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ziyar!~~!h ~~!~~~!Y!!:uı 
asker &bDdesn önünde y apoDa n m e 
r asimde ha~o ır blYIBundtYlaır 

ROMA GÖRÜŞMESİ MlYI SCUôınD 
kupasarno Avrupada sulh havasını 

kuvvetlendirecekmiş 
kaza ını aını 

suvaırD Bernmnznn 
muvaffakoyetı 

Cevat K1tla Sipahi ooa"ğı11aa geQen 
8C1lc yapılan marıialı yan§lardan Musolini Bitlerden Südet 

işinin hallini istiyecek 
birinde ... 

Memlekette coşkun 
bir sevinç uyandırdı :,"on Dakika 

Londra, 4 (Hususi) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
• Emin bir ltalyan menbamdan öğrenildiğine göre Musolini şahsi nüfuzu· 

ıu kull:ın~ırnk Sildet ckalliyeti meselesini Fransa ve !ngilterenin arzns\ma 
r 1.an ha''( ımrc;ini Bitlerden istirccektir. 

llitlcrln Romayı ilk ::1yaullne alt iki lntlba: Alman ae.vlel reisinin önünde "Va1!_ılun 
büyü!: ocçil resmi ve ıllusolini ile ili: kıırşılo~ı~ _.. Yn:zısı 4 uncude 
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ÇEKOSLOVAKVADA 
Bir hükUmet darbesi 

hazırlanmış (?) 
Dar be 30 nisan - 1 mayıs 

gecesi yapıhyordu 
TaDırRkçl Ç e k z abltle rn lhılz· 
oınHatlıncdle buluna n GiDazer 
a <dloirocdla .lb>Drls lydl 

Japonlara .göre Avrupanın en 
vahim meselesi südet 

Almanları işidir 
Fransızca (Tan) gazetesinin Berlin 

muhabiri bildiriyor: 
''Angrif,, gazetesinin Rayhenberg 

önüne geçme!cle kalmamış, ayni zama_n· 
da Sılldet halkına karşı çok ~ı:la tedbır· 
Ier almıştır. 

Glazer ismindeki bu tahrik~i Alman-

,- Atatürk 
= 
~ 
: . . . 

Baş vekille 
Hariciye Vekfllnl 

~ Nezdlerinde uzun mfiddet 
. alakoydular 
i Başvekil Cclfil Bayann, dün, Yu-

IBaşvekft D ve DalhıDDDye VekDBI 
'lt:e brl k 'lteBgırafD aıro çek'ltDOeır 

İtalyanlar s uvarilerimiz için: 

urooırnyanon en malJ=illır süva
ırnoeır n arasoında tilakOo olarak 
y er anmoşoarrehr,, 

f nanistan seyahatinden döndükten son E 
: ra da, Ankarada büyük merasimle Yüzbaşı Cevad Kula, yüzbaşı Ce-
i karşılandığım bildirmiştik. vad Gürkan, yüzbaşı Eyüp öncü, teğ-

Diyorlar 
Alınan ekibinin . ikinci, İrlandalı .. 

ların üçüncü, İtalyanın dördüncü, Ru
men ekibinin beşinci geldiği bu büyük 
müsabakada, ekibimiz birinciliği a.
lınca şeref direğine Türk bayrağı çe
kilerek mızıka istiklal mar§ını çalmıır 
tır. Bu sırada Musolini, kendi adını 
taşıyan altın kupayı bizzat takımımr

i Ba~vekil, Ankaraya dönüşünü mü- men Saim Poladkandan teşekkül e-
5 tcakip doğruca Atatürke tazimlerini den Türk ekibinin, Romada yapılan 
i arzetmek üzere Çankayadaki Cumhur müsabakada birinciliği kazanarak 
i Riya~eti köşküne gitmişlerdir. Musolininin ortaya koyduğu altın ku-· 
! Başvekille birlikte Hariciye vekili· payı ~a~~l~r, • mem1eket!mizin 

1. mız Tevfik ~Ojtü Ara& da buludtı-, h yerınde buyük bır memnunıyct u-
yordu. Y&lldınnr§tır. 

f Başvekille Hariciye vekili AtatOrk - ------- - - - - --------------

! tarafından nezdlerinde uzun müddet Ista n bu 1 u n Ve De d ı·g"""' ı· 
__., Devamı 8 incide 

: alıkonulmuşlardır. 

S Başvekil öğleden sonra da Parti mer 
i kezinde çalışıruşlardır. K d 
!m.~ı!!·~:~;.~~~ asımpaşa ır 
t~~!_a:-e~::~:.~!!":._ ... 1 - ww• Çukurcuma hamamını sular basınca 

Çinliler 
.Japon 

cephe sini 
yardılar 

Hankov, 4 (A.A.) - Bütün cece 
devam eden bir muharebeden aonra 
Çin latalanrun Taierşeang'ın Şimali 
~uklsi istikametinde 8 kilometre ka· 
dar ilerledikleri ve Lingyi ile Tanşeng 
arasındaki Japon cephesinin yarıldığı 
Çinliler tarafından resmen bildirilmek
~dir. 

-.. ......... .__... ..... .__ ................... .. 

Hatay da 
kanh vakaJar 

oldu 
Ankarada Garo şerefine 

bir ziyafe t verildi 
lskenderunda 

kayıt muamelesine 

Volkaına ını lka<dJ o nDaır o sUaık 
eDbDseDeırnnn gDyeırek du
şaroya uğrradoBaır 

Frat taşll : B:r çok köy sular 
altında kaldı 

(Çekoslovakya) da.ki muhabirinden al
dığı bir telgrafa göre, Çek zabitleri, 
hizmetindeki bir tahrikçi bazı Südetle
ri tophyarak, 30 Nisan - ı Mayıs gece· 
si bir hükumet darbesi yapmağa teşeb
büs etmiştir. 

ya.dan ( ?) sürülmüştür. 
1 başlandı 

1 

i tfaiyenin bir mot~f>tlmfm Kasmıpaşayı istild allına 
çalışırken 

alan sııları boşaltmaya 

Çek jandarması vaktinde haber.dar 
edilmiş ve yalnız hüklımet darbes.inin 

Amerik a'n ı n d~niz 
silahlanma ka nunu 
Va~ington: 4 (A. A.) - :Ayan meclisi 

1156 milyon dolara baliğ olan dl'niz si
lahlanma kanunu liiyilınsmı 28 reye 
knrşı 56 reyle kaoul etmiştir. 

Suikast Henlein partisine mensup bir ! 

aza tarafından meydana çıkarılmıştır. 
Dörtyol, (A.A.) - Anadolu ajansı· 

nm husui muhabiri bildiriyor: Tokyo, 3 (A.A.) - Hariciye nazırı 

Hirota kabinesinin bugünkü topJantısm

da Avrupa vaziyeti hakkında izahat ver 
miştir. 

Hariciye nazırına göre bugün A vnı -
panın en vahim meselesi Çckoslovakya
dalı:I Alman ckalliyotleri meselesidir. 

Çek e lçisi Halıfaksı ziyaret 
el ti 

Londrn, 3 (A.A.) - Çekoslovakyanrn 

_. Devamı 8 incide 

Bugün Antakyada intihap propagan
dası yüzünden olduğu bildirilen iki vaka 
olmustur: 

Harbiye nahiyesinden Eti Türklerden, 
"Alevi,, §eyh Mahmut, Antakyanm Sa
ray ''hükumet., caddesinde Türk aleyh· 
tan bazı Aleviler tarafından sopa ile ba· 
fınqan yaralannuştır. 

Gene Antakyanm Orhanire mahal
lesinden Eti Türklerden Mehmet der

W": Dcuamr 8 incide 

Küçük ihtilaf 
Sfnayadakl 

toplantıda neler 
konuşulacak? 

-.=: l'azısı 8 incide. 1 

• 



2 

·:a~ . . .::---: . ::::::::: 

Yuı lşter.L .. telef~nu: 23872 
fdere .. ·.. : 24370 
ilin · ' : 20335 

ABONE SARTLARI 
:ıı---.. ,.,,..,. •. 1. _., 

··"•"•ı .•.••• il" ........ 
• ........ ,.. • 1 ••••• • :a .,,,,., " ••o • ıoo • 
' evııı. ııt • ıeo • 

:Hadise.lu, 11.Airlec 
At garışı değil, 

ırk yarışı 
lstanbulun her tarafında dün, 

Türk atııla.rmm Romada gösterdik
leri boy konuıuldu. İstanbulun her 
tarafmda, rastladığım her dost, ba
na atblarımızm bu gilr.el kaT.a.ncı ile 
mağrur olduğnu söyledi. 

Atlılanmızm, Romada, Mussolinl 
Kupasını kazanmalarından ne kadar 
çok sevindiğimizi burada bir daha, bir 

·daha tekrarlamalıyız. :Zira Mussolini 
gibi, yeni İtalyan devletinin tarihin
deki büyük rolü dünyaca malum mU
hinı bir şahsiyetin adını taşıyacak bir 
yarış ancak şöyle bir manayi işaret e. 
debilir: 

"Programdaki yarışlarm ehemmi
yetlllerinden, güçlerinden ve kazanıl
ması bir çok mr ~artların başarılm~ 
sına bağlı olanlarından." 
Eğer Mussolininfn adını ~ıyan bu 

yarış Romada yapılırsa ve kazanan
lara bahşedilecek hediye, bizzat bu mü 
him şahsiyet tarafından konulan bir 
kupa olursa, hiç şüphesiz kıymeti kat 
kat daha yükselir, en az İtalya bil
yüklüğünde bir mana alır. o zaman 
bu yarışı "Programdaki numaraların 
en ehemmiyetlisi, en güçU ve kazanıl
ması ldeta bir mucizeye mütevakkıf 
olanı" addetmek icab eder ki hakikat 
de tamamile bu merkezdedir. 

Atlılarımız, cidden Romanm en güç 
yarı&mı kazanmışlardır. Cermen atlJ
Jarınm geçerek Romada kazandıkla
n bu Ustüiılük, Freiik atlarını geçerek 
Niste kazandıkları üstünlükten elbet
te daha mühimdir. 
Düşününüz bir kere. Hec'!ef, Musso

lininin koyduğu kupa. Saha, Mussoli
n.iniıı kararga.ıı kurduğu siyasi mer
kez. Ve Mussolini tribünde. İtalyan at. 
lılarınm böyle bir yarışı kazanmak i
çin gösterecekleri cehdin derecesi ken
diliğinden anlaşılır. 

Sonra Alman subaylarını ele ala.
Iım: 

Yanı. öyle bir şehirde yapılıyor ki, 
iki gün sonra Alınan millt şefi eş! az 
görülmüş bir debdebe ile bu §ehrin ka 
pılarındac. girecek, bütün İtalya tara
fmdan selamlanacak, Roma şehriayin
lerle ve şenliklerle çalkanacak. Böy
le bir gUnün arefesinde hangi Cer
men subayı Mussolininin hediye etti
ği kupayı kazanmak istemez ve böyle 
bir kazanç için bir Cermen subayı han 
gi cehdi göstermez? 
Bizimkiler,~ bunlara rağmen ka

zandılar. Bizimkiler Niste yorulmue 
atlarile her yarıp girmelerine rağ
men kazandılar. Ve bizimkiler Cer
menlerin, İtalyanlarm yarımşar süva
ri ala.yı ile ve Fransızların aşağı yu
karı bir süvari bölüğü ile (irdikleri 
yan§lara ancak yedi atla i§tirak et.. 
tikleri halde kazandılar. 

Zira bu yanı atm, binicisinin ve bt 
nlcllik sanatının yarışı olmaktan çık
mIŞ, sadece insan cehdinin, onur en
dişestnin ve karakterin yarışı haline 
yilkselmiştt. 

Tilrk subayı ve her Türk at yarııı
nı kaybedebilir, Türk subayı ve her 
Türk bir binicilik gösterişinde hata 
~liyebilir. Fakat Sonuna onur endi§e'
si ve kara.h.-ter mukayesesi çengel
lenmiş bir yarışta Türk ancak en ön
de gelebilir. Yahud ... 

Nefesi tutulur, kalbi durur, atı çat
lar ve kafası parçalanır. 

Onur yarışında biz her zaman ya 
başta ya teneşirde olabiliri7.. 
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Atlılarım.mn Polonya kupasını ka
zandıktan günkü sevincimizi, işte bu
nun için. bugUn Mussolini kupasını 
kazanmamızdan doğan sevincimizin 
yanında pek sönük kalmış bulunu
y_or. Romada bir at yuı~ı değil, bir 

ressnen 
Yıldız 

TAN -
Hayalın kıymeti nedir ? 

S AB/IJA Zekeriya, Tarabuada eczant.; 
bulunmadığı ı,ın kendisinden ald. 

kadar makamın dikkat nazarını r;er.mesi. 
nl i:sliuen bir zalıtı sö:lerlni naklediyor vt.; 
§ÖUle diyor: 

"Stokovski ile neye evlenelim? Evlenirsek şimdi yaşadığımız 

".Muhatabımın bir cümlesi kelamda biı:: 
istifh:ım işareti çizdi. Hayatın kıymeti 
nedir? Şüphesiz fert olarak hepimize ha
yatımız kadar kıymetli, beı'.lcJi '"e bahası 
ödenmiyen bir şey varsa, o da ha:ratımız.. 
dır. Du hayali nılimkün mertebe neşeli, 
mürerreh, mesut, kıymetli yapmak, onu 
muhaf:ıza etmek en büyük dileğimizdir. 
Cemiyet mikyasında düşündüğümüz za.. 
man da l.ıu hayatın emniyet altına almma. 
sını cemiyetten isteriz. 

güzel hayat artık kalmayacak? Eu saadeti niçin bozalım ? " 
''Greta Garbo evlenecek..,, 
"Evleniyor,. 
'' ... evlendi ... ,, 
HAdise günlerce ağızdan aıua dolaştı, 

Greta Garbo hakkındaki her şey gibi her
kesi alakadar etti. Merak uyandırdı .. 

Bugün Greta Garbonun evlenmesinden 
veya kocasile olan hayatından artlk bah
solurumyor. Fakat, evlenmesi üzerindeki 
esrar perdesi kalkmış değildir. 

Artistin en yakın bir kadın arkadaşı, 

bir İngiliz gazetesinde, onun bu en son 
sımnı fAş ediyor.. "Greta Garbonun 
Stokovski ile diiğünfi olmamıştır!., diyor. 
Fakat bunu, Greta Garbo ile ak saçlı 
orkestra şefinin evlenmemiş olduğu şek
linde anlamayın: Artistle Stokovski e~ 
lenmi~lerdir, fakat resmen değil... 
Gretanm sır ortağı 
Yıldızlar hakkında birçok şayialar dö

ner. Bunların çoğu uydurma olmakla 
beraber bazısı doğrudur. Fakat bunda 
biraz da artistlerin kabahati görlilebilir: 
Çilnkil onlar, kendileri hakkında bir şey 
söylemezler. 
Bazılarının bundan maksatları kendi

leri için reklam olacak şeyler söylenme
sine fırsat vermektir. Fakat, bazısı da, 
hakikaten, hiçbir şey söylemek istemez; 
zira bilir ki, kendisi bir şey söylese et· 
rafa bin ~Y olarak dağılacaktır. 

Greta Garoo bu sonunculardandır. 

En süktıtl artist olarak tanınmıştır. Fa
kat, onun da çok yakın bir sır~ı var· 
dır. Her insan gibi, sırlarını birisine aç-
mak ihtiyacını duyan artist, bütün ba
şından geçenleri, hislerini aşklarmr ona 
anlatır. 

Bu bir kadındır, yalnız Gretanın delfl, 
hemen hemen bütün artistlerin sır orta· 
ğıdır. Sımnı en fazla saklıyan Greta 
Garoo olduğu için, bu sır ortağı kadın da 
en fazla onun yakın arkadaşıdır. 

Bu kadın, prenses Katerin Raiclivildir. 
Kendisine tevdi olunan sırlara, onların 

sahibi kadar hürmet eden prenses, Greta 
Garbo meselesinde, bildiklerini söyl~ 

mekten kendini alamamış ve bunu, bil
hassa, arkada~ı hakkında yanlış şayia

lar çıkmasına mani olmak için yapmış· 
tır. 

Prenses Katerin Razdivil anlatıyor: 

Gretanın bundan evvelki 
"evlenmeleri,, 
Greta Garbonun evlenmesini bDtün 

Bütün kadınlar
dan şüplhe mı 

e<dleıım? 

a Leu de Meth7l6ne Bukalemun 
gibi bir mablak delllt fakat 

•J·nl ayarda bir ma)'idir. Bir Sov7et 
doktoru bu ma)'ll kadnılarm gebe o-
lup olmadıklarını, daha ilk glbılerde, 
anlaınak için kullanı1or ve muvaf
fak neticelerle karşılaŞJJormuş Bu 
netlce)'l, ma,U, kadmm karama sllre 
rek elde ettlğl sanılmasın. Buna, ka. 
dm saçlan atılıyor ve azarut ild daki
ka içinde de hakikate ulaşılıyormuş. 
Okuduğum satırlardan - sttratH o
kuduğnm için - pek IJi mAnA çıka
ramadım. Ya Blen de Methyl6ne ren· 
ginl değiştiriyor, yahud da içine atı. 
lan saç. Şayet rengini del;'lştlren ma
Jl~e diyeceğim yok .• Abt olsa btltlln 
kstlınlardan - battA bu mayil knl
lanmndan - ş\lphe etme:mlz tcap e
d4'c~k. 

iru:ıan yarışı, bir ırk ya.nşı kazanıl.nuş
tır. 

Nİ7.anaettin NAZiF 

dünya bundan evvel iki kere dah:ı bek
lemişti. Bunlardan biri 1923 de idi. 

Greta Garbo, o günlerde, Con Cilbert 
ile çok fazla düşüp kalkıyordu. İçtikleri 
su ayn gitmiyordu. Tabii, nişanlandıkla 
n ve yakında evlenecekleri hakkında ııa· 
yialar çıktı. Hatta Kaliforniyadaki kn • 
çille bir şehir olan Santa Anaya gittikleri 
zaman: 
"Balaylarıru geçirmeye gittiler!,. denil

di. 
Bütün sinema dünyası bu haberi verir

ktm belki ya.ntlmıyorclu. Fakat~ 
Greta Garbo ile Con Cilbertin nikah-

lan kıyıldı, düğünleri oldu!., diyenler 
herhalde isabet etmiyorlardı. 

Greta Garbonun ikinci "evlenmesi,. de 
böyle olm~tur: 

1934 de idi. Gretanm ''Kraliçe Kristi
na,, filminde, sahne vaziliğini yapan Ru 
ben Mamulyan ile artistin evleneceği 

haberi dolaşmağa başladı. Gazeteler ve 
halk ağzındaki şayialar, Greta ile Rubeni 
evlendirdiler, balayına çıkarttılar. 

Fakat. hakikatte. Greta ile "NişanlrSI,, 
Kaliforniada güzel bir şehirdeki otelde 
biri Meri Con, diğeri Robert Bonci ismi 
ile yerleşmiş yaşıyorlardı .. 

O sefer de Greta Garoo, evleneceği söy 
!enen erkekte evlenmişti. Fakat gene 
düğün yapılmadan ... 

Varan Uç! 
İsveçli artistin bu iki evlenme hftdise

sinin de bu ~ekilde oldu~nu bilmekle 

Kat»IBDyetDmDz 
terzlODk'ltedlr 

ORK milletinin, bUyük kabiliyeti T n~ede gizlidir? Bu kabiliy&o 
tini hangi sanatte gösterir, aklı neye da
ha çok yatar. eli neye daha çok yaraşır? 

Bu suale verilecek cevap bence ancak 
§U olabilir: 

- Terzilik. 

inanınız bu böyle. Hudutlarımızdan 
dışarıya muhtelif mesleklerde ihtisas sa
hibi olmaları için gönderilenlerimiz 
terzilik tahsiline gidenler kadar muvaf
fak olamıyorlar. Ben bu neticeye, gazete 

sütunlarında hemen hemen gün a~ gör 
dü~ havadislerden vardı:m.Bwtlara gö 
re terzilik tahsil edenler. maşallah. üçün 
cillükten aşağı derece almıyorlar. Acaba 
yanlış mı dfişün(lyorum? 

)f.. 

Sen sus 

B IR gazetenin hikAye sütununa göz 
gezdirdim. HikAyeyi bir hayli oku

dum. Doğrusunu söylemek ta.mngelirse 
beğenmedim.Kimin yazdı~nı merak 
ederek imzasmr araştırdım: SENsus. 

Ben susacağnna kendisi sussa daha iyi 
yaJ'S('.ak! 

beraber, herkes, üçüncüsünü de ciddiye 
almaktan geri kalmadı: 

Greta Garoo ile Stokovski evlenecek~ 

lcrmiş .. Evleniyorlarmış .• Evlenmişler .. 

Herkes artistin nişanlısı kim? nasıl 
adam? diye merak ediyordu. ''Dünyanın 
en çok para kazanan orkestra şefi .. denil· 
di. Resmi gazetelere basıldı ve tam bu 
srralarda biten bir film bütfin dünya si
netnalarında gösterilmeye başlandı. 

Stokovski, zayıf çehreli ve ak saçlan 
altında bir genç siması gösteren tir a. 
damdı. 

Amerikada çok meşhur olan ve verdiği 
konserlerde hakikaten çok para kazanan 
Stokovski genç değil, oldukça ihtiyar bir 
adamdır: 1884 de lngilterede doğmuş
tur (yani bugü tam 54 yaşındadır). Ba-

bası Holandalı, anası lrlandalıclır. Tah
siUni lngilterede, Oksford kolejinde yap
mış, 18 yaşında iken Londradaki büyük 

bir kilisede org çalmağa başlamıştır. 

Ondan sonra. dört sene A vrupanm bü· 
yük şehirlerinde orkestra şefliği yapmış-
tır. Bundan başka, birçok eser bestele
miş ve bunlarla da büyük şöhret kazan· 
mıştır. 

Greta Garbo s11nnı veriyor 
Greta Garbo ile Stokovsk:i "nişanla

nıp., ltalyaya gittikleri zaman, bütün 
dünya gazetecileri ve fotoğrafçıları ltal
yadaki Ravello §ehrine kO§tular. 

Faka , Greta Garböyu ne görmek; ne 
ağzından bir kelime almak mümkün ol
du. 

Yalnız artist, mdaşı olan prenses Ka
terin Razdivila yazdığı mektupta §Öyle 
demiştir: 

1t ... tvlnımiyo gelince; bazı kim&eln 
11ardır, evlmmek istnler. Bazıları do 
i5temez. Bm hiçbir zaman kendimi ev 
lenmek istiyenler arasında hissetme • 
dim. 

