unuttu. 
Hayretle: • 
- Sir, dedi. Sözlerinizden hiç bir şey. 

anlamıyorum! .• Madam d'Ety.ol'un sizi · 
niçin kurtarmak istediğini mi soruyor
sunuz?. · · 

- Hayır, mösyö! Mcaeleyi kanıtır
mıyalım ! Size şunu soruyorum.Jri, ma- . 
dam d'Etyol, beni beklemesi ~cap eden 
bir yere dönmeme niçin mini olın-.?ık ia. 
ti yor?. 

- Bu ayni şeydir, Sir !.. • . 
- Bu sizin fikriniz ola.bilir.. Fakat 

benimki öyle d~ğil! Binaenaleyh aöylc· 
: : ... \ ·-

llAIUoı •• 1~ 'DO POMPADUR ıst 

-------------------------------------------------------------yin, mösy:ö ! Eğer casaret ediyorsanız, J 
cevap verin!.. , 'j 

Şövalye, i~inde kmlcimlar parlayan ~ 

gözlerini krala dikerek bağırdı: 
· - Ce!larctim varsa mı? Yçlaa. ma -
jeste, ne :zaqnediyorlar?. 

Kral yumruğunu masanın üzerine in· 
!dircrck bağır?ı: 
· - Ne o? .• Bana. cevap vereceğinize, 
!İmdi de beni isticvap mı ediyorsunuz? 
Y crsay yolu üzerinde ıizi deli zannet· 
miştim t Bugün ise benimle alay edip 
etmcdiği~izi cidden merak cdiycrum!. 
Artrk bu kadarı fazla! .• S~aıyonunuz 1 
Şu halde, ıize ismi söyledi~ &ibi, di. 
ğer şeyleri de eöyliyece~ t Fakat bu, 
size bahalıya mal olacaktır t ı 

Şövalye, kahramanca bir tebessüm • 
le düıül'Wdü: 

:- Jan,'Janı:. Sen kralı kurtarmak is
tedin, fakat bilmiyordun ki, ayni za
manda beni mahvediyordun ! .. 

Kral hiddetli bir kahkaha ile devam 
etti: 

- Mesele gayet basit 1 Kral küçük 
eve gelecekti, ona bir oyun oynamtzık 

ve onun yerine ba§ka bir iırk .• Yani ai. 
:zi kabul etmek, gayet eğlenceli bir it 
telakki edildi!. Ve yahut ta, Madam, 
a!ığıyla bulu~ için randevuya git
ti!.. Kralın, bunun farkına wır~ı 
i&in bir tehlike uyduruldu, bu zavallı 
krala, eve girmemesi tavsiye edilmek 
lstcrldi f •• Ve bu komedyayı IOl_!Una ka
dar oynamak vazif eısini üzerine alan 
da bizz'ill: aırlc .. Yani aizsiniz, mösyö! .. 

D' Assas, itiraz etmek istedi .• 
· Fakat hayreti o kadar 'büyüktü ki, 

bir tek kelüne bile söyleyemedi .• 
• On beıinci Lüinin evveli infialle tit· 

UY.CD sesi büsbütün fiddctli bir hal al. 
mııtı .• Nihayet, adeta kudunnuı bir ta
vırla sözlerini §Öyle bitirdi: 

- Siz ve madam d'Etyol yanıldınız: 
FNNa kraliyle oyun o~ıMz ! .. Bu
nil teşebbüs edilince de, cezası görülür! 
Bunu ikiniz de anlayacalmJmz,. Evvell 

siz, &~ra lda o 1 .. Hey! .. Muhafızları •. 
Bu ses üzerine iki kapı asıldı. 
Şqkrnhk ve dch§et iç.inde, olduğu 

yerde kalan d' Aasas, bu kapılann her 
birisinde muhafızlar gördü. 

D'Assaa bir tek jest yapmaia, bir tek 
söz aöylemeğe vakit bulamadan, kral 
sür'atle salondan çıkmıı odasına lcO§
mu§tu .. 

Şövalye kralın yerine, kar1111nda 
muhaıfızlann kumandanını buldu. Bu 
adam gayet nazi.kinc bir tavırla §Öva1. 
yeye §Öyle diyoc1du: 
. - LGtf en kılıcınızı bana teslim edin, 
mösyö! .. 

O %aman d'Auaı'ın dudakların.da bir 
nevi hiddet nic:am belirdi.. Kafasmı bir: 
an çılgın bir düıünce aardı. Mubvemet 
ctmcği, hem ıuracıkta, bu ealonda 
kahramanca ölmeği dGtündü .. 

Böylece her ıey bitecekti f •• 
Kendisini mazur göstermek. Bilha161L 

Jant mazur göstererek onu tehlikeden 
kurtarmak düşüncesi onu bundan vaz. 
geçirdi .• 

Bunun üzerine, ağır ağır kılıcım çı
kararak uzattı, muhafızların kumanda
nı da kılıcını akak : 

- Lutfen beni takip edin f()valyc, 
dedi. 
D'A'ssas'ın etrafını derhal bir kaç 

muhafız aldr .. 
Küçük kafile, başta kumandan olmak 

üzere, yola koyuldu .. 
Uzu~ koridor&ırdan geçildi, merdi • 

venlerden çıkıldı, nihayet bir kapı a· 
çıldı, D'ASsa.s içeriye girdi ve oldukça 
büyük ve oMukça iyi dö§cnmİJ bir eda· 
ya girdi.. 

Yalnız, üçüncü·katta bulunan bu o
~ danın bir tek penceresinde kalm demir 

çubuklar vardr. 
:nu oda. ıatonun bir bıaıpisaneaiydi.; 
D' Assas kapının tekrar kapandıiuı-1 

ve dıpndan, .ağlam ve büyük kilidin, 
sessizce kilidlendiğini, sürmelerin itil
diğini duyduı · 