"Niçin evlenecekmişiz? Evlenirsek 
bttrada yaşadığımız güzel hayat artık 
kalmıyacak. Bu saadeti niçin boza-
lım?,, 

Greta Garbo ile "kocasının,, bugün, 
Tunustaki bir kö~e çekildikleri haberi 
baklanda, artistin sndaşı hiçbir şey söy
lememelrtedir.. Bu sırrı da onun sakla· 
rroı;ma müsaade edebiliriz .. 

İçtimaiyat filozofları, ruhiyat Alimleri. 
"fert var, cemiyet yok,. "cemiyet var, fert 
yok,, nıiinakaşaları.nı yapadursunlar ... r·a
kat en büyük realite olan rcrl de vardır, 
cemiyet de '"ardır. Bizim cemiyetle, cemi
yetin bizimle olan ınünnsehetlerimizi tes
bit erlcrel<on, kabında ferdi cemiyet he.. 
sabına feda edebıliriz. Milll varlı~ımızı, 
istikliilimiıf, topraklanmızı tehdit eden 
bir dü~man karşısında bir deAll, yüz bin. 
lede ferdin, hayatın hiçbir kıymeti yok .. 
tur. Hayatımızı bu uğurda güle güle feda 
ederiz. Fakat fertlerin hayatı bahasına 

korunan bu toprak 'l"e cemiyetten ferdin 
de istedikleri vardır. Hayatının emniyet 
altında olması.,. 

CUMHURiYET 

Suvarilerimizin 
kazandıkları zafer 

S OVARILERIMIZIN Romadakl büyüt( 
mrwaffakiuetlerinden balueden Yu. 

nrıı Nadi diUor kl: 
İsmet lnönün!in kulakları çınlamıştır. 

diye tahmin ederiı: Cok ehemmiyet vere. 
rek hep ileri gitmek üzere sağlam temel
lerlnl koydulu binicilik. terakkinin zirve.. 
)erinde dolaşmaJa başladı ve işte. Büyilk 
Şefimiz Atatürk. Türk süvarileri tarafın .. 
dan kazanılan bu güzel zaferi, hiç ısilpbe
slz. bOy{ik memnunlyetlerle karşıladı, ve 
onda muhakkak Türk milletinin yfilcsek 
kabiliyetlerine kayıtsız şartsu dikili em. 
niyetinin yenJ ve parlak bir deliUnJ daha 
ıördil. Oldumolasıya ab Te atcıl® seven 
Tlldı: mWetlnln her ferdi ba nfei'i ..,...\le 
hcnimsiyecekUr. Ath Tcya atııuı her TQrk 
bugQn bu zafer haberi ka11ısmda: 

- Ben de olsam Myle yapardım 
Dlye sururlu Te itimatlı bir sevince 

ıahiptlr. Silvarflerim.ls Romadakl son za.. 
ferlerile milletin kendi nefsine olan ina
nını alabHdiline takTlye etmişlerdir. Ek!. 
blmlsl teşkil eden gayretli çocukların ay. 
n ayrı g~zlerlnden aperiz.,, 

KURUN 

Bir türlü bitmiyen mesele 
HASAN Kumçagı uazıuor: 

"Milletler cemiyeU bu o.yın dokuzunda 
Cenevrede toplanacak. Bu toplantıda Ua. 
beşlstan meselesi konuşulacak. Belki Ha. 
heşistan meselesi olup bittikten sonra ye
niden konuşulması da niçin diye dtlşllnen 
ler bulunabilir. 
Vakıa Habeşistanın ltalyanlıır tarafın

dan işgali işi olup bitti. Fakat Habeşistan
dan açıkta kalan imparator Haile Sel.Ası. 

yeyi ııecindirecek bir iş bulunamadı. Ve 

1 .' : ! 1 • 1 .• -4C-I 
YapnOacaı~oli"\la 
mı, ynlkılaca .. 
ğana mo? 

• 
Mi])etler cemiyetine karşı itirazdan vazgeç 
medi: Bunun için Milletler cemiyetinin 
muvakkat bir zaman için mnnasip bir ma-

1 STANBULUMUZ bugünlerde bir 
hastalık içinde kıvranıyor: İmar! 

Eminönü meydanı açılacak, Beyazıt ha
keza.. Yeni yeni caddeler açılacak, Prost 
pi.Anı tatbik edilecek .• Bu arada bir der
di daha var, bütün bunlar yapılırken ta· 
riht eserlerin hüsnü muhafazası. 
"Surların yıkılması ıazım. Şehri pis 

gösteriyor!,, Bu imarcılarm nidasıdır. 
Eski eserleri koruma cemiyeti açıyor ağ· 
ZIIlI yumuyor gözünü: •ıyJkılarnazr,. 

Tetkik tetkik üstüne. Neticede eski e
serleri koruma cemiyeti hasan da ima
rı da bir arada cemederek gönülleri hoş
nut bırakan bir program hazırlıyor ve 
belediyeye bildiriyor: 

- Pekala, diyor, istediklerinizi yıkı· 

nız. Yalruz cemiyetimiz yı:kacaklamuza 
mukabil, Yedikule surlarile Ayvansaray 
üzerindeki tariht Bizans s\ırlarıru, meş
hur Mermer kuleyi, yaldızlı kapıyı imar 
ediniz. 
Şimdi okuvucu1arım söylesin: Bunla

rın ya01lacağma mı, yıkılacağına mı ina
nırsınız? 

R. 

aş bağlamak mukabilinde imparatorluk 
hakkından vazgeçirmek Te ondan sonra 
Habeşistandaki ttnlyanın işgalini tasdik 
etmek lstecJlli söyleniyor. 

Bu proJe bir bakımdan makul bir tesvl-
· ye sureti görülebilir: Milletler cemiyeti
nin vazifesi Habeşistnnın istiklalini ko 
romaktı; cemiyet bfttiln gayretine rağmen 
bu vazifesini başaramadı. Habeşistanın 
lstikJAllnl kurtaramıyan MUletler cemlye.. 
Unin imparatoru olc;un maişet müzayaka
sından kurtarması ııene bir şeydir. Bahu
sus maişet mfü:ayııkasından kurtulan Ha.. 
ile SelA!\lye de gördüğü 1yi1ile mukabil 
imparatorluktan istifa ederek Milletler c:e
miyetinln emrivakii k3bul etmesine yar
dım etmiş ~e cemiyetin manen haysiyeti .. 
ni kurlormış olacaktır • ., 

ULUS 
Gelen sesler 

Sporcularımız hakkıtıda UZWI 
gazete$1.nde Falih Rtfkının yazdt
dlığı bu ya1:ı:yı çok enteresan V8 
yerin® bulduğumuz için ayrımı· 
iktiba.! ediyoruz: · 

"Yuha'' dan "beleş .• " ten başlıyı-· 
mz da. "ulan" a kadar: insanın kulak· 
larına inanmıyacağı geliyor. O kadar 
gür.el stadyom çerçevesi içinde, ondan 
daha güzel, uyanık, dinç ve canlı tUrk · 
gençliği kalabalığı arasında bayağı 

sokak kelimelerinin, hatta bu haykı-
~ Devamı it tUıcnde 

ç 

d 
n 
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dlawata daic ................. __ .. 
Çocuklara 

• sznema 
Çocuklar sinemaya götürülmeli mi? 

Hcı.ngi filmleri görebilirler? Onlar için 
ayn filmler olmalı mı?... Bu suallere 
gazetelerimizde, mulıtelif cevablar ve
riliyor. Hepsini birer birer okuyamadrm. 
Okuduklarını arasında Profesör Mazhar 
Osman'inkini çok doğru ve çok iyi bul

dum. 
Evvela bazı filmlerin yalnız çocuklara 

değil, büyüklere de göstC'rilmesi doğru 

olıruyacağmı söylüyor. Bu söz üzerinde 
durmalıyız. Gerçi hemen her memlekette 
filmler bir kere sansürden gcçiyor;fakat 
bu sansür hiç bir memlekette - ahlak ve 

bediiyyat bakımından - sıkı değildir: siya
si bir akidenin açıkça propagandasından 
kaçınmış olan filmler, kolayca geçiyor. 
Uzun uzun öpüşmelere, haylı açık 

telmihlere, çıplak kadınlara ses çı

karan olmuyor. Niçin? On dokuzun -

cu asır en masum tasvirlere karşı da gü
lünç bir taasaub gösterdiği için bugünün 

ahlak münekkidleri kendilerini müsama 
ha ile mükellef eayıyorlar. Dünlin ifra
tına mukabil bugüa de tefrit. 

Bir başka sebeb daha var: Sanatin ah
lak hocalığı edemiyeceği, ahlıi.k kaide

leri ile bir sanat eserinin kıymeti ölçü
lemiyeceği hakikati fazla tekrar edildi. 

O kadar ki birtakım haince hareketlere 
perde oldu. Bir yığm genç kızm baldırla

rmı, göğüslerini, öpüştüklerini gösteren 

filmler sadece seyircilerin "i§tiha" smı 
tahrik etmek arzusundadır; bedii hiç bir 

gayeleri yoktur. Fakat onları vücude geti 

rr.nlcr de, itiraz ettiniz mi, hemen yuka
rıdan bir tavır takınıp: ,"Siz sanata geın 

vurmak istiyorsunuz. Dün ahlaksız diye 
Baudelairc·e, Manet'yc hücum ettiği -
niz gibi bugün de bize en -
gel olmak istiyorsunuz. Fakat - artık 
kimse)'i kandıramazsınız. Sanatin özü 
temizdir!., diye sizi su.sturuveriyorlar. 

Halbuki bak.iki sanatkarlar, yani sırf para 

için değil,güzel eser vermek gayesilo 
a.,,--ı ... ,.,.,l•rlll. beraber iltıiiklir tı'a

kat onlar da vazifelerini yapmıyor: "Ha, 

yır, bu adamlar yalan söylüyor; kendi
lerine sanati maske edinmeğe hakları 

yoktur! "diye bağırmıyorlar. 

Bu ahlak bakımından. Ya bedii bakım
dan? O zaman iş büsbütün fecileşiyor. 

Hiç bir tereddlid, hiç bir azab duymadan 
11öyliyebiliriz: Bugün bütün dünyada çev-

rilen filmlerin, her biri bil~em kaç 
milyon dolara çıkan filmlerin yüzde dok
san beşinin hiç bir sanat kıymeti yoktur. 
Sadece ticaret matahıdır. Halkm zevkini 

körletmektedir. Mevzuları blçimeiz, ak

törleri kıymetsiz, rejisörleri zevkslzı 
mcthine memur mUnekkidleri de anla -

ytşsızdır. 

Evet, bunlar yalnız çocuklar için değil, 
büyükler için de son derece muzurdur. 
Oynatılma.sına izin verilmemeli. Filmlere 

böyle sıkı bir kontrol konulursa. çocuk 
11ineması meselesi kendiliğinden hal -

ledilmiri olur. Büyük için ayn, çocuk i

çin ayn sanat yoktur. Sizin man&eız bul· 
duğunuz, beğenmediğiniz, sikıldığmu: 
filmleri çocuğunuza da göstermeyin. 

Şu terbiyevi, ilınt denen filmlere gelince 
o ayn bir iştir. Bir ders aleti olarak 

l!zmıdır. Fakat onlar için güzellik, çir • 
kinlik mevzuubahis değildir. Onları 

çocuklara gösterirken: "Sanat eeeri" 

deme}in; buna hakkınız yoktur. Çocuğu
ııuzu, bir şey öğretmek için, o filmlere 
gönderin. Fa.kat sonra da "terbiyevi" ol -
tnrya.n bir filme götUrün. ÇUnkU dersten 

Bonra eğlenmek de hakk.idir. 
Nrullab Ataç 

Otomobil pU\kaları· 
ntn değiştirilmesine 

başıaodı 
Dahiliye vekatetinin verdiği karara 

göre bitbmum nakil vasıtalarının plaka· 
lan değiştirilecektir. Belediye bu pl!· 
katarı hazırlamak üzere bir mühlet koy
ınuştur. Bu mühlet bu ay sonunda bite. 
tektir. Bunun için, nakil vasıtaları sahip 
leri 350 kuruş ücret mukabilinde yeni 
ı>lakalannı almağa başlamışlardır. Yeni 
Plakalar husu!t arabalar için İstanbul 
llıanasına gelen (l) , hususi kelimesinin 
ba~ harfi olan '(H) ile numarasını taşı· 
rnaktadrr. Taksiler için "(!.). harfinden 
sonra T harfi gelmektedir. 

Dfoı yağan şiddetli yağmmlar, şehrin alçak mrntaka.1.arım gene (l' encdik) e 
benzetti. Birçok sokaklardaki evlerin all katları suların lıücumwıa uğradı. Ta/sild· 
tı, yağmurlara ait yazımızda oku.yacaksınız. ikinci resimde gördüğünüz maskeli 
itfaiyeciler, dün dikkate değer bir tecrübe yapatı itfaiye grupumuzdan bir takımı· 

dtr. Bu tecrübe. düşman tayayrelerinin şe/ıri bombardıman etmeleri ve yangın 

bombalarile yangın çikarmaları karş1sınrla itfaiyece almacak müdafaa ıraziyc 
tcsbit mahiyetindedir. Tecrübede itfaiye neferlerinin maske ile ttztm müddet iş 
me talıanımülleri de ölçiilmiişlür. Başlarına gaz maskesi geçirmek smetilc çalı 
neferler fasılasız bir saat dayanabilmişlerdir. 

~ IE IHI ii 1~ il> IE VIE .iMi IE iMi il IE I~ IE l T IE 
Eminönü 

meydanında 
istimlak 

Meyden ancak gele· 
CPk yaz açılabllecek 

Belediye, EminönU meydanının 

açılması yolunda Valdc hanına ilk 
kazma vurulduktan sonra istimiak 
ve yıkma işinin süratle ilerleyebilme
si için istimlakte kıymet takdir ede
cek heyeti teşkil etmiştir. 

Belediye Valde hanının istimlikin
de hanın sahibi olan Evkai idaresile 
d~ö-rudan doğruya anlaştığından bu
raya istimlak kanununa göre kıymet 
takdir edilmemiştir. Sonradan istim
laki yapılacak olan hanın balık paza
rı cephesini çeviren dükkanlarla di
ğer adalar için t_e~ekkül ~tmesi icap 
eden takdiri kıymet komisyonuna. be
lediye namına harita şubesi müdürü 
mümessil tayin edilmiş ve maliye de 
Eminönü varidat müdürünü bu ko
misyona memur etmiştir Komisyona 
bir de ehli hibre iştirak edecektir. 
Bu komisyonun vereceği kararlar her 
mülk için, varidat gayri safiyesinin 

yirmi mislini kıymet olarak vermek 
esasına dayanmakla beraber her han
glı· bir şekilde kıymeti artmış veya 
fazla gelir getirmeğe başlamış olan 
binalarda· ayrıca bu fark gözetilecek
tir. 

Şehrimizde ye~i bir 
kız sanat enstitüsü 

· açılacak 
Maarif vekaletinin tensibi üzerine bu sene Ankarada açılmasına karar verilen 

bütün Türkiye kız sanat enstitüleri, terzilik mektepleri ve akşam sanat mektepleri· 
nin sanat sergisinde teşhir olunmak üzere şehrimizde muhtelif sanat mekteplerinde 
hazırlanmakta olan nümuneler Ankaraya gönderilmiştir. Bu şekilde şehrimizden ser
giye her nevi giyim eşyası , şapka, ev eşyası ve el işleri olarak sanat kıymeti kadar 
madd1 kıymeti de çok yüksek olan nürnuneler gönderilmiş bulunmaktadrr. Nümu
neler ders modelleri arasından seçilmemiş, sureti mahsu~ada her atölye tarafından 
hazırlanıruştrr. 

Ankaradan gelen malfunata göre h~l en memleketin her tarafından gelmiş olan 
eşya ile serginin sergi evinde tertibine başlanmtştır. Serginin bu ay içinde Maarif 
vekili Saffet Arıkan tarafından açılması mukarrerdir. 

Bu sergiden alınacak neticeye göre kız sanat mekteplerimizin ilerleyiş derecesi 
bir kere de fiili sahada görülecek, bir jüri mukayeseler yapacak ve bu müessesele
rin istikbali için veril~k kararJaida btı esaslı bir !mil olacaktır. 

Bu arada lstanbulda bir kız enstitüsü kurulmasına maarif vekaletfoce karar 
verilmektedir. Beyoğlu Akşam kız sanat mektebi enstitünün temelini teşkil ede
cektir. Enstitü için Maçkada münasip bir bina bulunmuştur. Enstitü önümUzdeki 
ders senesinde kunılmuş olacaktır. r .................................. -. .............. -................................. -....................... -1 
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Komisyon evvela Valde hanının et
rafındaki muhtelif şahıslara ait bulu 
nan dUkkanlara. ve hanın gerisine i. 
düşen kısimdaki binalara istimlak :=.· 

takdir edecek ve bundan sonra Yeni 
camiin önünden Balıkpazarına doğru i 
uzanan adaya geçecektir. 5 

"Mekteplerde imtihan usulleri de
ğiştirilecektir.,. 

Gazetelerde bu mevzuda havadisler 
hemen /ıer sene görülür. Çiinkü mek· 
teplerdeki imtihan şeklinin değiştiril 
mesi artık bizde nerde ise mevsimler· 
le beraber yaf>ılagelcn işlerden biri 
haline gelmiştir. 

nin bir işaretidir. Bu vaziyet muallim 
lerin terfilerinde müessir olacaktır.,. 

Bu emir, muallimleri suiistimale teş· 
vik, terfie liyakat kazanmamış çocuk· 
lora karşı onları /azla müsamahaya 
sevketmek gibi bir netice vcrmiyecek 
midir? !lele bu emir, gazetelerle de 
neşredilmiş bulunduğu için talebe/er
ce de malam olunca ... Valde hanının yıkılması işinini iki 

ayda bitirilmesi icap etmekle beraber 
etraf mdaki dükkanlar ve emlakin is
timJakile yıkılması ve kaldrrılması 

eylfil sonunu bulacaktır. Yenicam.iin 
önünden Bahkpaza.rma doğru uzanan 
adanm istimlakine ise ancak kışın 

başlanacaktır. • 

Şimdi değiştirilmesi mevzımbahs o
lan ımllün iyiliği veya fenalığı ü· 
zerinde söz söyliyecek değiliz. Fakat 
değişikliğin mütemadiyen ve Jıemen 
Tıer sene yapılmasını doğru bı~lmadı· 
ğımm söylemek isteriz. 

Tütün 
mahsulümüz 

Son hesaplara gör 
69 milyon kilo ••• 

1937 tütiln mahsulümüzün so 
yapılan tartıya göre, 69 milyon kil 
yu bulacağı anlaşılmaktadır. 
· Bu miktardan nisan ayı sonuna k 

da.r 48 milyon kilosu satılmrtşrr. Mü 
tahsil piyasalarda satışlar . norm 
şartlar dahilinde devam etmektedir. 

Alman f irmalarmm verdikleri soıl 

siparişlerden sonra satış işleri tekra 
hararetlenmiştir. 

Satılan tütünlerin 37 milyon kilos 
Ege, 4 milyon kilosu Marmara, 6 mil 
yon kilosu Karadeniz mmtakasm 
mütebakisi de şark vilayetlerine ait 
tir. 

Vasati satış fiyatlan Ege mmtaka 
sr için 57, Marmara mmtakası için 42 
Karadeniz mıntakası için 66 kuru 
olarak tesbit edilmiştir. 

İÇERİDE: 

* C1GARALARDA yeniden esaslı bir. 
tenziliH yapmağı düşünen inhisarlar idare 
si bu hususta tetkiklere haşlamıştır. Ten
zilat hnzil'andan itibaren başlıyacaktır. 

* CEZA1RDE toplamın sinir ve akıl hns 
lalığı mütehassısları kongresine memleke. 
timiz namına profesör l\fazhnr Osman iş. 
tirak etmiş ve kongrede, lbni Sinanm ha
yatından. bahsederek Tiirk oldultunu an. 
]atmıştır. 

* l!-.9EBOLU vapuru faciasının muhake 
mesi b:mir mahkemesinde nihayete er .. 
miştir. Karar sah günü bildil'ileceklir. 

* TÜRKİYE - Çekoslovakya ticaret an. 
Jaşması dünden itibaren meriyel mevkiine 
girmiştir. 

* İJ\TlSAT ,·ckiHcti deniz müsteşarı Sa
dullah Güney uzun müdcletıenberi telkik
lerde bulunduğu Avrupaclan dönmüş, An
kar:ıya gitıniştil'. Deniz müsteş:ırlığının 

Hiğvcdilcrek, )'eni bir münakale müsteşar
lığı kurulması muhtemeldir. 

ıer POSTAKELERDE havale gişeleri cu. 
martesi \"e pazar günleri de açık buluna. 
cııktır. 

Evkaf idaresi gelecek seneden ev- İ 
vel yıkılmasına imkan görülmiyen · i 
Yen.icamiin Bahçekapı tarafındaki : 

binalardan kendine aid olanları için ki 
racılarla bir senelik daha konturat 

imtihanlar ve mektep kitapları on 
senedenberi bir MESELE olmaktan 
hdld çıkamamıştır. Kitaplar değişir, 
ders senesinin yarı.sına kadar b<MıZ.. 

ması sürer, tam talebelerin eline geç
liği zaman ise ders sonesinin ömrü 
11ef a etmez. Ertesi sene yeniden deği· 
şir, ve "larilı tekerrürden ibarettir,, 
o sene de bir evvelki sene gibi kitap. 
Zarın basılm<Mı zamanında }'etişmez, 
çocuklar kitapsız kalırlar. 

Tamimdcki maksadın bu olmadığı 
aşikardır, muaUimleritı talebelerle faz 
la alakadar olmaları temin edilmek 
isteniyor. Fakat eğer sınıf !ar fazla 
kalabalık olduğu, kadro darlığı ve ma
aş eksikliği dolayısile muallimler faz
la ders almak merburi_vetinde bulun· 
dukları için talebelerile teker teker 
kafi derecede alakadar olamıyorlarsa 
tamimin - söylediğimiz zararından 
başka - ne faydası ı•ar? 
Mıilzakkak ki maarifimiıde esaslı 

ve cezri bir ulalıata ihtiyaç ı·ar. Ma
arif işleri yaz boz tahtası Tıalinden 

çıkarılarak kati şekilde tslalı cdilme
Udir. Bu ıslah lüzumunu, arada sıra
da ve trktiik de olsa, brızı miitrreddi 
çocuklar tarafından da )'afnlsa, son 
zamanlarda mcktcplrrimizdc muallim 
lerle talebeler nrasmda znlnta vukuatı 

"" UÇAN eczane isimli bir Alman sıhht 
imdat tayyaresi salı günü şehrimize gele
cektir. Tayyarede ıımeliyat s:ılonu, ynfak

C hane ve eczane vardır. 
yapmıştır. ~ 

Edlrneye ilk gezinti 1. 

seferi 1 
Niçin? Devlet demiryolları idaresi, bu se- i 

ne Sirkeciden Edirneye pazar günleri , 5 
tertibine karar verdiği tenezzUh sefer ~ Bfr sene sıkı bir imtihan yapılır, 
]erinin ilkini bu pazar günü tecrübeyi mekteplerde çocuklann yarısından 
münasip görmüştür. Tecrübenin bu çok fazlası döner. Bu netice üzerine -
hafta. yapılışma bir sebep de pazar bu sene olduğu gibi • muallimlere şr~ 
günü Edirnede ikinci umumi müfet- mealde bir tamim: 
tişliğin tertip ettiği büyük profesyo- "- Sınıfta çok talebe döndürmek 
nel güreşlennin mevcut oluşudur. Bu bir muallim için muvaffaki.yet miyarı 

('tkmasr da ortaya koyuyor. Şurası bir 
hakikattir ki böyle 1ıô.diseler mesela 
ralımetli Nerati (Bey) uımamndrı ol· 
muyordtl. Neden? O zaman imtiluın
lar mt s1h dr*ildi.' 'Bildkis ... O 1ıaldc 
neden? güreşler içın Başpehliyan Tekirdağlı değildir, bilakis muvatfakiyetsizlifi-

da dab.il olduğu halde memleketin her ............ r .... ouw .. .-.................................................. llWftl......-e••m ....... ........., .......... " ... "'" •••• 

tarafından güreı;ıçiler gitmeh"i:edir. 
Devlet dcmiryolları idaresi FAirne 

tenezzüh postalarını mevcut tarife 
ürerindcn yüzde seksen tenzilatlı ola
rak tertip etmiştir. Bu tarife üzerin
den yUzde seksen tenzilat memleketi
mizde ilk defa yapılması itibarile bir 

.rekor teşkil etmektedir. 
Bu· su.retle birinci mevkide 606, 

i~inci mevkide 438 ve üçüncü mevki
de 283 kuruşa Edirneye ğidip gelmek 
kabil olacaktır. 

Tenezzüh postaları pazar günleri 
sabt.hla.rı saat 6,10 da Sirkeciden ha
reket edecek, başlıca istasyonlarda 
durduktan sonra 13,40 da Edirneye 
vasıl olacaktır. Tren gece saat 1;25 de 
Sirkeciye dönecektir. 

* DÖRDÜNCÜ umum1 müfettiş Tahsin 
l:ıer Ankaradaki temaslarını bilirmiş, va
zife başına gitmek üzere İstanbula hare-
ket etmiştir. · 

• KA RADE.."'lZDE Şile ile Ereğli arasın. 
da bir mayn görülmüş, maynın dolu olma
sı ihtimaline karşı, vapur acentalnrına 

haber Yerilmiştir. 

* BALKAN mcınlekclerinde seyahate 
çıkan 40 Alman gazetecisi dün şehrimize 
gelmişler, muhtelif yerleri dolaşmışlardır. 
Bugün Yunaoistonn hareket edeceklerdir. 

* ŞT::HlRC1LlK mütehassısı Prost bugün 
Jcrde tsıanbula gelecektir. 

* fSTA1''BULA seyyah getirmek ve mem 

leket dahilinde seyahat faaliyeti uyandır
mak için belediye t:ırafınrlan broşürlı-r ha 
zırlanmıştır. 

* CU;\IHUR1YET1N on beşinci :yıldö. 
nümü münasebetile şehrimizde yapıla.. 

cak tenvirat icin belediye tı:mıfındıın 100 
bin lira tah'lisat :t)Tılmıştır. 

"' ESNAF cemiretlr.rinin Caj:fııloğlunda 
:'IIoll:'ıfcn:ıri ~okai.tmdakl yeni bnkım evi. 

:<IAıt/en sayfa!tt çeviriniz 
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Roma görüşmesi 
Roma 4 (Hususi). - Alman devlet 

reisini taşıyan hususi tren dun gece sa
at 20,30 da Alman ve ltalyan bayrakla· 
rile donatılan Roma garına girmiştir. 
Faşist imparatorluğun bırincı mar~ 

üniformasını giymiş bulunan kral Vik· 
tor Emanuel Hitlerı ıstasyonda bizzat 
kar§ılamıştır. KaI'§Jlayıcılar arasında 

basta Musolini olduğu halde, hariciye 
nazırı Kont Ciano, bütün nazırlar, par
tinin ileri gelenleri, yabancı devlet mü· 
messilleri, maresallar ve generaller hazır 
bulunmuştur. 

Tren durur durmaz, Alman milisleri 
ba~ndaru üniformasile Hitler, vago
nundan jruniştir. lmparator kendisini 
Alman selamile selfunlamış. ve sonra Mu 
solini ilerliyerek Alman devlet reisinin 
elini sıkmıştır . 

Hitler, bir yanında kral ve bir yanın
da musolini olduğu halde Garda ihtiram 

• n a3"'aıuu n· tuıır•-.-
nın tanzimıne başlanmıştır. Her cemiyet 
binanın kendi mesleğile atnkad:ır yerini 
tanzim işini üzerine almıştır. 

* KAPJCH.AR cemiyeti idare heyeti se
çimi dün yapılmıştır. Busün de berberler 
cemiyeti ııeçlmi yapılncaktır. 

• Sll\'I:l\IALARDA çalışan makinistler 
bir cemiyet kurmak ilzere villiyete müra. 
caal etmişlerdir. Makinistler hafta tatili 
yapmadan ''e gQnde 11-12 saat çalışmak
Jan fikayetçidirler. 

* ÜÇ AYLIK tekaüt, dul ve yelim maaş 
sahiplerinin mayıs yoklaması ayın beşin
(ie başlıyacak ve yirmisine kadar devam 
~decektlr. 

!* TIP Caküllesinden bu sene mezun ola
cak 270 talebe tarafından cumartesi günü 
bir :veda müs:ımeresi ve bnlo \•erilecekllr. 

• ıs kanunu mucibince hazırlanan fş 
Yerenlerle işçiler rasındaki ihliltırı hnl 
nizamnamesi haziranın on beşinden itiba
ren talblk edilecektir. 

)el KIRSEll(R Crltıketzedelerlne yardım 
için, gümrük beyannamelerine beşer ku.. 
raşluk Kızılay pulu yap ştınlmasına ka
rar verilmlşllr. 
* ADANADA Adalıköyden yüz yirmi li-

ra mukabilinde ndam öldfircn İbrahim 
Hacı dün idam edilmiştir. 

• PAMUK ipli~i buhranı yüzQnden fnb 
rikatörler lktisat vekAletinc milracnat et
mişlerdir. Ycklilet vaziyeti tetkik etmekte. 
'dir. 

• S.K.HfSARda diln ortnolmlda J:ını!nr. 
ma komutanı t:ır:ıfından ıehlrll gaz h:ık
kında bir konrerans verilmiş ve halkevin. 
<le Dikmenspor klübünün kongresi yaptl
mış ve heyeti idare seçildikten sonra par
ti kııılay heyetleri de toplannrnk bir has
bihalde bulunmuşlardır. 

"' ANTALYADA ilkokul 6ğretmenlerl, 

kültür dlrektörnnnn haşkanlı~ında, Antal
yanın Perge ve Aspendes h:ırabclerlnl 

incelemek ve co~ran jeolojik elfidlerde 
bulunmak üzere Serik, Manavgat kazaları.. 
na gitmişlerdir. 

• lRAN hükOmeti, İstanbul üzerinden 
ihraç olunan İran halılarının ancak ıra
nın takas anlaşmnlarile bağlı olduğu mem
lekete s:ıtabllmeslne karar ·Vermiştir • 

• ASKERİ mekteplere bu sene bir ha
zirandan itibaren talebe kaydına lıaşlan
ması ve bu kayıt mnameltıtının temmu
zun 25 ine kııdnr devamı takarrür etmiştir. 
DIŞARIDA: 

• Mareşal Göring, Yugoslavya beden ter 
biyesi nazırı Miletlcl kabul ederek kendi
gfle uzun ve samimi bir mfiltıkatta bulun
muştur. Mlleliç, mareşalle görllşlilkten son 
ra tayyare ile Hlele h:ıreket etmiştir. 

• 270 genç A vusıuryalı polis kadrosu. 
na girmek için lc:ıp eden dersleri takip 
etmek ilzerc Dcrline gitmiştir. 

• Stoyadlno\•fç ıle Krorta, 5 mayıs ak
şamına kadar de,·am edecek olan küçük 
lllllil konferansının mesaisine işllrak et
mek üzere Romanyada Siniafaya hareket 
etmişlerdir. 

* İngiliz a,·arn kam:ırasında, mebus 
Manderin lıir sualine cevap veı en ticaret 
milsteşarı, Cekoslovakya ile ekonomik 
münasebatın te\ siine hiçbir s:ıhada im. 
kAn görmedi~ini söylemiştir. 

• LIZBOND.\ Brezilyanın keşfinin yıl. 
dönümü münasehelile başvekil Salazarın 
önllnde donanma büyük hir geçit resmi 
yapmıştır. 

* Finlandiva parlanıenıosu sili'ıhl:ınma 
için lıükOmelln ı tedlği iki mih-ar 710 
milyon Fintıındlya markına baİiA olan 
tahsisatı k:ıhul etmiştir. Ru rıara 1938-
1941 seneleri arnsındn sarfcdılecekttr. 

* Evclpides harbiye mektebinden me _ 
zun olan yeni subaylara dün Yunan kra. 
lınm hükümet reisi general Melak~asın, 
harbiye müsleş:ırlarının, kara, deniz ve 
hava genelkurmay reislerinin ,.e birçok 
~ üksek suba) lann huzuru ile diplomaları 
verilmiş ve yemin töreni yapılmışlır. 

• Bulgar kralı, Yeni mebusnn meclisi
nin 22 mayısta toplanması hakkındaki e. 
mirnameyi lmzalnmışlır. 

• Derlinde D:ınlmarka • Avusturl'B ti
caret mukavelesini Alman _ Danimarka 
ticaret muahedesile birleştirmek fizere 
):tpılm:ıkta olan müz:ıkercler bitmiştir. 
Yeni ticaret muahedesi 9 ma,·ısda merf. 
yele glreccklir. 

resmini ifa eden askeri kıtalan teftiı et· 
miş, istasyon önünde durarak, tezahü· 
ratla geçen halk alaylannı selAnılanıq ve 
sonra kralla birlikte tariht merasim ara
basına binerek Kirinal sarayına gitmiı· 
tir. 

Hitler ve kral saraya geldikten sonra 
müteaddit defalar sarayın balkonuna 
çıkmı§lar ve halk tarafından ~ddetle al· 
kışlanrnışlardır. 

Bu sabah çıkan bütün İtalyan gazet~ 
teri, Hitlere yapıtım, olan muhtel'Ql 
kabul merasiminin tafsilltile doludur. 
Romadaki §CJ1likler devam ediyor. 

İtalyan ba~ekili bu sabah Kirinal sa-
rayına giderek Alman devlet reisini zi-
yaret etmiş ve bilfilıare her ikisi birlikte 
olarak rneçhOI askerin ve faşist ölilleri· 
nin mezarlarında yapılan merasimlerde 
hazır bulunmuşlardır. 
öğleyin, Hitler, Venedik 5araymda 

Musolininin ziyaretini iade etmiş;şerefi· 
ne bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

BugUn yap1tacak askeri 
geçit resmi 
Oğleden 59nra Hitler, Musolini ve 

maiyetleri muazzam bir hava meydanı 
olan Ccntrocellede 50.000 genç faşist 

tarafından yapılacak olan askert bir ge
çit resminde hazır bulunacaklardır. Mu· 
solini, Hitler, Alman ve İtalyan nazırla
" bundan sonra Italyada bu1unan biltiln 
na.zilerin toplanac.ığt Sen·- Maksans ki
lisesine gideceklerdir. 
Akşam I<irinal sarayında bir gala mn

sameresi \•erilccektir. 
Gece. Hitler yanında Alman nazırla· 

n bulundu~ halde Napoliye hareket 
edecek Ye 5 mayısta öğleden evvel Na
pol iye varacaktır. İstasyonda kral ve im 
parator. Piemon prensi ,.e İtalyan nazır
ları tarafından karşılanacaktır. Sonra 
hep birlikte Konte - di Kavus zrrhlrsına 
binerek İtalyan donanmasının talimleri
ni seyredecektir. tik kısmı öğleden evvel 
ikinci krsmt öğleden ~nra yapıfacak 

olan bu talimlerde Murolini de ham bu· 
lunacaktır. 

Hitler İtalyan kral ve ;mparatorunun 
refakatinde Napoliye dönecektir. 
Akşam Napolide kralın sarayı l>nünde 

halk büyük tezahüratta bulunacaktır. 

Kralın sarayında tertip edilecek akpm 
yemeğini müteakip Bitler tiyatroda bir 
gala müsameresinde hazır bulunacak ve 
gt-ee Romaya dönecektir. 

Mayrm 6 rncı gününün öğleye kadar 
olan kısmı muazzam bir askeri geçit res· 
mine tahsis edilecektir. 

Hitter Kirinal sarayından hükOmda
nn refakatinde olarak merasim mahal· 
line gidecektir. 

Kapttol'da merasim 
Program mucibine eöğleden sonra Ka· 

pitolda merasim yapılacak, halk dansla
rı ve musikisi, koro heyetleri ve Karabi· 
nerlcrin at oyunları ile zengin bir suvare 
tertip edilecektir. 

7 Mayısta Hitler Roma civarında San 
ta - Marinellada yapılacak olan mühim 
bazı hava talimlerini seyredecektir. 

Ayni gün öğleden sonra Hitler Musoli 
ni ile birlikte hususi mahiyette olmak ü
zere Romada birkaç müzeyi gezecektir. 
Akşam \' enedik şarayında bir gala zi· 
yafeti verilecek ve bunu bir kabul res· 
mi takip edecektir. 

8 Mayısta Hitler program mucibince 
hususi mahiyette olarak Romada Ostia
nanm ~bidelerini ziyaret edecektir. 
Akşam Musolini ismini alan Forumda 

izcilerle faşist üniversitesi talebeleri jim· 
nastik hareketleri yapacaklar, Lohengrin 
piyesinin ikinci perdesini temsil edecek· 
!er ve bu meyanda hava fişekleri atıla

caktır. 

Hitler bundan sonra F1oransara git· 
mek üzere Romadan ayrılacaktır. 

Kral istasyona gelerek Hitleri uğurla· 
yacaktır. 

9 mayıs gecesi, Hitler Almanyaya dön
mek üzere F1oransadan hareket edecek· 
tir. 

Hitler ve Muso11ni nutuk 
söyliyecekler 

Dllçe ile Hltlerin cumartesi gUnU Ve· 
nedlk sarayında verilecek olan son ıala 
ziyaretinin onunda birer nutuk ııöyleye
ceklcrl haber verilmektedir. Bu nutuk
lar, radyo ne bUtUn dllnyaya ne~redlle· 
cek ve derhal tercilme olunacaktır. 

Hiller·n Roma ziyareti ve 
Atman ~azeteleri 

Berlin, 3 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: 
Bu sabahki gazeteler, hemen yalnız 

HABER - ~'8m polfsal ™" ı MAYIS - 1938 J 
Frans~a:==_ıı•·-----------~~ 

lnglltereye yeni bir 
muhtıra verdi 

Londra, 4 (A.A.) - Havu ajansı 
muhabiri, İngiltere hariciye nezareti· 
nüı Fransa hükumetinden bir muhtıra 
a1mıJ oldufunu iıtihbaratma atfen bil· 
dinnektedir. Fransa hük\lmeti. bu 
muJıtırumda İngiliz ve Franaz nuır
rin netl:eai olarak ya.kında Prağ hWd~ 
meti nezdinde ıcra edilecek teıebblla
lan aramda yapdını olan görüpnele
Jerl izah ve tasrih etmektedir. 

lnrilizlerle Fransular aruındaki gö· 
ri!!IDelere diplomasi yolu ile devam o
lunacaktır. 

•-----------------------------------------
General doktor 

Fuad UldU 
Kasımpa.şa Deniz hastahanesi eski 

bqhekimi halen Devlet Demiryolları 
Sirkeci merkez hekimi emekli general 
doktor Fu&t Akgül dün akşam sa
at altmda Sirkecide yazihanesinde 
kalp durmasından vefat etmi§tir. 

Ceııa.zeai yarın Kasmıpaşa. hasta.
ha.nesinden kaldırılacaktır. 

Zorlu ko~a 
Şehremini KAtib Adil sokağı 41 nu 

ımrada oturan 22 yaımdaki M uka.d· 
der, eve gelen kocası Süleyman ile kav· 
ga etmif ve Süleyman karısmm başını 
Jlıe ile yaralamı§tır. Bu ara iıe mü.da· 
hale etmek iatiyen kum a:ınesi Ayşe· 
yi de itmif ve kadıncağız cama çarpa· 
rak yaralanmııtır. 

tıri kadm haseki hastahanesine kal· 
Oınlmıı. bu zorlu koca baklanda tahki· 
kata baılantnI§tır. 

Blrblrlerlne glrmı,ıer 
Kasımpaşa. Kulaksızda oturan bir 

ailt dün birbirlerine girmiıter ve neti· 
cede hepsi de •.:Urmil meşhut ma:hkeme
aine verilmiıterdir. 

Aile efradmdan olan Münire, oğul· 

lan Rıza, Ali ve Huan, ıelinleri 
~OnbDl •e Hacı hanım bir :mHele~ 

dolayı kavgaya ba§lamıılar, İ§ sopaya 
dayanınca karakola ciderc1c birbirlerini 
Jiklyet etmtıterdir. 

Kazalar 
Dün, Harbiyeden reçmekte olan fO' 

fCSr, Cemal idaresindeki otomobili tram
vaya çarpmamalc için direksiyon kır

mrı ve kaldınnu çıkarak direğe çarp· 
mı~ ve yıkımJtır. Otomobilin de ön 
laamı hasara uğramııtır. 

Şoför yakalanınca karnesi olmadığı 

görillmüt ve bu ı..ihetten de tahkikata 
baflannu1tır. 

Mecidiye köyı:iden relen, belediyenin 
122 numaralı lumyonu ermeni mezar
bğt önünde tramvay 1erketi tarafından 
açılan, ipret konmadrfı ve yağmurdan 
doldufu için de g8rülemiyen çukura 
dUtmilt ve camlarile <Sn kı11m parçalan· 
mqtrr. 

Galata, Necati bey caddesinde otu· 
ran Mehmet, caddenin bir tarafından 
diğer tarafına geçerken, Yorcinin ida· 
resindeki bisıklet kendisine çarpmıı ve 
sağ kolunu lurmrıtır. 

Hitler'in İtalyayı ziyaretinden bahset
mekte, HiUer ve Mussollnl'nin fotog _ 
raflarmt neereylemekte ve baş yazı um· 
da Berlln - Romlhverlnln ehemmiyeti i 
bir kerre daha tebarUz ettirmektedir. 

Berllner lokalanzcigcr diyor kJ: 

''Bu mihver, sulhtan bahsederken ha
kikatte h:r.rbı kasteden bir antant dejil, 
f&Jr:at hercUmere vutyetl gösteren bi· 
muhit içinde bulunan iki dost milletin 
polftikumdakl euurlu nizamı bildirren 
bir antanthr. İki memleket. yeni ve 
dofru bir 21ulh lı;in ı;alışmaktadır. Bit -
tabi bu sulh, bu Ud devleti ve modern 
bir nasyonalist politika sistemini takip 
edilp milrtecl demokrasflerln ve bolıse

vfzmln alueyhte hareketlerinden mil· 
teessir olan bUtun diğer memleketleri 
daha kuvvetll yapacaktır . ., 

Fölkl§er bcobahter de §Unlan yazıyo.: 
"Berlln - Roma mihveri, Avnıpa po

litlkumda en sağlam unsur olduğunu 

lsb&t etml§tir. Bu mihverin mevcudiye· 
ti. bugiln kuvvetler muvazenesine ha -
kimdir. Roma'da geı;ecek gUnler, iki 
mlJletl, yıkıcı kuvvetlere karşı avrupa 
medenlyetlnf muhafazaya muktedtr bir 
hale getirecektir. 

Bugün S KARVA Sinemıuında 

CONRAD VEIDT ve ViViAN LEiGH 
tarafmdan §ahane bir tarzda yaratılan 

SON SEYAHAT 
Fransı:r.ea sözlü aşk \"C esrar fllmlndc. 

MontrU konferansı 
ve ltalya 

Kont Ciyano ile Hariciye 
Vekilirr.iz dostane telgraflar 

teala ettiler 
Ankara, 3 (A.A.) - İtalyanın Mon

trö Boğazlar mukavelesine iştiraki 

münasebetiyle düit Doktor Rü3tü A
rasla Italya Hariciye nazırı Kont Ci. 
ano ara,,ında ~ağıdaki telgraflar te
ati olunmuştur: 

Ekselôn8 Doktor Ara,,. 
Türkiye Hcıriciye Vekili 

ANKAR.4 

24 Temmuz 1923 de Lozanda. imza .. 
!anan Boğazlar m~kavelesi yerine ka
im olmak üzere 20 Temmuz 1936 da 
Montröde Boğazlar hakkında imzala
nan mukaveleye İtalyan hükfuneti bu. 
~ün lştirak etmiştir. 

ltalya ile Türkiye arasında mevcut 
samimi dostluk hislerinden mUlhem 
olan bu karan Ekseli.n.smıza an.et
mek ve bu münasebetle §ahsi duygu
larımın ifadesini yenilemekle bahti
yarım. 

ClANO 
Ekseıa.na Kont Ciano 
Majeste ltalya kralı ve Habeşis

tan imparatorunun Hariciye nazırı 
Roma 

ltalyanrn Montrö mukavelesine 
i3tiraklni ve kraJJık ve Jmparator -
luk hUkQmetfntn bu jestini llham 
eden memleketim hakkındaki duy. 
guları bfldlrmek nzere ekselAnsını
zın llllfen gönderdikleri telgraftan 
dolayı en hararetli teşekkUrlerlmf 

arzederlm. 
Gösterilen bu ııulltlne allkadan 

fcvıcnı ı:ıe mntehassıs olarak, cumhu 
rlyet hUkCımetlnln de bu iştirakte, 
bUyllk komşu ve dost memlekete 
karşı TUrklyede beslenen duygulara 
tamamile tevafuk eden bir muhab
bet ve dostluk nişanesi gördilğUntı 

ekselAnsmıza temin etmek isterim. 
Bu mUnasebetle, en samımı ,ahs! 

duygularımın ifadesini kabul buyur 
manızı rica ederim. 

Dr. RU~til Aras 

Frankocular 
Havaların fenahğın' 
rağmen llerllyorlaı 

Salamanka; 3 (A.. A.) - Um 
karargahın tebliği: 

Alfambra cephe.sinde, mtitemad 
surette yağan yağmura rağmen, 10 k 
lometre kadar ilerledik ve MiraveU! 
Villaroya, Los Pinures ve EI-Pobo 
zapettik. Dil§man mlllıim zayiata uğ· 
ratılnu~tır. 

Bilbaodan bildirildiğine göre, T 
ruel cephesinde Varela kuvvetleri G 
dar dağlar.mda hükiimetçilerin mtihint 
mevzilerini elde etmiglerdir. 

Madrit bombardıman edildi 
Madrid; 4 (A. A.) - Fra.nko kuv: 

vetlerinin bataryaları gece Madrl · 
aiddetle bombardnnan etm.eğe bql 
ml§lardır. Bir çok obüsler §ehrin m 
telif ma.ballele·ine düşmli§ttir. 

Cumhuriyetçi Jspanyamn 
Paris elçisi 

Paris; 4 (hususi) - Hariciye na.• 
zırı Bone bu saba~ cumhuriyetçi~ 
panya sefirini kabul etmi§tir. 

Inglllz - ltaJyan anlaşması 
Avam kamarasında 
Çemberlaymın nutku Romada 

memnuniyet uyandırdı 
Londra, 3 (A.A.) - Diln ıece li. 

vam kamarası, muhalefet iıçi partisinin 
teklifini 110 reye karıı 316 reyle red 
ctmiı ve İngiliz: - İtalyan anlaımaaını 
tasvip eden hükumet teklifini 108 re-
ye kar§r 316 reyle kabul eylemiıtir. 

Bu müna.sebeUe Cemberlaynm beya 
natı ROmada memnuniyetle 1ıın· 

mıştn-. İtalyan gazeteleri yaliiız Hit
lerin ziyaretile menul olmasına rağ
men Çemberlaynm nutkunu büyük 
puntolu ba1lı1darla neıretmiılerclir. 

Beyoilu birinci sulh hukuk hlkimll· 
iinden: 

1 - Emine, Zeynep, Safiye ve ıdire
nin müıttereken mutasarnf olduklan 
950 Ura nıuhamınen kıymetli kasmıpa -
ea'da hactferhat mahallesinde pirinçci 
sokağında eski 44 yeni 36 eayılı evin 
tamamı şllyuunW\ izalesi için açık arttır
maya konulduğundan 8.6.38. çareamba 
gUnU saat 1~ ten 16 ya kadar beyoğlu 
sulh mabkeme21i baı kA.tipUğince satıla

~-- - - - - - caktır, arttırma bedeli muhammen kıy-
ULUS metinin % 7 5 ini bulursa o gün ihale 

Gelen sesler 
( Ba§tarafı ! incide) 

rışları ilham eden duyguların ne işi 

var? Heyecansız maç olmiyacağını 

bilmiyor değiliz. Hattı bu heyecan ba
zıııı çığırından da çıkabilir. Havuz.da 
bonmarşe kayığı yUT.dilrülUr gibi fut
bol oynanmıyacağını takdir edenler
deniz. Fakat kavga dahi, centilme.,in 
efendiliğine ve lügatinin temizliğine 

halel getirmez. 
Bahu.aua l>izim m;uncuıarımız üc

retl.6 toplanma değildirler: Hepsi ai
le yavruları ve sanat lşıklandl!'. v, · 
biz, bininci defa bir daha söyliyelim 
sporu beden terbiyesinden fazla r 
terbiyesi, ahlak terbiyesi için istiyo
ruz. Sporda yenip yenilmesini bilen 
insanlardır ki umumi hayatta, politi· 
ka ve iş hayatında dürüst olmağı, bu 
hayattaki rekabeti earklılık zilletle
rinden kurtarmağı, talii daha iyi kar
şılamağı öğreneceklerdir. Kargıınnda

ki sporcunun ayak darbesi mahareti· 
nl, çelme ile önlemek iptilası, bime • 
eski siyasi mUcadelelerin mahiyetini 
de anlatır bir şeydir ve bu tarzı teş
vik eden sesler, bize, o milcadeleler ; · 
manındaki yazıları ve sözleri hatırla
tır. 

Stadyom. bizim nazarımıma Kema 
list gençliğin ~nf sıhat, fakat maddt 
manevi sıhatini yuğuran oca.klardır. 

Biz ırt.adyomlarda tür!t asaletini, oyun 
da, hükümde, seyirde, her üçünde 
tUrk asaletini, kuvvet ve asaletini f~ 
teriz. l'atay 

edilecetir. bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması on beşinci gUnUne &'elen 23. 
6.38 pel"lembe gUnU aaat 15 ten 16 ya 

kadar icra olunacak ve en çok arttıran& 
ihale edilecektir. 

2 - ihaleye kadar birikmif maliye 
vergileri, beledeye, vakıf icareai ve del· 
laliyo ile 20 senelik evkaf tlviz bedeli 
mUıteriye littir. 

3 - arttırmaya girmek 1ateyenler 
muhammen kiymetin % 7'!S nfabeUnde 
te'minat akçası ve ya ulusal blr banka
nın te'minat mektubunu getirmeleri 
ıarttır. 

( - arttırma bedeli ihaleden ltlbaren 
5 gUn içinde mahkeme kuuma yatın· 
lacatır: aksi takdirde ihale bozularak 
f'arkı fiyat• zaran ziyan ve fllz blll 
hükUm kendisinden alınacaktır. 

5 - 2004 numaralı icra. ve if1a.a ka
nununun 188 inci maddesine te\'ftkan 
gayn menkul Uzerindekl ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarlar gayrı 

menkul Uzeıindekt haklarmı ve husu -
slylo faiz ve masrafa dair olan iddlala 
nnı l~pat için ilan günUnden atl.aren 20 
gUn içinde evrakı mUsbltelerlyle birlik· 
te &alılJ memuruna mllracaat etmelidir
ler aksi takdirde haklan tapu kUtU • 
gUyle Babit olmayanlar ısatıe parasının 

paylal]lnıı.smdan h3rlç kalırlar. 
6 - prtname mahkeme dlvanhane

Binde her kesin körebileceğf yerde uıl· 
mıııtır. fazla malumat almak isteyenle
rin 938·5 sayıslyle baı k!tlpli#e mllra -
caatı tlan olunur. 

11132 300 



4 MAYIS - 1938 

HAIBER'ln zabıta ırcmanı 

Bütün bunlar aşık bir polis müfetti. nan Fransız. İtalyan, İspanyol, Tunus, 
şini si.'lirlendirecek vaziyetlerdi. Şarli- Cazair sa..'ıilleri vekadan haberdar e<lil· 
nin fikrini dcğiştrmek içn, çok iyi mu- miş. dikkatli davranmaları bildirilmişti. 
hafaza edilen incilerin çalınmış olamı· Bütün bunlar3 rağmen genç kızın a· 
y:ıcağmr ve ıord Seamorun onlan teh- kıbeti hakkında ufacık malümat bile el· 
Jikcden kurtarmak için böyle bir fikir de edilemiyordu.Bütiln nbrta ve a.keri 
t·ıtbik ettiğini ve bu sırada, Murycli de 

1 

kuvvetleri harekete geçtiği halde hay· 
Bay Karnavalm kaçırmış olabileceğini dut çetesinin nası1 gizlcnebildiğine ıa· 
ileri sürdüm. ııyorduın. 

Kısacık boylu olan Şarli bunu kabul Yeni bir havadis işitmek ümidiyle 
etmiyordu: her gün Agaz'a gidiyordum. Şarli ile 

_ Hayır, hayıTl Eğer lord böyle bir her rastlayışınuzda baıbaıa oturuyor, 
konu"'uyor, bü~Jn ihtimalleri ıözö· işe teşebbüs etmek isteseydi, daha b:ş- :r 

ka çareler bulabilirdi. Bir kere böyle bir nünde bulunduruyorduk. 
Lord Seamor'u görmenin imkanı 

ıddiaya polisi inandıramazdı. Hele 
neş'cli haydutlar güruhunu hiç kandı. yoktu. Muryelin ka~nhşı onu müthiş 

bir teessüre boğmuştu. Rahatsız edil· ramz.e. Vaziyet benim iddia ettiğim 
memesini istiyor, bunu temin için oda· 

§Ckildcdir. Muhakkak bay Karnaval 
sın.da kilitli oturuyordu. 

intikam almı§tır. 
Bunu bana anlatan himıetçiler. Lor· 

Artık hiç konuşmayan lCTd, Bay Kar-
dun bir manastır hayatı yapdığını, mu· 

navz.ıl hakkında vaktiyle şunları anlat-
vakkat bir .zaman ir1n kendi oda hiz-

mrıtı: r 
metçisine yol verdiğini söylilyorlardı. 

On ıene evvel Lordun maiyetinde Bir &qam gene Şarli ile görüpnek 
çalıp.n ve karnaval alaylannı idare et- il.zere komiaer!ik bina.ana cirmittim. 
tiği için (Bay Karnaval) likabiyle •· Dııarı çıkınca, otomobilimin yerinde 
nılan adam, (Amerikan) adını tqı- yeJJer ntiğini gördilm. Bu beni ideta 
yormuı- Lord o vakitler Paaifik'te A- çileden çrkarttı. Ters y:izilne döndüm. 
tel limanın.da inci çıka.rmalcla valdt Komisere çtlo§tnn: 
geçiriyormuJ. Günün birinde (Ame· - Dairenizin önünden koca arabayı 
rikan) adını taııyan bu adam, sarhoş· çalıp götürüyorlar ı Bu mUthit haydut· 
luk neticesi, yerli dalgıçlardan birinin lar ka.r§mnda polisin aczi daha ne ka
kafasını kmnıı. Lord, kendisini yaka- dar silre\.:ek?? 
lam.rı ve kırbaçla öLdUrün.:eye kadar Fakat, mcmurlann hafi.f çe ıülüıtük
vurmuı. Bununla da ilctifa etmemiş, teri, işin içinde it olduğunu bana an· 
adliyeye tcalim olunmak üzere bir ge- lattı. Öfkem büsbüııan arttı. Şirliye koş 
nüye yükletmiı- (Amerikan), cinaye- tum: 
tinin cezasını uzun müddet zindanda 

- Arabamı a.rama'a niçin lüzum 
yatmak ıuretile çekmiş. 

görülmüyor, diye bağırdım, beni otomo 
Geçen seneye gelinceye kadar Lord bilimde bir şey saklryacak kadar buda
~r onun hakkında hi~ bir ıey dY.Y,,..........,_,_,_ıwm-r-------- --.,.._.,._.~~ 
-mamr1- Bir cUn. "'&Ir ırama..ı samı. 
Lord, elinde kama tutan maakell bir .. 
damın üzerine doğru yilrUdilf'Unil g6-
rünce korkmuş, kaçmrı. Zabıtaya ha
ber vermiş, fakat o gtlnden ıonra da 
daha tedbirli bulunmağa gayret etmi§. 

O zaman Karlton'da oturmakta olan 
Lord, caninin dördüncü taarruzundan 
da güçlükle yakasını sıyırdıktan sonra 
selamet çaresini "Kız:ılkaya,, ptosuna 
nakletmekte bulmu§. Lord, t&mirat İ§· 
lerini ve otomatik tcrtıoatı bizzat ida
re etmiş. Bilahare methur iıt:ileri de 
ptoya yerleştirmiş. Bütün hizmetkar
lannı itimat ettiği insanlar arasından 
seçmiş ve Londradan getirtmittir. 

Şatoya esrarengiz: adamlar tarafın
dan müteaddit baskmlar yapıl.mıf, fa· 
kat mahalli polis lmirleri "ncteli hay
dutlar,, namında bir çetenin mevcut ol
madığında ısrar etmiıler. 

Günün birinde yeğeni Muryel dün
yaya gelmiş. Lord, küçük ktzı, karma 
kan§ık hadiselere sahne olan ıatoda 
tutmaktansa, daha emin bir yere yer
Jeıtirmeyi muvafık görm:.i§. Lordun 
yeğenine kar§ı gösterdiği bu muhab
bet, haydutların gözünü çelrmi§. Mur
yel'in saklı bulunduğu binayı meydana 
çıkarmakta gecikmemiıler, Lord, ye
ğenüe uzun bir seyahate çıkmı!: hay
dutlar takibinden geri kalmamr§lar. Ni
hayet, en emin ye~ olmak itibarile "Kı
zılkaya,. ıatosunaa karar kılmışlar. 

Taarruzların ukası kesilmeyince, 
Lord Sea:nor, İngiliz sefirinin iltima
ıile, fransız: zabıtasınm yardımını te
min etmiş. Ayrıca sefaret te Lordun 
yanma hususi bir polis vermiş. 

Tahkikata girişmek üzere şefim ta· 
rafından Kızılkaya ptosuna gitmek i· 
Çin emir aldım, yola çıktım. Frejilı'tc 
otomobil bekliyordum. Birdenbire ö
nümde bir otomobil durdu. Beni sım
aıkı bağladılar ... 

Şarli benimle adeta iyi bir dost gibi 1 
konuıuyordu. Fakat kendisine hali i
timat edemiyordum. Müfettiı. Muryel 
kaybolduğu gündenberi, konsoloslara 
vannca;-a kadar herkesi seferber et
ıniştJ. Limanda'1 hareket eden bütt:in ,. 
vapurlar inceden ir1.:eye gözden geçiri
liyor. scCer<lcl:i yolcu vapurları harp 

1 
gemileri taraEından durdurularak ara!
tınlryordu. Akdeniz havzasında bulu· 

Şadi aWdmetJe cevap verdi: 
-Bay Ralf, ainirlenmeyiniz. Siz de 

bilirsiniz ki bir otomobilde bir çok cizli 
yer vardır. Ve buralarda bir çok ıey 
gizlenebilir. Bir defa, kaybolmuı bir 
inciyi otomobil motörleri arasmda 
yağlara butaımrş bir vaziyette bulmuı
tum ... Telaşa ciüJmenize hiç lil%UD'l 
yok. Madem iri kendinizden erninsi· 
niz1.. 

- Dostum, burada emniyet mesele· 
si mevzuu bahs değil... On altı silindir
lik arabamın yastıkları, motörlerf mev
zuu bahstır ... 

-·Ta bit l!ııtUderlniz de, değil mi? 
Şarli Adeta eğleniyordu. 
- Şarli, dedim, bu ara)tımıada mut

lak ben de bulunmalıyım ... 

- Uzak bir yerde değil, gidcbiHriz. 
Dııan çrktık. Biraz yUrildüktcn 90n· 

ra garajm kapısı önilne geldik. Me· 
murlardan bazdan, muayene ettikleri 
lastikleri ıtıirmekle ufraııyordu. 

Biri.si, ince uçlu bir iğneyle kana· 
pcleri yokluyordu. Bir amele, motörU 
ağır ağır işlctir.>r, bir diğeri de dik· 
katli dikkatli muayene ediyordu. Hattı 
fenerler bile yerlerinden çıkartılnq, i
çersin.deki aynalann vidalan gCV§Cti· 
lerek yoklanmııtı. 

Arqtırma apğr yukarı bir saat ıilr
dil. Şarlf adamlann etrafında dört dCS
nilyordu. Nihayet ıcf makinist: 

- Tamam. baylar... Hiç bir ıey yok· 

tur ... 
Şarli Adeta sararmıştı: 
_:.. Hiç mi? Hiç bir ıey bulamadınız 

mı? Ya bunlar? 
Ayağile kalın lastikleri gösteriyor-

du. 
- Onlara da bakıldı ... 
Şarlinin fena halde canı sıkıJmııtr. 
Bununla beraber yanıma yalclattı ve 

özilr diledi. 
Kızgmlıfrm geçmı . Arabama atla-

dım: 
_ Şarr gidce;eğiniz: yere kadar siıi 

götilrebilinm 1 
Dedim. 
- Tcıekk-Jr ederim: komiserliğe 

dönmek mecburiyetindeyim ... 
- Şarli, hatırlatayım ki, bu hareket-

lerin sana al:ya malolacaktır. 
(Devamı var) 

Fcst ·va7inıfoi11 Bal1.-an1t ntiittefiklcrimizıe olan bülihı , ıünasc• eti, buraya g len bir kaç artist kafiWsine inhi.9ar e lıyo 
Böyle mi olmal"ydi1 

Is tan bul festivaline 
düş n vazife 

Balkanhlar arasındaki dostluk bağla
rını sağlamlaştırmak ve çoğaltmak 

Gerçi zelzeleler hafif hafi devam edi- ı {:t -'--111!' gune kadar lstanbula gelmemelerini ne· 
yor, sürekli yağmurlar canımızı sıkıyor, lstanbulu, suıı.. içinde refaha yol- ye hamletmeli? Nedir bu? lstanbula 
lzmirin yıldmrnlarla Meta bombardı· karşı umumi bir boykot mu var? Hayır. 
man edildiğini duyuyoruz, üç kardeşler 1 lamnaktan ~7oa bir siyasi dilşiln- Kabahat bizdedir. Propaganda yapma-
dağmda bir heyel!n başladığı bildirili· li oeBi olmrymı Balkıanlıları-n mil§te- sını bilmiyoruz. Değil dünya mikyasın-

rek tontı1fM, an?.a.,ma, eğlenme ue 
Yor• bazı yert.......ıe dereler --'-=·ıer ,_.en·ı da, Balkanlar nıil..,_•asında dahi festivali 

• cıu • u:ıw • J öğrenme Mekkeri 1ıaline sokm4k ıa. ·J 

yapılan köprüleri bile tahrip edecek de- l!nse etmekte ftciz göstermişizdir. 
recede azmışlardır. Fakat ne olursa ol· zımdır. Bu satırlar, belki biraz gelişigüzel ya-
sun, bir iki gQn içinde bu Afetlerin sonu v azan : zıinnslardır; belki bu satırlarda muhar-
gelecek ve ayın en şiirli ısık saçtı~ bu rir bir parça acı konusmuştur. Fakat bu 
memlekette bahar. gene sanatini göste- Şeklp GÜrDdÜZ satırları ile muharrir, vali ve belediye 
recek; sevincin, ne~nin, sevginin, em- tivalinin geçen yıllardakine benzememe- reisi Üstündağrn Atinayı resmen ziyare
niyet ve huzurun mAbedi olan Türkiye- sini istemek arzusundayız. Istanbul fes- te davet edildiği şu günlerde Istanbul 
mizde kür. eğlence ve istirahat sezonu tivali bugüne kadar veremediği neticeyi festivalini hatırlatmak istemiştir. Sayın 
başlıyacak. bugünden sonra vermelidir. Üstündağ, Atinada yapacağı temaslarda 
Mayıstayız. Demek otuyor ki bir ay, Yukarda, •geçen yıl festivali güzel ol- İstanbul fc th-ali etrafında dC'lst memle-

nihayet bir buçuk ay sonra Istanbulun du,. derken '"İstanbulluların bir kıffill· ketin alakasını kuv\'etlendinnek imkfuı
silal eünlerine airmit olacağn. m ellenairdi,, ~ik. Umibiildan ila- larmı bulabilir. Do tumuz ve müttefiki-

Acatia 1938 festivali için neler da- ve edelim ki; miz Yunanistana yılm her ayında Tür-
J(lnc!Qk? 1938 festivalinin bundan ev- "Bir §!bir halkmm sadece bir kismmı Jdyeden birçok gidenler van:lır. Yuna
velki festivallerden çok farklı olacatmı ~lendiren §efe festival adı verilemez. nistanm, Türki}•ede Yunanistam zivaret 
tahmin edebilir miyiz? Etmememiz için Festival bütün bir şehri neşeye boğan, için duyulan bu iştiyaka cevap ve~ek 
ortada bir sebeb göremiyoruz. Zira tstan şehrin bütün halkını coşturan nesneye ic:temiye<:efi düşünülemez. N~ içinde 
bul §ehri festivalinin artık, bir tarihi var- d--' bir İstanbul, bütün Balkanlıları cezbe-ıı::r .ıer.,, 

du. Bu festivalleri yapa yapa bir hayli Belediye reisimiz, geçen yıl programa decek kudreti haizdir. İstanbul fesfü·ali-
tecrilbeler kazandığımın, artık bu isin koyduğu halk günlerile, hiç şüphesiz, bu ne, Balkanlılar arasındaki dost bağlan 
toyu olmadığımızı söyliyebiliriz sanıyo- emeli tahakkuk ettinnek istemişti. Fa· sağlamlaştırmak ve çoğaltmak gibi bQ. 
ruz. kat bu emelin tahakkuk ettiği iddia edi- yük bir vazife me\•dudur. 
İstanbul belediyesi 937 festivalinden 1 b"l' ., A u İnsanlar gibi milletleri de biribirine e ı ır mı. Sıcı... bağJ 

memnun mudur? Bilha sa festh al programına dahil bir ayan en mühim funil nese değil mi-
Memnun olmadığım söyli,.·emez tabii. Nasit gecesi hatırlıyoruz ki festival he- dir? 

Zira; yeti, bilet gişelerini açacak memurlarım ,~EKiP GÜNDÜZ 
1 - Zarar ettiğini iddia edemez. göndenn~i bile unutmuştu da halk bey- Avrupa hattında 
2 - KAr ettiği iddia edilebilir. hude yere kapılarda beklemic:, hatt~ bir 
931 festivalinin e\'\'elkİ festivaller- kısmı tahta perdeleri yıkarak <'yun mey- şl mendUfer seferleri 

den daha gmiş bir alaka do~duğu mu· danına dalmrıştı. mu ka velesl 
hakkaktrr. Bundan kuvvet alarak divebi· Gene festivalin Beylerbeyi sarayındaki VekiJJer heyeti, Pythion civarında 
liriz ki; . 

smııresini elemle hatırlıyoruz. O ne ga- TUrk - Yunan hududu ile Silvingrat 
"938 festivalinin, şimdiye kadar ya- rip geceydi? Beylerbeyi sarayının alt kat civarında Yunan - Bulgar hududu 

pılan bOtün festİ\'tlllerden daha Ostiln salonuna 4500 insan sığdırılabilir mi? arasındaki şimendifer hattı Ur.erinde-· 
bir müo:.bet netice vennemesi ancak bu iş Sığdırılamaz tabii. Sığdırılırsa salon ki se~Tisef er hakkında iki taraf mil
le uğrac:anlarm,alman tecrübelerden ic:ti "Nallı~:ıba.,nın ağılma döner. şi~man mcssilleri arasında akdedilmiş otan; 
fade\i bilememeferi ile mümkün olabilir,. bayanlar terle)ip bunalırlar, insan kı- Lozan muahedesinin 107 inci maddesi• 
Şehrimiz festiva'i ile üç büyük htdefe nuldanacak yer bulunmaz.bir parça terbi ahkamının tatbiki için olan nizamna-

ula~mak arzurunda idi: yeli ve nazik olan misafirler büfeye yak- meyi tasdik etmi{jtir. 
1 - İstanbulun neşesini arttırmak. !aşamaz, \esaİre vesaire... Bu tasdikle tatbikine başlanan ni- · 
2 - Bu neşe}; hiç olmazsa Balkanlıla- Festival heyeti, hu yıl adına hesap de· zamname mucibince bu kısımlar üu-

nn istifadesine arzederek, doğacak alA· nilen eeyle uğra~~ bir parça tenez- rinde yapılacak transit muameleleri 
kayı istismar etmek. 1 rlil buyurmalıdır. 14 metre uzunluğunda iki hükfunet mümessillerinin nezareti 

3 - lstanbulu. sulh içinde refaha yol- ve tek tarafı kullanılabilen bir masadan altında bulunacaktır. Mümessiller 
lanmaktan başka bir siyasf düşünet-Si ol· binlerce insanın yiyecek ve içecek teda- m~tereken veya münferiden bu kı-' 
mıyan Balkanlıların müşterek tam~a. rik edemiyeceğini kestiremiyen vatandaş snnda en a.z ayda bir defa teftiş ya
anlaşma, eğlenme ,.e öğrenme ''mekke.. lann, cidden kibar ve mümtaz bir insan pacaklardır. 
si haline sokmak. kalabalığını eğlenceye davet etmeğe hak· Her iki milmessil çıkabilecek 

Festivalin bugüne kadar ula~bildi~i lan olamaz. ihtilMiarı halle çalı§acaklardır. Bir 
tek hedef. ancak, Istanbulun bir kısım Haydi bütün bunları geçelim; ufak te- itilaf hasıl olmadığı takdirde hükft
halkmı eğlendiren bir sezon halini ala- fek aksaklıkların, tatbikattaki bazı ace- metlerine müracaat edeceklerdir. E
bilmec:inden ibarettir. Diğer . iki hedefe miliklerin. hataların, bu yıl önü almaca- ğer iki hUkOmet de bir tesviye sureti 
tırnak ucu ile bile temas edilememiştir. ğrnı kabul edelim de asıl mühim nokta- bulamazsa hakem intihabı için Millet 

Halbuki bu iki hedef, bilhassa üçit~ ya gelelim: ler cemiyetine mUracaat olunacaktır. 
cOsü, bu şehrin. ilk hedef derecesinde ''Festivalimiz henüz Balkanlarda bile Her iki memleket polisi yekdiğerine 
ve hatt~ bir bakımdan bu dt-receyi de bir alaka uyandıramamı~tır. Nerede kal talep vukuunda, hat ve istasyon araı

zisi dahilinde olmak 3artile, mUteka-
geçen bir "ideali,.dir. dı Balkan dıc;ı? Festivalimizin Balkanlı 

t bilen arazilerinde yardım edcbilecek-
stanbul belediyesi bu yıla kadar ula· müttefiklerimizle olan bütün münasebe- tir. Herhangi bir transit yolcunun 

şamadı~ bu mühim iki hedefe, bu yıl. ti, buraya gelen "veya getirdi~miz .. bir tevkifi, geçilen memleket kanunları • 
- velev asga:i derecede olsun - ulaşa- kaç artist genç kafilesine inhisar ediyor. run derpi~ ve tecziye eylediği ahvalde 
bilmek için bir şeyler dOşüruniiş müdür? Halbuki Istanbul festivaline Yunanis- ve ancak cürmUn ika edildiği memlc
"Dü~ündüyse neler düşünmiiştür? Bun- tandan, Bulgaristandan, Romanyadan ve ket arazisinde vukua gelebilecektir. 
lardan hangisini \'t" ne suretle tatbik sa· Yugoslavyadan kafile kafile seyyah te- Nizamname derniryolları se~se
hasına koymayı düşünmüştiir? .. henüz min etmek. pckf\ta mümkündiir ve hiç ferine ve gilmrüğe ait hükümleri de 
bilmiyoruz. Yalnız, bu )ıl, İstanbul fes- de mü~ değildir. Bu kafilelerin bu· ihtiva etmektedir. 
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1 ıpkı bir roman 
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Sahte Bayan 
Remziye yakalandı 

Nerede yakalandığını öğrenince 
son derece hayret edeceksiniz 

sahneye biz de 
~(Bayan Remziye Fikri) sahte adı al

tında aranmakta olan kadın da nihayet 
yakalandı. Vakayı bütün tafsilatile an
latıyoruz: 

Bir tezkere. bir telefon 
Dün akşam üstü bu işle meşgul olan 

yere bir suretini aşağıya dercettiğimiz 
şu tezkere gönderilmiştir: 

Bay direktör. 
Ben bayan Remziye Fikri adı ile 

aradığınız kadınım. O hain muharri 
rin yüzünden bütün hayatım zehir 
oldu. Mahmut Nadir denilen altesi· 
min dünkü (evvelki günkü) tüyler 
ürpertici ölümüne şahit olduktan son 
ra - ki ben de köşeye biriken halk 
arasında ve bir fabrika işçisi kıya
fetinde idim - Artık kendimde tek 
başıma yaşamak kuvvetini bulama
dım. Biz biribirimizi tamamlıyan i· 
ki insandık. Daha doğrusu yarımşar 
insandık ki ikim.iz bir olurduk. O 
gittikten sonra ben yarım mevcudi
yetimle nasıl yaşıyabilirim.? Ben o
nun gibi beşinci kattan düşecek ce· 
saret gösteremedim. Kaç sene hük -
medilirse o kadar zaman zindanda 
yatmağa razı oldum. Ondan sonrası
nı ayrıca düşüneceğim, eğer Malı· 
mutlu bu hale rokan o merhametsiz 
mebus beni de sağ bırakırsa.. . 

Ben Remziye Fikri değilim. Ben 
şuh, şen bir Istanbul km idim. O 
zalim mebus beni - görmez olaydı -
Nerde görmüşse görmüş, tipimi be
ğenmiş. Peşime düştü, ensemden ya
kaladr. Ne yaptımsa kurtulamadım. 
Sonunda beni bu felaketli fildbete 
sürükledi. Sanki ne kazandı? Ben bi
liyordum, beni felakete sokmakla e
peyce para kazanacağını ınnuyor

du. halbuki ona santim koklatmıya
cağırrı. Bütün servetimi nakit olarak 
'(çocuk esirgeme kurumuna) verece
ğim. 

Netice: Teslim olmağa karar ver
dim. Aşağıdaki adresime geliniz. Ben 
siz gelinceye kadar odara bekliyece
ğim.), 

Eski Remziye Fikri 
Bu mektup gönderildiği zaman bize de 

şöyle telefon etti: 
- Muharririnize söyleyin, Allahdan 

bulsun! Teslim oluyorum işte! Fakat tes
lim olurken kendisine bir acemilik dersi 
vermek isterim. Korkmasın bir şey yap· 
marn. Yanımda kendisini muhafaza ede
cekler bulunacak. Hem öyle ~atafatlr bir 
tarzda teslim olacağım ki hayretinden do 
na kalacak. Ben şimdi beni bu hale sokan 
mebusun evindeyim (!) burada teslim o-

Bu hiç umulmadık 
hala şaşmaktayız 
lacağım. Yanımda kimler var bilir misi
niz? Dünyada tahmin edemezsiniz. U· 
zülmeyin, söyliyeyim: Şimdi yanımda 

Bayan Emine Demirbaşla kocası Bay A
li var. Bay Avniı Kadiroğlu var. Hakiki 
bayan Remziye Fikri var. Meşhur artist 
bayan Zozo Dalınas var. Ankarada Ak
bacı bay Adil ile Bay Bilal var. Eğer zo· 
ra düşüp ölmeseydi bay altesim de bulu
nacaktı. Bayan Vesile Hanna da burada. 
Bay Selim Ozdurum da burada. Bütün 
bu alayın önünde muharririruzin suratı
na bir kahkaha savurarak teslim olacak 
ve hayatın karanlıklarında kaybolup gö· 
çeceğim. Çabuk gelsin, yoksa sahneye 
yetişemez!) 

Gerek o mektup, gerek bu telefon çok 
meraklı idi. Bunu muharririmize haber 
vermekle beraber biz de gitmeğe karar 
verdik. 
Diğer gazeteci arkadaşlar da haber al

mışlar, hep beraber Taksimde Mete cad
desindeki mebusun e\'ine gittik. Heyecan 
içindeydik. Biz başka bir zat ile karşılaşa 
cağım.ızr umuyorduk. Fakat kapıdan 

girince karşımızda bir pantalon bir göm
lekle kimi gördük dersiniz? Dostumuz, 
ve muharrir arkadaş1m1z mebus Bay A
ka Gündüzü! 

Bizi biraz çatık yüzle karşıladı. Masa· 
sınm üstü kalemler, hokkalar, defterler 
kağıtlarla doluydu. Bir şeyler yazmakta 
olduğu anlaşılıyordq. 

- Böyle alay malay gelişinizin sebebi? 
- Bayan Remziye Fikri burada değil 

mi? 
- Cehennemin dibine gönderdim mas

karayı! Beceriksiz musibet, Mahmut Na
dirin ölümüne sebeb oldut 

- Bay Ali Demirbaş? Bayan Emine? 
Bay ... 

- Boynu kmlasıcalann hepsini def· 
ettim. Kafalarını kopardım çöplüğe at
tım! 

Biz hayretten hayrete düşüyorduk 

Doğrusu biraz da süph~ye dü'}Lük. Aca
ba .. Doktora bir haber göndersek mi? .. 

Aka Gündüz birdenbire köpürdü, hay
kırırcasına: 

- Bütün falso bunda, bunda işte! Ken
disini röportajcı sanır, muharrir geçinir, 
eser yazmak ister, hem de nasıl? Gayet 
orijinal olsunmuş! Gayet Amerikanvari 
olmalı imiş!.. 

Geldi bana damştı. Ben de ona bu ak
lı verdim. Dedim ki bir kibar haydut bul, 
onu şuna buna saldır, ama başına ro
mandrr falan deme. İşi ilan sayfa$mdan 
tut. Herkes bir ilan kavgası sansın ... 

- Ey! Sonra!!?. 
- Sonrası hiç! Yüzüne gözüne bulaş-

F A;C.iiA: iR'O.M'A,N 

Sustular. Tabiatile susacaklardı. Çünkü Ferit, konuşamıya
cak kadar halsizdi. 

Bu kısa konuşma, Fatmanın kafasında yeni bir hareket 
uyandırdı: "Belki malfun oldu çocuğa!,. diye düşündü. Filha
kika ara<lan çok geçmedi. Koridorda, günlerdir lrfan Paşa 
köşkünün işitmediği ayak sesleri belirdi. Az sonra da, Fatma 
oda kapısının açrlarak içeriye Suad beyle Selimin girdiklerini 
gördü. 

Ferit gene dalgındr. Göz kapaklarını açamıyacak bir ikti
darsızlık içinde kendinden geçmişti. 

HABER - ~lişam postası 

Hanqisi lıakiki? Çantaqı ilk defa 
qörünce kendi kendime ben de 

bu suali sordum 
Bereket versin kurşun kalemle ya 1 

pılan işaret sayesinde meseleyi anla 
dık. 

- Neye yarar? Bu, aldanmamızın 
önüne geçmedi ki... 
Ayağa kalktı, yüzbaşının omuzuna 

babacan bir tavırla eliyle vurduktan 
sonra port mantoya doğru yürüdü, 
fon Strammerin tuttuğu kaputunu gi
yerken söylendi: 

- Harbiye nazırına şimdi ben söy
liyeceğim? Ah sersem kont! 

Eşikte durdu: 
- Ben emniyeti umumiyeye gidi

yorum. Ben yokken siz burada kalı~ 

mz. Evrak ve çanta yerli yerinde kal
sın. Fevkalade bir vaziyet olursa ba
na telefon edin. Ben bir saate kadar 
dönerim. Allaha ısmadık azizim ba 
ron. 

- Hürmetlerim ekselfins. 

v 
Ayni gün, general fon Ragviç'in 

muavininie tenbihlerde bulunup ma
sanın üstündeki evraka ve kontun 
çantasına son bir nazar attıktan son
ra dışarı çıktığı sualarda, Pariste 
üniversite sokağı 75 numarada Fran
sız istihbarat teşkilatı şefi kolonel 
Gero, eliyle ayni çantaya vuruyordu. 
Ayni zamanda hem Berlinde, hem de 
Pariste bulunan bu çanta, kolonelin 
sağ tarafında duruyordu. Kolonel, ö
nünde ayakta duran kumandan Be
nua'ya: 

tırdı. Canım romanı zenci saçı gibi kar
makarışık etti. Evvelki gün de Mahmut 
Nadiri öldürdü. Halbuki daha yaşatmalı 
idi. 

- Demek bütün bunlar bir romandı. 

- Bir romandı ya. Hem halis Ameri-
kanvari bir roman. Dünyanın hiçbir ye· 
rinde yazılmamış bir tarz.. Neye yarar 
ki muharririniz herşeyi altüst etti. Ama 
suç bende, ne diye başkasına bırakırsın. 
Otur kendi elinle kendin yaz be adam! 
Hayır, yeni yeni yetişmek istiyor, hay· 

di bir iyilik olsun dedik. Beceremiyece
ğini ne bileyim? 

- Demek teslim meslim olacak kimse .. 
- Kimse yok canım hepsi roman. Ama 

durun bir teslim olacak var. Alın, mu
harririnizi size teslim ediyorum, hayrını 
görün! 

Attığı kahkaha hepimizin de dudakla
rında dolaştıktan sonra neşeli bir öğle 
yemeği yedik. 

- SON -
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görünce kendi kendime ben de bu su
ali sordum, taklit o kadar muvaffak 
olmuştu. 

Zavallı kont işin farkına bile var
madı. Harikulade muvaffakıyet doğ
rusu ... Klerjoyu bilhassa tebrik ettim. 

- Yeni arkadaşımız değil mi? 
- Evet. Çok zeki ve becerikli bir 

çocuk.... Şimdi siz de tanışırsınız bu 
raya gelmesini söylemiştim. 

- Topçu zabiti değil mi? 
- Evet. Yirmi yedi yaşında, bir i-

ki seneye kadar yüzbaşr olacak. İstik
bali parlak bir çocuk. 

- Kendisini iki üç defa görmüş

tüın, sevimli bir delikanlıya benziyor. 
- Klerjo birazdan gelince kont 

Vanzerhayd meselesini nasıl halletti
ğini size bizzat kendisi anlatsın. Ben 
şimdi İngiliz bahriye ataşesinin ziya
retini kabul edeceğim. lngiliz dostla
rımız Vangerhayd dosyasındaki ma
lfunatı nereden elde ettiğimizi öğren
mek için can atıyorlar. Fakat nafile, 
meslek esrarımızı onlara f~edecek 
değilim, nitekim onlar da aynen bi
zim gibi yapıyorlar. Dosyadaki malU.
mattan bir kısmını onlara bildirme-

miz kafi değil mi? Bu sayede, Mala
gada çalışan Hesselt isimli bir Alman 
tayyare binbaşısının Londradaki aja
nını tevkif ettiler. Herif Malagaya doğ 
ru. cebinde İngiliz amirallığmdan ça
lınmış evrakla, gidiyormuş. Aksi te
sadüf b ir İngiliz vapurunda imi~. B iz

den malUmatr alınca telsizle gemiye 
malfu:nat Yerilmiş, herifi gemide ya
kalayıp hapsetmişler. 

Hah, işte Klerjo geldi. Yan odaya 
geçin çocuklar, orada rahat rahat ko
nuşursunuz. 

Kolonel Gero'nun, samimi bir eda 
ile "küçük Klerjo,, diye bahsettiği 

topçu zabiti uzun boylu, gözlerinden 
zeka fışkıran dinç bir delikanlı idi. 

Kumandan Benud, genç arkadaşına 
sempati ile baktı. Mülazim onun kar
şı.sınd~ dimdik bir kurşundan asker 
hareketsi:ıliği almış değildi, fakat 
sakin ve rahat duruşunda mafevkine 
hürmet hissi gösterdiği belli oluyor
du. İkisi de sivildiler, lakin birbirle
rine olan muamelelerinde asken di
siplin gene göze çarpmaktaydı. Kler
jo anlatryordu: 

-Kont Vangerhayd meselesini, 
evvelden düşünüp taşınıp hazırlamış 

değilim; tuhaf bir tesadüf bu işte ba
na yardmı etti. 
Maaşımdan başka gelirim yoktur. 

Parasız kalmıştım. Bir aile mücevhe-
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rini rehine bıraktıktan sonra ı-ehln 

sandığından dışarı çıktığım sırada 

Rozin Role'ye rastladım. 
- Sinema yıldızı olan Rozin Role 

mi? 
Onu tanıyor musunuz? 
'
1
- Evet. Çocukluğumuzda ilk 

gençliğimizde biribirimizi çılgınca 

sevmiştik; ikimizin de ilk a~kı.Biri 
birimizden hiç ayrılmamağa, evlen
meğe karar vermiş, bu kararımızı ye
mimlerle teyit etmiştik.Fakat on 
yedi ,ben on dokuz y~ında iken vazi 
yet birdenbire değişti. Genç kız, ti
yatro mültezimi olan babasının pe
şinden Anıerikaya gitmeğe mecbur 
kaldı. Ağlaştık ve son randevumuz
da, o zamana kadar çekindiğim.iz çıl
gınlıktan kendimizi alıkoya.madrk. 

Ben asken mektebe girdim. Meli
tuplaştık, sonra mektuplarm arkası 

kesildi, Rozinin izini kaybettim. Bir 
müddet sonra onun resmini bir Bine
ma,mecmuasmda Holivut yıldrzları a. 
rasında gördüm, Rozin sinema yıldızı 
olmuştu. 

Aradan seneler geçti, Rozini bir 
daha görmedim, geçen gün, rehin san 
dlğı önünde karşılaştığımız ana ka 
dar ... O, mükellef bir Hispano otomo
bilinden inmişti. Önümden geçerken 
kolundan tuttum, dönüp baktı ve bir 
sevinç çılgınlığile kollarımın arasına 
atıldı. 

Bir yere gidip oturduk. Garip tesa
düf: Ben bir mücevheri rehine bıra

kıp dışarr çıktığım yere o evvelce xe
hine koyduğu bir mücevheri almak'. 
için gidiyormuş. 

Amerikadan döndüğü zaman çok 
sıkıntı çekmiş. Sordum~ 

''- Fakat şimdi? Hispano otomo
bili? 

"Birdenbire ciddileşti ve bana yeni 
vaziyetini anlattr: Zengin ve zilppe 
bir ecnebi, kont fon der Vangerhayd 
isimli biri ona tutımuş, hesapsız para 
harcıyormuş. Vazifesi sefaret ataşe
liği imiş. 

"- Bir Alman ha? 
''- Garip şey! 
"- Niçin garip? 
"- Senin ilk §.şıkın olan ben, şim.ı 

di bu adama hasım bir işte çalışıyo
rum da ondan ... 

''Hayretle yüzüme baktı. Kendisi .. 
ne ;ikinci büroxkelimelerini söyle 
mem hakikatı anlattı. 

('i<) Fransız askeri istihbarat tc§· 
7.:ilatına verilen isim. 

(Dcvamt var)" 

Suad bey Fatmaya baktı. Oğlunun büsbütün fenalaştığını, 
bir hafta evvelki Feritle şimdi, ~u yatak içinde halsiz yatan 
Ferit arasmda dağlar kadar fark olduğunu görüyordu. Yavaş 
sesle: 

- Sen misin oğlum? - dedi. 

neler yapmıyordu! Niçin ÇOCl,lkça hareket etmişler ve bu ne
ticelerle karşılaşmışlardı? Acaba Suad döndüğü zaman, haki• 
kati bütün çıplaklığile anlatmış bulunsalardı karşılaşacakları 
müşkülat, çekecekleri ıztırap bugünkünden daha mı fazla ola .. 
caktı? Hayır! O halde bunu niçin yapmışlardı. Bu salim düşün· 
ccye Safinaz hanım, bu feci akibetlerden sonra varabilmişj. 
İşin garibi hala da yanlış yollarında devam ediyorlar, Suade, 
bu cinayeti işliyenin karısı Sabiha olduğunu söylemiyorlardı4 
D2.ha garibi, Safinaz hanım, yürüdükleri yolun yanlışlığına. 
kanaat getirdiği bir anda oğlunun Sabihadan haberdar olma.
yışma memnun oluyordu. 

- Nasrl kızım?. - diye sordu . 
- Biraz evvel sizi sordu. Geleceğinizi biliyormuş gibi. 
Sonra Suaclin asıl sualine omuz hareketile cevap vermeğe 

çalıştı. 

- Uyuyor mu? 
- Hayır ... Dalgın biraz. 
Suad hiG bir şey söylemeden Selimin kolundan tutarak dı

şarıya yürüdü. 
Fcridi, dalgın halinde sakin bırakmak istediği anlaşılıyor

du. Koridordan geçerek Safinaz hanımın odasına doğruldular. 
gmdı. Fakat kapı gıcırtısı ve ayak seslerine gözlerini araladı. 
Karşısında o~lunu görünce kuruyan dudakları gUldü. Hasiz 
Karşısmda oğlunu görünce koruyan dudakları güldü; Halsiz 
gözlPrinde bir sevinç pırıl tısı belirdi: 

- Benim anne, nasılsın? 
-Bugün kendimi daha halsiz hissediyorum. Fakat seni 

görmem bana kuvvet verdi. 
- Teşekkür ederim,anne ... Seni yornııyalım öyleyse sonra 

konuşuruz. 

- Yok yok! Otur şuraya ... Ne oldu anlat bana? 
- Olacak bir şey yok. Hakikat anlaşıldığı için beni scr-

be~t bıraktılar. Nazire adında bir kadın islemiş cinayeti. Dok
tor Nedimle alakası olan bir kadın! 

Büyük hamın göz ucuyla Selime baktı. Demek ki oğlu, ci
nayeti i~liyenin hakiki adını, bunun öldü bildiği karısı olduğu
nu bilmiyordu. Bundan dolayı duyduğu sevinci hissettirme
meye çalıştr. 

Eüyiik hanımın sevinci daha çok Sabihanm tedbirli harc
kı>tind('n ılcri geliyor ve ona karşı içinde duyduğu sempatinin 
yersiz olmadığım anlıyordu. 

Bu kadın bir fedakarlık nümuncsiydi. Neler yapmamış ve 

Suadla Selim, sandalyelerini, analarının yüzünü zahmetsiz. 
ce görebilecekleri bir yere yerleştirerek oturmuşlardı. Selim 
lafa ağabeysinin, ağabeysi Selimin devam etmesini bekliyerek 
susuyorlardı. 

Ortaya bir fısıltı halinde Suadın dudaklarından dökülen 
şu cümlelerle konuşma yeniden başlamış oldu: 

- Nazire adındaki bu kadının kim olduğunu merak etmi .. 
yor değilim ve içimde bu me~hul kadına karşı hatta bir kin 
bile duyuyorum .. Beni aldatan karımın cezasını kendi ellerimle 
vermek istiyordum. Beni gafil avladı bu kadın. Bütün plfulla
rırm altüst etti. Viyanaya, gözlerimi açtırmaya bu hırsla. git .. 
tim. Sırf onun ihaneti derecesini gözlerimle görüp anlayaymı 
liye. Demek ki hissim beni aldatmryormus. 

Suad, bir mtiddct nnncsinin gözlerinde oyalanan bakışları· 
nı kardeşi Selimin gözlerinde tesbit ederek devam etti: 

(D.evamı var l 



Orta Avrupa j 
kupası 

Hangi takımlar ara
sında ve hangi 

tarihlerde yapılacak 
Herkezi avrupa kupa maçlarının ce

reyanı hakkında Milanoda yapılan gö
ril§melerde şu hususlar tekarrür et
tirilmiştir. Gelecek merkezi avrupa 
Kupası Maçlarında İtalya, Çe

koslovakya ve Macaristan, Yugoslav
ya ile Romanya ikişer takımla iştirak 
edeceklerdir. 

Ankarada atletizm 
ve ath spor müsabakalar ı 

Çekoslovakya ile Macaristan ~am • 
piyon takımları ile ltalya en mükem· 
mel üç takımından başka kupa şam
yiponu olan takımla, Yugoslavya mil
ll kümenin en ileride bulunan iki ta
kımı ile, Romanya memleket şampi
yonile kupa galibi olan takımla tem
sil edilecektir. 

Ankaradakf atiı spor klil'&UııUn av koşmmnc1a bir mania atla)flş ile pazar günkü atletizm mllsabakalarma lştl
ı·ak eden genç kızlar: (Soldan sağa doğru) MelAhat, Pakize ve Meliha. 

ttk tur: 26 Hazirandan 3 temmuza 
kadar, 

İkinci tur: 10 Temmuzdan 17 Tem-
muza kadar, 

Uçilncil tur: 24 Temmuzdan 31 
Temmuza kadar sürecektir. Final ma
çmm 11 Eylüle kadar yapılması la
zmıgelecektir. 

Kadıolar arasmda 

Macaristan 
E skrlm şampiyonası 

Budapeştede kadınlar arasında ya
pılan Macar fiöre şampiyonası neti
celenmlatir. 

Bayan Erna Bogati şampiyonluğu 
tır. orm n 

nzmntte 
Bisiklet yarışı 

İzmit; 3 (A. A.) - Bölge seri bi
siklet yerışlarının sekizincisi dün 114 
kilometre mesafe üzerinde lzmitten 
Adapazarına gidip gelme olarak ya
pılmıştır. Bozuk ve arızalı olan bu 

yolda yanşa iştirak eden beş koşucu 
da müsabakayı muvaffakiyetle bitir
mişlerdir. Neticede Akyeşil klübün-
den İbrahim birinci, Kadri ikinci, Mit 
hat üçüncü gelmişlerdir. Bu yarlf}a 
mıntaka seri bisiklet yarışları bitmiş 
bulunmaktadır. Umumt puan tasnifi
ne nazaran 14 puanla Kadri birinci, 
12 puanla İbrahim ikinci, 29 puanla 
Salih üçüncil, Mithat dördüncü, Şük
rü beşinci olmuşlardır. 1stanbul-Edir
ne yarışma bir seçme olmak üzere bi-
siklet ajanlığı önümüzdeki hafta 40 
kilometrelik bir müsabaka tertip et· 
miştir. Bu müsabakayı bir saat on 
dakikadan evvel bitirecek olan koşu-

Pazar gUnU Ankara Şehir stadyo
munda atletizm teşvik mUsabaka
ları yapılmış ve erkek sporculardan 
Mustafa ile Fuadın yeni Ankara re
korlarmdan başka genç kıztarmıız 

arasındaki muvattaklyetll musaba -
katarda seyirciler tarafından şid

detle alkışlanmıştır. 
Yapılan karşılaşmaların teknik 

neticeleri şunlardır: 

100 metre (kızlar arasında)" 
1 - MelA.hat 14,4 (yeni Türkiye 

rekoru) 
2 - Meliha 14,5 
Tek adım (kızlar)" 
1 - Meliha 4 metre (yeni TUrklye 

rekoru) · ·- --.... 
2 - Pakize 3, 76 metre '~ 
El topu (kızlar) 
1 - Nevber 43,34 
2 - Meliha 40,88 
110 metre manialı (erkekler) 
1 - Faik (G. S.) 16,3 
2 - Feyyaz (H.) 19,30 
~ .. ,_., 
1 - J'erfl (0. S.) ı. 71 

1 
.' 

Son dakikada atılan gol 
Preston'a kupayi 

kazandırdı 

İngiltere fudbolilnUn en mUhim hadis 
elerinden biri olan "Kral Kupası" finali
nin evvelki gün Preston ve Hudersfild 
klübleri arasında yapıldığını ve kral ile 
kraliçenin de dahil olduğu doksan bin se 
yirci önünde oynanan bu müsabakada 
Preston ekibinin 1-0 galip geldiğini düıi 
yazmıştık. 

Bu sabah gelen İngiliz gazetelerinin 
"Fudbol tarihinde şimdiye kadar gör
Wmemiş bir netice" ismini verdikleri bu 
maçta Preston takımı galibiyet golünü, 

-doksan dakikalık maç müddetinin bera 
bere bitmesi neticesinde yarım saat uza
tılan- oyunun da son dakikasında penar 
tıdan atmıetır. 

Resimlerim izde: Kral galib takım 6 
yunt'ularını tebrik ederken ve Presto
nun penaltıdan attığı gol görillm.ektedir. 

Ad anada 
Modern bir stad 

yaptlacak 
Adana (Hususi) - Türk spor ku

rumu Seyhan mıntakası Adanada 
asrı bir stadyom yapmağa karar 
vermiş ve Ankara sahasınrn plAnını 
yapmış olan Macar ve mühendis Vi
yoll Viyoletlye müracaat etmiştir. 

Mimar bu yeni saha için plA.nı 

hazırlamıştır. Mıntakadan umumi 
merkeze g6nderllen planda yapıla. 

cak ufak tefek değişikliklerden 

sonra inşaata derhal başlanacak 

olan memlektln ikinci modern stad 
yomu Cumhuriyet bayramına kadar 
tamamlanmış olacak ve bayram gU
nU de küşat merasimi yapılacaktır. 

2 - Faik (G. S.) 1,70 
Disk atma: 
1 - Yusuf (H.) 34,32 

' -1 - N•41et (0'.1U ao.u 
1000 metre: I 

1 - Mustafa (M. G.) 
(yeni Ttlrldye rekoru) 
2 - Ali (M. G.) 37,2,4 
1300 naetre: 
ı -Adnan (D. Ç.) 4,34,4 
2 - Reşad (G. S.) 4,33,6 
200 metre: 
1 - Ofuz (M. G.) 23,8 

- / 
36,50,3 

2 - Galip (D. Ç.) 24,5 
Bayrak ( 400XOOOX200X800) 
1 - Demir Çankaya takımı 3,55 

(yeni Türkiye rekoru) 
2 - Galatasaray takımı 4,2,3 

Atllspor 
Ankara atlı spor klübü tarafından 

tertip edilen mevsimin son av ko
şusu orman çiftliği ile çimento fab
rikası arasındaki arazide yapıldı. 

Toplantı yerinde hazırlanan gllzel 
bir masada kokteyller içildikten 
sonra atlara binilmiş ve tam saat 
10 da av başlamıştır. 
Hazırlanmış olan program mucı. 

bince evvell kısa bir müddet talim 
yapılmış sonra da mani alı arazi is
tlfrnmetlne geçilmiştir. Hızla lntıen 
bir meyll mütealdp büyük bir çalı 
mania atlandı; önde tilki aYına dil
"'"" köpekler bağıra bağıra manile
~ ... cııı lrhrryorlardr. 

~aat on bire kadar suren bu hinlş 
nıırn.yetlendlkten sonra orman çift
li· ine dönUlmUş ve neşe içinde ye
nilen öğle yemeli nihayetinde ı:ıpor. 
""' '1r rtıığrlmışlardır. 

Şjmeı;nq - Lu:s 
22 hazi randa 
k arşı !aşacak lar 

Nevyorktan bildirildiğine göre. Şi

meling ile Joe Luis 22 Haziranda yan
ke stad'mda karşılaşacaklardır. 

Tertip hayeti, Nevyorkun meşhur 

Bczbol stadında 90 000 kişinin otura
bilece~i şekilde hazırlı!rlarmı yap
makta ve bir buçuk milyon dolar te
min edileceğini ümid etmektedir. 

Luls bu gi.inlerde antremanlarına 
ba~lıyacaktır. Şimeling 3 Mayısta A
merika~a hareket etmiş olacaktır. 

D ünya şampiyon
l u§u maçlarında 

lsviçre 
Porte klzl 2-1 yendi 

12. 000 seyirci önünde yapılan 1s.. 
viçre Portekiz milll futbol takımları~ 
nm karşılaşması İsviçrelilerin 2jl ga
libiyetiyle neticelenmiştir. 

İsviçre bu suretle, 4 hazirande Pa
riste yapılacak olan dünya şampiyo
nasının ilk turunda Almanya milli ta.. 
krmı ile karşılaşacaktır. 

Portekizliler bütün maç müddetin~ 
ce üstün bir oyun oynamış olmaları
na rağmen şansızlıkla karşılaşmışlar
dır. 

Enternasyonal tenis 
·turnuvasında 

14 yaşında 
bir kız 

Büyük muvaffakiyetler 
kazanıyor 

Budapeştede yapılan Enternasyo " 
nal tenis turnuasmda Macar Sigett 
ile fransız Lesör arasında yapılan ilk 
karşılaşma çok çetin olmuttur. 

Maç 6/3. 4/6, 3/6, 6/1, 5/5 
Segetin lehine iken Fransıa' 
yorgunluğu ileri sürerek turnuanm 
galibiyetini Sigeti'ye ~kef.miıtir, 

Kadınlar arasında yapılan finalde. 
Jedrazevska •'Lehli ile Alman bayanı 
müller arasmdaki k8.1'§11apada vazi~ 
yet 6/2, 1/4 iken havanın kararması 
yüzünden yarıda kalmıştır. Bu karo. 
şılaşma tekrar olunacaktır. 

Bu turnuaya iştirak edenler ara. 
sında henüz 14 yaşında olan bayan 
Körmöçi'nin fevkalade muvaffak oyu~ 
nu büyük bl.r sUrpriz teıskil etmi& .. 
tfr. 

Bayan '.Köımijçl bu bi1yilk muvat .. 
fakiyeti Amerikalı Nerin Veler'e karo. 
ıı lrazanmıp. 

Bu klll'lllqmalarm dömi final n~ 
ticeleri ıuniardır: 

Tek erkekler arasında: 
Fransız le sör, Macar Frençi 6/2. 

6/4, 6/4. 
Macar Sigeti, Gabori'yi 6 /2, 2/6, 

4/6, 6/1, 6/3. 
Tek kadınlar arasında: 
Macar Körmöçi, Çekoslovakyalı ba

yan Müller'e 6/3, 6/3 yenilmiştir. 
Lehli Jedrezejonvska, Yugoslav Ko

vaç'r 6/4, 5/ 7, 6j2 yenmiştir. 

Almanya-Hindistan 
Almanya - Hindistan tenis milli ta

kımları arasında 3, 4 Mayısta Visba
den,de yapılacak olan karşılaşmada 
Almanyayı Henkel, Metaksan Redl, 
donhal ve tuşer temsil edecektur. 

Bisiklet 
Al manya turuna 
k lm~er Jl'İrect•k ? 
9 Hazir:ı:1dan 25 hazirana kadar ae

vam edecek ve enternasyonal mahiyeti 
haiz olacak olan Almanya bis:klet tu
runa girecek yabancı memleket ekipleri 
kaydolunmaya b_ ı;la:nışlardxr. 

Danimarka profesyonel koşucula • 
rmdan en mükemmel!eri olan 4 bisik -
lctci ile Almanya turuna iştirak edecek

tir. Ilı.;nlar, Fl:ık Hcrmanscn, Kun.d ja
ko'..ıııen, Grundhal, Hanendir. 

Yugoslavya Stefan Hubiç ve Rudolf 
Fket gibi, Fransa turu ile Romanya 
turuna büyük bir tecrübe sahibi iki 
biısikletci ile iştirak etmektedir. • 
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Lise ve orta 
mekteplerde 

imtihanlar 
Program hazırlandı 

Kiiltilr Bakan!Wı liselerin, lise bitir
' me ve olgunluk imtihanlarına ba§lama 
ıtınlerlnl teıblt ederek dUn bUtUn okul· 
Jara göndermiftJr. 

Hamlanan programa göre liselerin 
IOn amıtlarmda dersler 21 mayısta ke
lilecektir,. 

23 mayısta öğretmenler toplanarak 
talebeye kaMat notu verme lui Uzerin.
de gö~eceklerdir. 

Bu gfüil§lJlelerden sonra 26 mayısta 
lll>zlil imtihana. girecek talabeler UAn 
edilecektir. 

31 mayısta da aözlU imtihanlara bat· 
lınncıık Ye H hazirana kadar tamam
Janacaktlr. 

Olgunluk fmtlhanlan 
Olgunluk imtlhanlan bu yıl 24 hazl -

randa bqlayacaktır. Olgunluk imtihan· 
Jarmdan metamatik, fizik kimya, tabliye 

De edebiyat kolunun tarih, coğrafya, ve 
gerek fen, gerek ae edebiyat kolunun 
Türkçe kompozisyon sorulan imtihan 

komlayonlan tarafından tesblt edilecek 
ve bu derslerin imtihanı yazılı olarak 
yaptlaeak.tir. 

, Fen kolunun tabii Wmler, edebiyat 
kolunun edebiyat imtihanı 24 haziran 

euma gUnU, fen kolunun metamatik, e
debiyat kolunun tarih coğrafya imtllıa
DI 2 temmuzda fen kolunun fizik kbnya, 
edebiyat kolunun sosyoloji imtihanları 

da 8 temmuz cuma gtlntl yapılacaktır. 

Hariçten Girenler 
Hariçten lise bitırme imtihanlarma 

sirenlerin 86z1U imtihanlan asıl talebe 
De birlikte yapılacaktır. 

Yabancı dil imllbanlan 
bugün 
Univenitede ya'bad..."l dil denleri dtin 

llOD& ermiJtir. İmtihanlara bugün haf· 
lanac:aktır. Bugün eaa.t 13,30 da A kur
lrU, yann C, öbUr g"ıln B kunlarmm im· 
tfhanı yapılacaktır. 

Bu aene. yabancı dil notu diğer deR 
1erle beraber UsaUmbana ttbi tu~ 
tadır. 

Univeraitecle imtihanlara ilk olarak 
bp falrilltesindcn aym yirmi altımı.da 
ba,tanacakttr. 

Oğreoilen imtihan sualleri 
Maarif VekAletince ham'laıınut olan 

liselerin son devre lmtllıaıı suaJeri bazı 

talebeler tarafmdan nasıl öğrenildiği 
hakkında yapılan tahkikat sona erınit, 

mesuller tcsbit olumnU§tur. 

Demir eşya fabrika
sında bir lnfllAk 

DUn 1'eytinburnund& Nuri paşa de.
mir eşya f abrikaamda sebebi henüz
anlaşılamıyan bir infilAk olmue ve A
li, ruza, Şaban adında. Uç amele ağır 
surette yaralanarak Ermeni hastaha
ı:ıesine kaldırılmıılardrr. 

Yaralananlardan ancak Alinin ifa
aeaı alm&bilmit, diğerlerinin almama
mıttır. 

lnflllk etrafmda tahkikat& baolan-ı. 
ınıetır. 

Küçük italaf 
/ Bü.kret; 4 (A. A.) - Havas ajan

; m muhabirinden: 

KOçUk İtilatm da.im.t konseyinin 
35 inci toplantısı evvelce tesbit edil
miş olan Prag yerine bugün Sinayda 
aktedilecektir. Bu tebeddüle Küçük 1-
tilAf devletlerinin çok nazik olan Çek 
meselesine müdahale etmek ister gö

rünmenin önUne geçmek arzuları üze. 
rine karar verilmiı olduğu zannedil
mektedir. 

Müzakere edilecek başlıca mevzu· 
lar şunlardır : 

1 - Habegistan futuhatmm tanm
maaı lehindeki Milletler Cemiyeti ka
rar sureti, 

2 - Anıluedan, lngiliz-ltalyan iti· 
llfmdan ve Fransız.İtalyan milzakere 
!erinden sonra beynelmilel vaziyet, 

3 - Macaristan ile bir mukarenet · 
vücuda getirmek imkam, 

4 - Ekalliyetler meselesi. 
Yugoslavya Başv.cıkili doktor Mllan 

Stoyadmovtçle. Kroftanm Sinayaya 
mtlteveccfhen memleketlerinden _ha.
rebt ettikleri bildirllmektedJr. 

lstanbulun 
Venediği 

1 

Kasım paşadır 
_... Haştarafı ı incide 

diye kadar görülmemiş bir manpra 
arzediyordu. Deniz seviyesinden &§8.ğı 
olan sokaklarda sular yarım metre
den fazla yükselmiı ve evlerin., dük· 
kanlarm ilk katlannı tamamen işgal 
etmişti. Bu suretle sulara gömülen 
sokaklar gondolları eksik olan V eııe
diği andırıyordu. Halkm bir kumu 
dehşet içinde evlerin Ust katlarma, 
ha.tti damlar& çıkmıglar, yardım bek 
llyorlardı. ~ 

Bir kısmı d& aulara gömUHl bir hal 
de evlerini sellerin iBtllAsmdan kur
tarmak için suların girdikleri delik
leri tıkamağa çalışıyorlardı. 

Bu hal dUn saa.t bete kadar devam 
etti. Saas dörtten sonra yağmur ted· 
ricen eski eiddetlnl kaybettiği için 
sular d& çekllmeğe batladı. Bu sıra
da itfaiye yetiferek bazı evleri basan 
ıru.lan hortumla çekti. 

Gece yeniden bqlamış olan &id
detli sağnak, Kasmıpaşalıları yeniden 
uğraşmağa mecbur etmiş ve bu suret 
le Kasımpaşa halkmm bir kısmı sa
atlerce bir su muhasarası altında kal 
dıkta.n sonra, Pi§manlyede bir tek e· 
vin yıkılmasından ibaret ufak bir za. 
rarala feınketten kurtulm'Uftur. 

Hamamda curcuna ve zararlar 

ffABER - ~tam ="" 
- Atatürk'le -

Japon lmparalorll 
ve Bitler 
arasında telgraflar 

Ankara, 3 (A.A.). - Japonya impara· 
taunun doğumunun yıldönümü mil.· 
nasebetile reisicwnhur Atatürk ile impa
rator Hirohito arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur. 

Majeste Hfrohito ·Japonya imparato
ru - Tokyo 

Majestenizin dolumunun yıldönilmü 
münasebetile. en hararetli tebriklerimi 
arza mÜsareat eder ve majestenizin ph· 
&l saadetleri ve Japonyanm refahı hak
kmda samimi dileklerimin kabulünü ri· 
ca eylerim. 

K.ATATVRK 
Kemal Ata«lrk - TOrkiye reisicum

huru - Ankara 
LQtufk!r telgrafından dolayı ekselAn

mnıa hararetle teşekkür eder ve phsl 
saadetleri ile milletinin refahı bakkmda 
samimt dileklerde bulunurum. 

H"ırohito 

Ankara, 3 '(A.A.r - Alınan millt bay· 
ramı dolayısile reisicumhur Ata
tUrk ile Alman Filhreri aşağıdaki tel
grafları teati etmiılerdir: 

Bkae'lmıa Brsy Adol/ Bitler 
- Almanyu ll'ühreri '116 Barvekili -

BERLIN 
Alman milletinin miııt bayramı 

milnasebetile,. EkselAıısmıza en hara
retli tebriklerlmle birlikte şahsi saa
detleri ve Almanyanm refahı hakkın
daki samimi dileklerimi an.etmekle 
bilhassa. bahtiyarım. 

K.ATATORK 

Eminönü, Aksaray, Unga. Kadirga 
Kasmıpaşa., Ortaköy ve Fındıklıda su 
!ardan göller hasıl olmuş, Kasmıpqa 
da bazı evlerle Boatanbaomda Çukur 
cuma hamamım sular bumı§tır. 

Sular hamamın dI§ kapısından i- Bkae'14na Kemal Atat1lr1c 
çeriye akmış, soyunulan yerleri isti- - Türkiye Rci8iciım1ıuru -

ANKARA 
lA etmittir. Burada kadın elbiseleri Alman milletinin ve Alman Reihi. 
bulunuyodu. Bunlarm bir kısmı ıslan-

nin millt bayramı mUn.uebetile vaki 
mış, sular iç kapılardan soğukluk kıs- dostane tebriklerinizden ve hakkını· 
mm& ve oradan da içerlere girmi3'f;ir. 

Dıgarda ve içerde yıkanmakta olan daki saadet dileklerinizden dolayı Ek-

Halayda kanii 
vaka!ar 

.... Baıtaraf ı 1 lru:lde 
vı.. Edip Galip. propaganda tçhı git. 
tikleri ve Antakyaya on kilometre me
safede bulunan Karamurat nahiyesine 
bağlı Tavla köyünde köyün Eti Şeyhi 

1 MAYIS- 1938 

Ekmek ve su 
ucuzhyacak 

Dahiliye Veklletl 
belediyeye. emirler 

verdi 
tarafından kabul edildikten sonra Hilkftmet, latanbul belediyesine 
Türk aleyhtan alevilerin taarruzuna ekmek ve içecek su fiya.Uarmı da ucuz 
uğrayarak bqlarmda.n ve muhtelif latmak için tedbirler almuı hUSU8un
yerlerinden yaralanmışlardır. da yeni emirler vermigtir. Bunun tıze-

Ya.nlarmda. bulunan Zeki Kasım, rine belediye hazırlıklara başlamış.
Abdullah Fevzi, Mehmet Sınak ve trr • 
Şeyh !4uetaf& Fısat da tecavuza ve Ekmek fiyatlarım ucuzlatmak işi 
tahkire uğra.mqlardır. hü.kftmet ile belediyenin mUşterek 

Yaralılardan ikisini gördüm. Vaka- tedbir almalarına bağlı bulunmakta
yı nahiye mUdtirll Köee 1hsanm tertip dır. 
ettiği kanaatindedirler. 

Bunun tlı.erine Türkler adına bir 
heyet, Milletler Cemiyeti komisyonu 
reialııe müracaat etmiştir. 

Heyet azasile glSrü§tüm. Reis, kendile
rine komisyonu yann saat 10 da topla
yarak oikAyetlerini dinliyeceğini bildir
mi§tir. 
İskenderun mmtekasında 
kayıt başladı 

Antakya 4 - İskenderun mmtakasm· 
daki kayıt muamelesine dün başlanmış· 
tır. Diğer mıntakalardak.i başlama tarihi 
sonradan il!n edilecektir. 
Garo şerefine ziyafet 

Ankara, 3 (A.A.) - Hariciye Ve
kAleti Genel Sekreteri Numan Mene
mencioğlu. bugün Fransanm Hatay
daki delegesi B. Garo ıerefine Anado. 
lu klübünde bir öğle ziyafeti vermiş 
ve bu ziyafette, Hariciye Vekili Dok· 
tor Tevfik Rll§til Aras, Dahiliye Ve
kili ŞtlkrU. Kaya, Fransız BilyUk 
elçisi Ponso. Hariciye Vekaleti 
ve Fransız btlylik elçiliği er
klm, ve Emniyet genel direkt6-
rl1 hazır bulunmuştur. Ziyafet ııamimt 
bir bava içinde geç vakte kadar dos. 
tane görilşmelerle geçmiştir. 

ÇünkU bugünkü ekmek narkı 

doğrudan doğruya buğday fiyatları 

esas tutularak tesbit edilmektedir. 
Binaenaleyh, ekmek fiyatlarmm in
dirilebilmesi için buğday fiyatlarının 
tenzili icap etmektedir. 
Buğday fiya.tlarmm indirilmesi için 

Ziraat Vekileti vazife aJ.mıetrr. 1stan 
bulda yeni bir buğday stoku ya.pıla
caktrr. Aynca buğday navlunlarmı, 

yUkleme ve bo§altma Ucretlerlnf in
dirmek Uz.ere demiryolları, denizyol
ları gibi nakliyat idarelerile liman it
letme idareleri bugUnlerde mtışterek 
kararlar alacaktır. 

Aynca belediye de buğday istlhlAX 
resmi ile fırıclardan aldığı resimler

de indirme yapacaktrr. 
Bu suretle halkın en mUhim istih

lak ve gıda maddesi olan ekmeğin ya
kında ucuzlaması ka.bil olacaktrr. 

Diğer mesele BU meselesidir. Be
lediye aehirdeld memba sularım ucuz 
la.tmak için doğrudan doğruya ted
bir alacak ve bunun için teşkilAt ya,. 
paca.ktır. Çlln1dl İst:anbul gibi mem
ba suyu fevkalide bol olan bir şehir
de su, en bahalı maddelerdendir. 

sel!nsmıza içten tetekkürlerimi arze.. 
kadm.Iar sulan görünce büyük bir kor derim. ADOLF HlTLER _... Baştarafı ı incide 
kuya dU§tnti§ler, giyinmek Uz.ere elbl- za vermiş ve süvarilerimizi hararetle 

Süvarilerimiz 
Belediye icap edene, Evkaf idare

si1e iş birliği ederek memba sularını 
bir teşkilAta bağlayacak ve flyatıan 
yüzde elli ucuzlatmağa çalışacaktır. 

Bu takdirde iyi suların şişeslnl yUz 
paraya satmak ka.bil olacaktır. selerine aaldmnıglardır. F teıbrik etmi§tir. Halk, sllvarilerimizi 

Bu sırada dI§ kapı kap&.nmı1. bir r a o sa sürekli bir surette ve heyecanla alkıl-
ya.ndan da itfaiyeye ha.ber verilmlttir. Jam:rıtır. 
Ka.clmbriaarWriırmmu.wı.ıbilleleri- MWt m8d•~- ""..ltln +•,_,.,., ~ ~Jtomat!a.• yapl!aıı, tJıeyııııtmtte! ~ o-~ ıc 
ni giyip dışarıya. fırıaımşıardır. Dllrt buçuk mllyar &Warmda ektbtmtzin birinciliği aıma;. 

kollovakv~ 
W" Ba,tarafı t incide 

Londra elglal Muarfk, dt1ıı akaam haıi· 
clye nazın Lord Ballfob'ı styaret et ... 
Q ve kendlsl ne bir eaat görOIJnOftt1r. 
Bu mOJltatta Slldet Almanlan meae -
lealnlıı konueulduiu kuvvetle tabmhı 

ecDJmektedlr. 

Biraz sonra. itfaiyeden motopomp Frank anrdı sı tl7.erine eerefll muvattaldyetlerhıl 
gelmif, hamamı basan sulan bopl~ -1 • ekfıbe riyaset eden albay Cevdet Bq-
nuştır. Parla, 3 (A.A.) -Resmi gazete bu· vekillmiı.e §U telgrafla. bildirmfetl: 

Sular yUzUnden Bostanbqm& inen gUn Milli Kidafa& için 4.412.SOO.OOO B4§1)6'ka Oe14Z Baycrr 
Faik paşa caddesinde de bir yer çök- franklık fevkall.de tahsisat karama.. ANKABA 
mU.t. bu ytlzden nakil vuıWan i31iye meı!lini ne,retmi§tir. Bugilnldl Milletler Kupam mtısaba• 
mez olmtıftur. Bu tahliaat ili tekilde taksim edil- kumd& Muaollnl Altm Kupumı e-

Bundan başka Nişantaşmda Vali mektedir: kipimlz kazandı. Kendi nammı t&IJ-
konağı caddesinde Emir apartımam- Dahiliye nezareti 217.500.000, Har- yan kupayı bizr.at ekipe verdi. Alman· 
nm zemin katlarmı sular basmıştır. biye nezaretine 650 milyon, Balıriye lar 2 el, İrlandalılar 3 ctı. İtalyanlar 

Dün saat 18 de Bebek Yalı soka· nezaretine 1.041.100.000. hava neza- dördilncU, Romanyalılar betincl oldu. 
ğın.da. emvali metrukeye ald 14-15 retlne 2.267.750.00, mUstemlek~t ne- ıar. Zafer direğine çekilen sancağmuz 
numaralı bir ev çökmüştür. Bu ev iki zaretlne 152.150.000, nafia nezaretine İatikW ma.rennIZla eellmlancb. 
katlıdır. lnsa.nca bir zayiat yoktur. 384: milyon frank. At&tttrk'e minnet, sayın btlyUkleri· 

Twim, Azak sokağında da bot bir Mezkftr kararname ile mevcut prog. nme ıllkranlar. CEVDET 
dükkamn Uet kısmı çökmüştür. ramdan hariç olmak tl7.ere 31 Klnunu- Bu telgrafla muvaffaldyetten haıo 

P&paa köprUsü Bostan sokağındaki evvel 1988 tarihine kadar tezglhlara berdar olan Bapekilimiz IU cevabı 
14 numaralı Triyandofilin marangoz iki zırhlı, bir kruvazör, 7 denizaltı ge- g6ndermitlerdlr: 
f&brikasmm bodrum katmı 2 metre mlai koymak ve 1938 den 1942 ye ka- Aıba7/ OtNMt BUgfpa 
su basmııtir. dar biltçe haricin.de 5 milyar frank BOMA 

Zibada Belediye tarafından açıl- sarfetmek hWJUSunda bahriye nemre-- lılilletler mUubakumda Muuollnl 
makta olan an& lAlnnı 8Ularm hilcu- tine mezuniyet verilmektedir. Altm Kupumı kazaDdifmm blldtren 
mile çökmUt ve Yol bozulmuttur. Bqvekfl Daladiye ReisicQmhura telgratmm eevinçle aldım. Parlak 

Yenlşehirde Bostan sokabndakl H gönderdiği bir raporda, hava ve deniz muvaffakiyetlnizt ve mlnDet duygula
ve 16 numaral\ıki Apostolun bahçesi- kuvvetleri mevcudunun arttırılması, rmm At&tttrk•e arzettbn. Şefimiz he
ni 2 metre ytlksekliğinde BU bumıe, mu.temleke mUd&faasmm takviyesi plnlllden memnun oldu. Tebfir ederim. 
Apostol kendisini güçlükle kuıtarm.Jı ve mahrukat depolarının genlıletllme. Ben de eklplmlzl hararetle tebrik e. 
br. sini istemiştir. derim. Ayıu muvaffakiyetlıı bundan 
Bir kasımpaşahnın feryadı Daladlye kararnameleri sonraki mtleab&kalarda da tecellisini 

Dün akgam Kasmıpaşada sulara tetkik ediyor clller ayn ayn hepinizhı gözlerinden 
gömülen Tahta Gazi mahallesindeki Paris. 3 (A.A.) _ B. Daladiye, bu· öperim. Bflft'6klı 
bir okuyucumuzdan 111 mektubu al- gUn ikinci grupa dahil kararnamelerin CELAL BAYAR 
dık • Baıvekillmiz, bu teıgraflarile yal-

. tetkikine bqlamılbr. Bu kararname- .. _ bll""klerimf-'- ... ~, '-A""- Tllrk 
"DUnkü yağmur Kasmıpaşayı sel- - 3 y 6'U """6" """"" 

lere garketti. Dereler taşdı, mahalle- lerin önUmllr.dekl hafta bqlangıcmda milletinin hiuiyatma terctıman olmuı 
.., nazırlar meclisinin tasvibine arzedil- buhmmaktacbr. ler su altında kaldı. Eğer Belediye vak meal muhtemeldiJ'. 

tile Feriköyünden gelen dere ile Bo- Ekiblmlzlıı muvaffakiyetlni İtalyan 
montiden gelen dereyi biribirine bıf.ğ- gazeteleri de 111 satrrlarla allullama.k-
lıyan kısmına duvar çekmemiı olsay- lllla.rdan kurtultak.'• • t&dırlar: 
dl mahalleler su içinde kalmazdı. Ev- Frat nehri de tafta Keasagero gazetesi diyor ki: 
!erimizin alt katlarında 3-4: metre su Erzincan. 3 (A.A.) _ Karlarm •'Türk lilvarileri büyük tecrilbe ve 
vardır. .• erimesi ve yatmurlann devamlı bir töhı·etl haiz ekibleri yenmekle umu-

Pencerelerden merdiven ile inip çı- ıurette yajması Jflztlnden Fırat neh mi takdir ve hayranlık uyandmmt
kıyoruz. DUn gelen bir itfaiye araba- ri ta,mış, merkez ne merkeze ballı lardır." 
sı cak b' k · al b'ldl Giornale d'ltalia f()yle yazıyor: an ır aç evın suyunu a. 1 • Cfmln nahiyesiniıı Mahmutlun GW-
Daha Tahta Gazi mahallesi su için- uıce, Bahbeyt, Karadatın, Den.lzda- "Teknik, atletik ve moral yüksek 
de duruyor. v&llfları haiz olmadıkça hiç bir ekibin 

Kasımpaşanm Dört Kuyu, Fırin mı, Stıleymanlı, Semlzalı, Cf ftllk köy MUIOlinl kupası gibi en çetin bir im-
sokak, Bostan sokak, Makaracı so- lerl kıımen ve Kadagonlar, Kara- tiham kazanması mUmkUn defildir. 

kak, Tahta Gazi mahallesi ve HA.kim klllae körleri tamamen ıu bulmıı- Bu eebeblecllr ki, Tlirk sllvarilerl diln
sokağmda bulunan evler su doludur na uğramıştır. icap eden tedbirler yanın en kuvvetli ve namdar süvari
Bu hal bizce Belediyenin tedbirsizli- aiınmakla beraber tahribat miktarı lerl arasında haklı olarak mevki alımt 
~ yllzi.lnden meydana gelmiştir. nnı teıblUne bqlanmııtır.Jn!l&D. .v..!.. !ardır. Bunu ytikaek bir_ llyakatle mu:. 

·,Bari itfaiye f.mdadnnmr. yeUase de h&1Vanc& zayiat roktar • . /· hafaza. edeceklerdir·" 

. 

Alman gazetesinin eevabı 
Berlln. 8 (A.A.) - Berllner l&zen. 

Zeltmıg Parilde çıkan le tan. pzetellDln. 
bir mataleıdnl mevzuu bahis ederek dl· 
yor ki;: 

Nasıl J'ranBa kendi ko!DIUBU olan ıs.. 
panyada bafka blr devletin mOmtaz bir 
vaziyet elde etmeslnl latemfyona Al • 
manya dahi kendi tcmııulU olan Çetoe-

Iovakyada b!r btıytlk devletin AJman~ 

ya karp b!r alyuet ve askerlik vucuda 
ıettrmellln.e mOaaade edemu. 

Maliye eubelerl için 
yeni binalar 

tstanbul deft.erd&rlJPım, mali,. 
VekAleıtlnce verllmif olan aa.Wıı,ete 
iltınaden 119 yara.mayan mllU em1&. 
kin 1atıemd&n elde edilen para ile 
yaptrrmakta oldufu yeni maliye IU· 
beterinden ikinclli olan Bocapap ma,. 
llye tahsil 1tıbeli fnp.atı da bltmlt 
gibidir. Şube binam haziranda tesel
lUm edilmfı olacaktır. Defterdarlık, 
Samatyad& ve Sirkecide yapılan bu 
ymıi bhıalardan aonra. kirada' 
bulunan diğer maliye ıubelerl ,içbı 
yeni binalar yaptıracaktır. 

Bu arada maliye 111belerlnin defter 
lerln ve kıymetli evrakm ya açıkta 
kaldığım veya lı:öhne dolaplar& konul 

dutunu gören defterdarlık eubelere 
modern bir eekilde Amerikan. t.ertlbl 
saç dolaplar yaptırın.ağa karar ve1\t 

miltir. Bu suretle delterler ve evraki 
iyi bir eekllde tasnif etmek dahi kabil 
olabllecektir. 

Bunlardan numuneleri teokil ede
cek seksen adedinin derhal slpa.rlf 
ıdllmeal mUnaalp görülmUştilr. Bun
dan sonra, mra. ile diğer maliye IU
belerinin siparişleri yapılacak ve ba 
suretle zaman zaman bir kaydın 1Jo. 
Iunamamuı gibi halli intizama bafiı 
olan bir bakım fiklyetler de önlenmlı' 
olacaktır. 



(Bu bir Leh hikiyeıidir. Vaka 1863de 
ki IOn Polonya İIJanmdan aonra seçer.) 

Rüzgarın kovaladığı bulut kümelen
nj deleb!len kuvvetli bir lflk yoktu. 

Bununla beraber ufukta ve bulutla
nn uumda &ittikçe büyiiyen aoliun ı
ııklı bir yuvarlak; ıeniı, düz ve tama
mile bot bir manzarayı aydmlatmaia 
bafhyorclu. Bardaktan botanırcuına 

1apur yalıyordu: rüzclr dolu taneleri 
kadar kuvvetli yağmur damlalarını bir 
müddet Joav&da alrüklliyor, sonra fi:!· 
detle topraiın ıuratma çarpıyordu. .. 

Kederli bir eon bahar, her tarafı k.ıp
lıyan otlar aruındaki hayat kırpıntıla· 
ıını zehirlem;f, yok etmitti· Yaprakla· 
n dökillmilf kapkara ıöğildler acı •:ı in
liyor ... Bütün dallar yere docru eğik.. 
patates tarl~n, çayırlar ve bilhuaa 
yeni ıOrülmilı topraklar tam bir batak· 
hk halini almıf... Kapkara bulut aaçü
lan yağmurun kamçıladılı bu ulu çayır 
larm üzerinde hızlı hızlı koıuyor. 

Bütün Polonyada Simon Vanrih laka-

Riyprpt • 
ve ıeniı Kutlelik yay1alarma doanı 
yollandı. Şoaeden aynlmq. arabamı 

tarlalar arasındaki küçük bir yoldan ıll
rüyordu. Fakat bu yol su yığınları ara· 
anda yok olunca araburnı docnıdan 

dogruya elrilmiı tarlalar arumdan ılir
mefe baıladı. İki cece ve üç gündenben 
bu arabanın arkuıodan yjrüyordu. Ç~ 

• meleri yumupmıı, çizmelikten çıkmıt
tı: çamurluklar bir tarafa, tabanlar ISte 
tarafa gidiyor ve çıplak ayaklar ikiıl 
orta11 bir iıtikamctte yürüyordu. 
Soğuk iliklerine kadar ifliyordu. Bu 

Hki pilıloll elbiıeler içersinde Vart0va· 
nm bütiin riizel kadmlannı çıtpı sibl 
ukumdan kotturan &ilzel ve arif Aa
dreyi kim tanıyabilirdi. Saçtan kartal 
tlly!eri ve tırnaldan akbaba pençeleri 
cibi uzamııtı. Şimdi her tarafına ter 
lrokuıu ainmit bir palto siyerek, siyah 
•kme!t ve domuz sucufu yiyerek ve en 
katil cinsinden konyak içerek frotup du 
ruyordu.. 

Çok aç ve çdk yoriun olan beypler 
ikide birde duruyorlar. Bu ptıl•cak bir 
fey defildir: Tekerlekler dhııiJierinı 
kadar çamura &ömillllyor, ağrr araba• 
nm içersinde, kuru ot ye uman yıjın
Jan uuında pli WçGk silahlar heu· 
ha btılnmnak prtile yetmiı tOfek ve 
on bq kılıç T&r. 

~rabayr çeken atlar pek fena hay
vanlar deiiJdi. BUyilk, aağlam bal.:aklı 
t,f bir kOftUD hayvanı nallne mensup 
oJan bu beypler iyi bealenınek ve iyi 
illlnhat etmek prtiJe aUnc1e Jııolaylıtct• 
10 ferah yol alabDirJerdi. BenfrJerfn 

luyorlardı. Faut timdiye ne uyuyabili
yor, ne de beyıfrleri çayua bırakabili· 
yordu. Kendiai için 'büyük bir tehlike 
ol.ın Ruı karakollarının önünden her ka 
zuız gcçiıinde, mukadder feci akibctine 
J::ir adını daha yaklıttığını hiuediyor-
du. • 

Fakat, bunlarla meHul oı..:ak zaman 
d~ğilcli. Bu memlebtte henüz mllcadele 
cdebilect-k bir adam vana o da kendisi 
idi. Eğer o ortadan kaybolmuı olsaydı, 
bütiln taraftarlan ufkun dart bucafına 
dağılacaklardı. Aç kalmıı. yenifmiı bu 
h3lkı aözlerinin kırbacı c:anlandmyor
du. Son ıukut için her teYin huu oldu· 
ğu bu dakikada nihayete kadar dayan· 
mak lazım oldufunu l(Jyliyen yalnız 
kendiııydi. .. Kesemcdiğin eli Bpüp de 
bqma koy r· darbi meseli ihtiW aiya
tıetinin dütüıt:eleri kadar ıuurlara ve 
kalbtere girmefe baıJanuıtı. Kendlsl 
bu filtur ve dermanaızhk b.rpamda i
nadcı, hattl çrlpn bir mukavemetin tek 
batına mümessili olmuıtu. .. 
çe derin sefalet d111ı-a•~ be 
nıber kalbine ftll10fcl& lfllldi M çdcr
tDDda bir lokma ekmeği, ne de matra· 
ıında bir damlacık konyağı kalmqtı. 
Fakat, yorğun hiılerinin ıebebi, ne de-

tinmiı çizmeleri, ne açlık, ne de 80ğuktu. 
Delik Çİ7.melerinin çamurda bıraktığı iı· 

l~rinin üzerinde "Allah hepainin belhırı: 
versin" fikrinde hülba edilen zalim bir 
yoksulluk sürWdiiyordu. 

Vanrih ıalık çala çala dütiinüyordu. 
''Her teY bitti, hürriyetin 80D nefeli de 

bizden uzaklqtı, timdi cözlerde ,ara
necek olan korku, irticaın blitiln ifritle
rini ve karanlığın biltiln peypmberle-

rini delikten çılcU.W, vaktile biribiri 
nin kulalrlanna .a,Jemefe cearet ede
medikleri ıeyleri kuidelerle terennüm 

dtt:ekler, inaan kalbinde adi ve yabancı 
ne vana herke1e rötterecekler, ve tıer 
im de onlara tapacak ... 

Sonra, sonrada bu neticeyi ilyanr
nm ve yenilmemizle biDn huırladığ1-
muı aöyliyecekler." 

Yfln kemerini daha kuvvetle mtı. 
p:ıltosunun ya.kumı kaldırdı ve bap .. 
tik ileri~. Y a1nu ara ma diflerintn 
.ırumdan bir hakaret fulatmak için .,... 
pm kaldınJııordu. 

Kemn yatmur bir Jihza kesildi. Şiızı. 
eli cCSzJtrinin önflne dikilen çok kaim 
bir ıia var. Rüzglr arabanın etrafında 1 
uluyor, tekerleklerin çıi>uldarr aram
da lStüyor, Vanrihin paltosunun etek-

Kar1ralara yem 
olacatız 1 
EHy,,. Llwonıld 

terini Jiıiriyor ve römleğile d6vilfUyo"" 
~u. 

Sil perdeıini arkaamda zor fiSrilnen, 
ufka miivui bir karaltı belirdi: Ya bir 
dizi arab.ı, ya bir hayvan aürüıü, yahud 
c!a askerler. 

Vanrih, ıöz kapaklan yan kapalı, 
bir WUa bu manzaraya baktı. Birili paı:
maklannı boynuna batırmıı ph dama· 
rını k.,parıyor cibi bir acı duydu. 

Mınldandı: 

- ltf Olkoflar. 
Beycirlere hulı bir kamçı indirerek 

diz(inleri çekti ve arabayı oldufu yer 
de yanm dandürerek kaçmayı denedi. 
Arkasında ne olduiunu ı<Srmc-k ve an
Jamak için bqmı ıeri çevirmiyor, daha 
<!oiruıu geri çevirmek istemiyordu. (). 
.-dan kimıeye görilnmeden aavufm&k i· 
..::ıb ettiğine inanauttı. Fakat fellkete 
bakınız ki bir kaç feruhlık bir daire i· 
çemnde kendiaite arabaımdan bqka 
hiç bir !ey yoktu. 

Arab:ıyı gördüler, bir· kaç süvari ay
:Jldı ve ~alarak dört-..~ 
tr, "i.i"i&"6r ~ ~ 
Mıara1clann ucıuada aalkmn Jı:Uçak 
bayraktan -rilııce ip anladı, Jr.am da· 
marlannda dondu ve durdu. Berpleri 
Jurdurdu. Dizcinleri araba Jı:orlNlufD. 
:ıun dcyneğine aardı ve arabadan ne çı
karmak lbım oldufunu dütilndil ... 

"Bir kıhç mı, yoba kurıunu olmıı
yan bir tilfek mi?" 

Buna bir karar vermeden evvel yor
iun beygirlerine yaldqtı ve ıcfalet ar.:. 
k:daflanna hiiriyetlerini vermek iıti· 
yormuı gibi baıbklannı ve boyunhıkla-

nnı çıkardı. Bunlan yaptıktan sonri 
'!:>apnı bcygirlerden birinin boynum da· 
yadı ve uzun uzun nefeı aldı. 

Gibet attara binmiı ıeki% Rus ıuva 
rili onu her tarafından çeviriyorlardr. 
İçlerinden biri bir kelime 9()ylemeden 
murafmın ucu ile arabadaki aaınan 'de
metlerini yere attı ve •rabanm içini 
yokladı. 

' 
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4 MAYIS - 1938 ÇARŞAMBA 
Hicri: 1357 - RebiüJevvel:' 
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....... - "eı. •• , ... "".... , .... ~ 
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Liiaımla T elelonlar 
Ytıll6ln: 
İltanbul için: 24222, BeyolJu için: 44844, Kadık6y için: 60020, 'OskOdar. 

için: 80826. · 
Yetllt6y, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Biiyilkdere,Fenerbahce, Kendılh, Eren. 

köy, Kartal, Bllyntada, Heybeli, Bursu, Kanalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yaqın demek kAfidir. 

Rami Ufaiyesi: 22711 
Denli • • 36. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 44998. Milddeiumumlllk: 22290. Emniyet mildflrJülO : 243112. 
Elektrik Sirkeli: Beyollu: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyollu: '4783. Beşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma .. 

niye: 21708. 'OskOdar. Kadıköy: 60773. 
Havqad: İstanbul: 2'378. Kadıköy: 60790. Beyojlu: 44642. 

Taka Otomobili latemek irin . 
BeyotJu clhetf: 49084. Bebek ciheti: 36 • l O 1. Kadıköy ciheti: 60'4 7. 

Denizyollan · 
İstanbul acentclili: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Sah, Perşembe, Cuma günleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtı mandan. 
Karablgaya: Sah ve Cuma günleri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar. 

Ye Tekir~aJ, Mürefte, Erdek, Şarköy iskelelerine utrıyarak Karabigaya varır. 
Akdenız postası: Yarı saat 10 da hareket edecek olan vapur· Çanakkale 

İ . K ' • zmır, uşadası, Bodrum, Rados, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antal. 
ya, AlAlye, Mersin, Dörtyol ve Payasa uAn yarak lskenderune gidecektir. 

Karadeniz postası: Yarın saat 16 da hareket edecek olan vapur; Jne!Jolu, Si. 
nop, SstHUn, ( nye, Fatsa, Ordu, Trabzon ve Rizeye ulradıklan sonra Hoı>al a 
gidecektir. 

Müzeler • 
Ayasof'.\'3, Roma - Bizanıı, Yunan eserleri ve Çinili Kö~lc, Askerl Mllıe '"e 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhbl Milıe: 
<a. •&......,~ı.-..a.ıt 711 .bdar açakbr.) 
Tart Ye .._ mOseaı: Paart.lclea INıfla berdD aaat 10 dan 18 ya 

kadar ve cama dnlerl 16 dan 17 " kadar acütır. 
Topbpı 118.zesl: HersOn aut 13 den 18 ya kadar açıtbr. 

Memlelıet Dr,ı Denis Selalm 
Romann vapurlan: Cumarleal lilnleri 13 de Köstenceye; Salı .Onleri 18 de 

Pire, Beyrut. tabnderi7e. 

A 
İtalyan vapurJan: Cuma ınnleri aaat 10 da Pire. Brendiıl, Venedik, Trbeıte. 

urapa Hattı 
Sirkeci tıtasyon M6d0rlOlll Teıeron 23079 
Semplon ebpreal berıQn Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan ıelenl 

saat 7,25 te Slrkecbe muvasalat eder. 
Konvanalyooel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıellr. 
Edirne postası: HergQn saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de ıelir. 

Anadolu Hattı 
Herıtın hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya. 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun 15 30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. ' ' 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pazartesi. Çarıamba 

ve Cuma ıünleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
· Geçen Sene Bııgiin Ne oldu?. · 

• lnııtere Ue Ameril:a arasında askeri bir ittifak yapdacak. 
• Yunus bahtından korkan 7 çocuk de niıe dökOldll. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEl'OCLU 
Tilrk 
Stmıu 

Slıner 

Alkarar 

: Ölüm zeplini lıı Habenera 
'I Elmaı kaçakçalılı ve Ma. 

!akalı kadın 
t Albn yatmuru 
' Meşum ıeml ve Dlıl 

Tanaıı. 

: Arşın mal alan ve Es
rareoıfs ıeml 

t Olilmle ka1'$ı karşıya ve 
. Beyaz analar intikamı 

lstanbul Radyosu 
'MAYJS-1938 ÇARŞAMBA 

Kurafm demiri tıiUek namJuJarma 
dokunarak madeni bir aee Çlbrmca. u
br Vuırlhin omuuna dokundu ve rO
Jerek arbdafl&nna el• kırptı. ateld -. 
keder mtlarmdakf tüfeklere et attılar. 
Vanrih hlli kotu beyıfrinin bo,nunda 
!:areketsiz duruyordu. Ağzı istihfafla 
biikülmüı ve bibi bu diinyaya afd her 
ıeJe Jrarp nefretle, nibayetm bir nef
retle dolmU§tu. 

Sakarıa 
Aırf 

-ISTANBU~ 
~remdar 

1 Napolyonun melrcıl 
·: Dildirmemiştfr 

Hind mezan ve SIJAh 
kunetl 

18,30 Fatih halkevi ıösterit koln tarafm 
dan bir temıil, lP,15 pllkla dans mualkW. 
19,55 Borsa haberleri, 20 Nezihe Uyar ~e 
arkad8')an tarafından Türk musikisi ve 
halk tartılan, 20,,5 bava raporu. 20,48 0-
mer Rıza tararmdan arapça 16yleY, 21 kil 
alk Tl'Ork musiJdst. Nnrl Halil ve arbdq. 
ları tararından (saat ayan,) 21,45 orkestra 
22,15 ajans haberleri, 2,30 plAkla aololar• 
opera ve operet parçalan, 22,50 son habeı: Çeviren: Mmffer EMD 

:4ıak ' 
' 

Yakan Buseler "(Tioo 
Rossf)' Te Gece baskmı 
Hind mezan •e Parlate 
bulaşalım 

Ier ve ertesi lllnOn proıramı, 23 son. 
B0KRB$: 

19,15 Alman mOzill, 20,'5 farkılar, 21, 
25 pllk, 21,45 lronser, 
BUDAPEŞTE: 

11bibi llalon civannda bir k67 atm i- ı -----· HER A K a A M dt. Vuhtmm mllhbn bir 2uammı bu hay 1~ Y 
KADlKOY 
Hale 

Kalbin sesi ıeee adımlı. 
n mrlnısuz sanrL 18, piyano konseri, 19 slpn orkestrası 

21 salon orkestrası, 22,50 radyo orkestra
sı, 24,10 caz plAkları. 

-::::::lileatı.n- ESKi AMBASADöR 
Dunfyetle Vanrihe brraıJayordu. Çok 

'fttanperper bir adam oldufu için Van- S ALONUN' DA 
rihfn yflrekten kopan ricalannı dinler 
dlnlemu değil atlumdan. bayatından 
'bile ns reçmefe rui olmqtu. 

Vanrih, gece reç vakrt bU adamın çift 
ltiine ıeJir, yavaıça pencereye vurur
du. Sonra her ikisi seyisi uyandırma• 
..._ isin ayaklannın ucuna bua bala 
'1ııra ciderek atlan çıkanrlar, arabaya 
lroprlardı. Daha ıonra "ileri marır .. 

· sene evvel muhtmm tehir balkmm pik büyQk raibetini kuanaıı w 
kere yaba "" bq ılbl iPn anpje edilen 

RAKS KRALiÇESi 

MELiHA SELMA ve 

Yazm bu ıcferter çok kolay yapılr ıi•••••••••• 
J'ordu. Gündüzleri Vanrih çalılıklar •- il 

SJDJKA ŞAMiYE 
Tel: ••77e 

l'lllnda uyuyor Ye beycirJer çaymfa ot-

': AŞK 'OLJCESt 

OSICtJDAR: 
Hale : Esirler ıemfsf 

Tiyatrolar: 
HALK OPERETt 

Bu akpm Bctlklaş Saat parkta 
3 YILDIZ 

Pertembe akşamı BakırHy MRtiyadide 
3 YILDIZ en son operet 
~RAN TiYATROSUNDA 

Halk sanatkln Natld 
ve arkadaştan Mfçe • 
Pençef vari:retesl iki 

l 
oyun birden: KELEP 
Ce 3 perde AMAN 

HANil\I SUS: Komedi l perde dans, dOet. 
aoıo. LocaJaı: .tQO. Jıeı: 71r 20, ~dl ıo 
btaf tar. 

BERLIN: 
19 pllkla ham mOzllı: 20,10 kOçllk or. 

kestra, 21 radyo orkestraaı, 22,30 vals 
plAklan, 23,30 hafif milzik. 
ROllA: 

18,15 prlulı konser. 20,40 harir mür.~ 
22 İtalyan t1rkdan, 22,30 Berllnden nat. 
len almanca t1rkılar, 23 bando, 24,15 cıs. 
band. 

ER""11l:RUL S4DI TBIC 
Bu ıece L'OLEBUR 
GAZ balbTlnde bil 
)'ilk mllsamere heyet 
blrkac lllne kadar. 
ktaabala Cl3aecetttı: 

• 



10 ~ lVIA YIS -1938 
:::::s 

DevletUeır 1193~ cdle sDO&GııDanma u~rruın<dla 4 mDUy, ır .mm~-·--• 
·•. an@DDD:ııı: Dlli'ası ııııaırcıyacalldaır COLUMBiA ıflfi1I 

Ol ü 111 satıcısı PLAKLARı J-!! 
Bayan RADiFE 

O,· İlJİ bir diplomat, kurnaz bir 174
'
0 ~~~,:ms:.~~: (Müzl:ıra®t~iıı K-:ı 

Bayan RUHAT •• t ' h ' b • kl A d 17450 DAMLA DAMLA (Müzik Yesari Asim) 
muş erı, ma ır ır ı·e· amcı ır SENSİZ YAŞAYAN (MUzik 1·a.sari Asım> 

Yukardaki şarkılar COLUMBtA plAklarmda. çıkmııtır 

FabrlToolar 1iarıl 7ian1 tüf e'k ııe '1ıermi hazırlıyorlo.r 

Tanınmış lngiliz siyasi mulzaıwlc ......................................................... !edilmişti. 1932 sencsinae silahlan tah· 

I IJurriitıiln top. tüfek satıcıları biribiri· ı= dı"t konferansı ortaya rıktı~ı vakit bu ice rinden Ferdinand Tuoby bır ngılıı! b • , & .,, 

mecmuasına yazdığı aşağıdaki makale ne zıt ideolojilerı meydan okuyan, 280.000.000 İngiliz lirası sarfolunuyordu. 
ile bugünkü sılôhlanma yarışında harp biribirlcrile gırtlak gırtlala bofuşan 1 Harp borula."lnın çalındığı 1913 senesin 
korkusundan başka bir amilin mevcu- milletlerin lıer ikisinı dı ayni zaman-1 de silfiltlanmak işine sadece 860 milyon 

da silah satabı1cn, muhtemel miqte- • tngiliz lirası gı"tmicıti. Demek ki yirmi h.... diyetini ortaya koymuş bulu11ııyor. • "' ~ 
Bu yazıyı okuyucularımıza naklcdi- rileri seçen vı onlara sokulmasını bi· I sene içinde yan~ tamam dört misli hız-
yoruz: 

Eğer "olüm tücacrı,, adıyla anılan Za· 
harof bir batın ewel dünyaya gelmiş ol
saydı bugün Avrupada silah alımı ve sa
tunı işinde dönen dalaverelere, zeka mü· 
cadelclerine şaşakalırdı. 

Dünya vaziyeti gerginleştikçe, milletler 
biribirlerinin bir taraftan elini sıkıp di· 
~er tarallan kuyulannı kazdıkça silfilı ti
careti dallanıp budaklanıyor; bu işte pek 
büyük maharet gösteren yeni istidatlaı 
ortaya çıkı}'Or. 

:Umumi harpten evvel Zaharofun hük· 
mettili piyasa bugün o günkünden dört 
misli daha faal. Bugünün satıcıları o ka
dar mahir ki en sulhperver milletler bile 
silahlanmak seYdasma kapılıyorlar: sı

rasile büyük, küçük bütün milletler bu 
yeni yarışa kaptırmaktan kendilerini 
menedemiyorlar. Cereyan o kadar kuv· 
vetli ki milletler tıp!a sıkı bir rüzgfu'a 
tutulmuş sonbahar yapraklarına benzi
Y.Orlar. 

Silfilılanmağı, kendilerini silah kuvve-
tile müdafaa etm® hatırlarından bile 
geçirmemiş olan milletler bilhassa son A· 
vusturya ilhakının da yarattığı yılgınlık
la bütçelerinin sağından, solundan kırpıp 
fop, tüfek alınağa başlıyorlar. Zavallı, 

<!esteksiz küçük devletler kendi kendi
krine: 

- Bu iş bizim başmnza gelmemeli t di· 
yorlar. 

1914 de\Tesinin talili bitaraf top
raklan olan lsveçten tutun da lsviçreye 
:varıncaya kadar bir sürü devlet müdafaa 
bütçelerini tadil ediyorlar, yeni ilaveler, 
Y.eni rakamlarla §işiriyorlar. Fakat bu 
yan~ asıl yüklü parayı sarfedenler yedi 
büyük kuvvet: Almanya, Rusya, Britan
ya, Japonya, Amerika, Fransa ve ltalya. 

Bu yedi büyük devletin müdafaa büt· 
teleri bugün en az yüzde seksen artını~ 
lrJlunuyor. Hitler Almanyanm basma 
geçtiğindenberi, yani son beş senedir 
yan' mütemadiyen hızlanıyor. 

Hitlerin 1938 silahlanma planı 
1000.000.000 İngiliz lirasına dayanıyor. 
Herkes bugün biribirine soruyor: 

- Hitler bu parayı nereden buluyor? 
Bazıları bunu dahilf ikrazın, ortadan 

kalkmış olmasına, cebri dahili istikraz
lar meydana getirilmiş olmasına, biribiri 
üstüne binen vergilere, sıkı döviz kontro. 
lünc, millt ekonomiye atfediyorlar; dö
viz tedarik edebilmek gayretile zorla art 
tınlan ihracatın, seyyah celbinin ve bu 
gıöi bazı tedbirlerin bu işte hOyük rolü 
olduğunu siiylüyorlar. 
Eğer bu teşhiı:' ooğnı olı:nydı ayni ~<'· 

yi Franko da yapar. "totaliter .. bir rejim 
takip ederek yeni bir f ._p:ınya vücud<' 
getirirdi. 

Devletler bu sene tamam dört milyar 
İngiliz lirasını silahlanmak yolunda har-

lrn insanlardır. ! lanmıştır. ........... .." ............ -........ . 
cıyacaklar, 93&37 senesinde sade iki Yukarıda verilen rakamlar aşik~r olan. 
milyar dört yüz milyon İngiliz lira~ı sar· tar, bir de bunlara birtakım gizli silMı· 

]anmaları ve mübadele yoluyla yapılan 

- -
·~ ' .... 

;" 
Ui(QiR RASLftNGIC 
KOLAYOLMAMISTIR 
lhim~~ 
• 

silfilı satışlarını ilave edecek olursak 
yekO.nun daha bir hay!i kabardığını gö
rürüz.Mesela Fransızların mahut kukule 
tclilerini gizlice silfilılayan ve böylelikle 
Fransızların "sol., cenahııu ortadan kal
dırmak istiyen komBUlarmm hareketi ve 
Almanyanm, parası olmadığı için mu· 
kabilinde silfill vennek suretile hariçten 
ham madde celbi bu kategoriye girer. 

Bu yolda para dökenlerin en başında 
gelenlerden Almanya ve Japonya silMı
lanma faaliyetlerini art.Ik tamamen saklı 
tutuyorlar. Cenevrede yapılan raporlar
da bu iki devlete ait maltlmat noktalarla 
gösteriliyor. 

Bir gün bir devletin kocaman iki dret· 
not yaptırdığını, bir gün başka bir devl~ 
tin yüzlerce top sipariş ettiğini duyuyo
ruz.Bu maltlmatın bir kısmı silah tüccar· 
lan tarafından ortaya çıkarılıyor. Bir 
kısmı ise onlara kılavuzluk ediyor, yeni 
yeni faaliyet sahaları gösteriyor • 

Bugünkü §erait ortaya yeni bir satıc 
tipi çıkartmış bulunuyor. Bu "ölüm,, sa
tıcısı iyi bir diplomat, mahir bir reklama, 
kurnaz bir müşteri, bugünün top, tüfek 
satıalan biribirine zıt ideolojilere mey
dan okuyan, biribirile gırtlak gırtlağa 

~şan milletlerin her ikisine de ayni 
zamanda silah satabilen, muhtemel müş 
tcrilcri ve onlara sokulmasını bilen, ve 
§imdiye kadar e§ine tesadüf edilmiyen 
bir maharetle ~vet yediren, böylelikle 
büyük i~ler çeviren insanlar .. Onlar göze 
çarpmadan halk arasına karışmasını bi· 
liyorlar. 

Onların daima sakinclıklan şey halk ve 
gazeteciler. Tanınmak ve teşhir edilmek 
bu ticaret erbabının hiç işine gelmiyor. 

Bu adamlar hükfunetlerin büyüklerile 
irtibat peyda etmek ilmine vakıf kimse
ler. Onun için küçük memurlarla vakit 
kaybetmiyorlar bile. 

Silah satıcıları muhakkak ki zamanı
mızın dot'Urduğu en korkunç mahsuller· 
den biri! Diplomat kisvesine bürünilp kı
talar a~ıyorlar. Mühendis namile en sulh 
perver milletlerin ta harimine kadar so
kuluyorlar. :Mesela bir metrileketi kandı· 

'°'E ~ rıp yüksek bir fiyatla ve onlardan baş-a kasına •atılmamak vaadile satılan bir si-
~ • ~ lah ufak bir tadiHltla üç dört devlete bir 
5~ · • ;;; den satılıyor. Bu işi çevirenler zamanın 
l'S'; ~ yeni Zaharofüın. 
@sreRQ~~ Bu temiı ' · ·inmiş. çoğu kırkından 

ı 'OLANTSr nANı~ ~~~~~~~~:~\~;::iri~~~::~ p:ı~~~~~ H t:. t:S ~ ölüm yaydıklarına inanmak insana ne 

·u· N ,. N v. l kadar zor geliyor. Bu adamların f'n bü-
• • yük silahlan ikna kU\"\·etleri: içlerinde 

A \TUpa devlelerinin müdafaa sistemleri-

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruşuklukla.rdan lrurtulmağı ve daha geno w gbel 
görilnmeği seveniniz değil mi! Açık beyaz tue ve 
bir genç kız tenıne malik olm&k istersiniz değil 
mi 1 Evet derslntz, bu basit gil.ze1llk tedbirlDI t:ec. 
ril.be ediniz. Her akşam. yatuı.aroan evvel pembe 
reııgiDdekl TOKALON kreminl Jrullanmır... Bu kre. 
mln terkıölnde Vıyana Universite ProfesörU Dr. Ste. 
jskallıı cazib ke§fi olan ve bUyUk bir itina ne bıtL 
hap edllm1e genç hayvanlardan fstihsal ve ·'Bto. 
CEL" ta.bir edilen milceyrelerl canlandıran~ cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher e1z uyurken, clldiDJzl 
besler ve gençleştirir. nk tatbikmdan itibaren ert.e. 
si sa.bah, cildinizin ne kadar tazeleşmle ve gençleo
mil olduğunu g&-eceksinh. 
Hasta.nelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlara yapı.. 
lan tecrl\belerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 
rm tamamen zail olduğu g6rUlmtıştflr. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremlnl kullaııınu- Terkibinde taze krema ve tasff.. 
ye edllmte zeytlııyafı mevcut olup bu unsurlarla. 
mesamata nüfu e denruikleroe giZlenmij ve lllc 
bir sabunun ihrao edemediği gayri saf maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen kayboltll'lar, 
Terkibindeki kuvvetlendlrlcl ve beyazlatıcı kıymet. 

11 unsurlar ise, ~ık me.cwnatı kapatır ve Uç gUn zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beya.zlatıp yumuptır. 45 - 50 ya~larmdald kadınlara 
bile bir genç kızm tar.eliğini ve yumupklığmı verdiği t.emlnatlıdrr. He. 
men bu günden bir tn.b veya bJr vazo ı'OKALON kremi alınız ve tarif 
edildiği veçlıile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalaeaksmız 

nin gerisinde kimlerin kendilerine zahir 
olabileceğini ezbere bilenler çok. 

Silfilı ticaretinin en zor, en çatallı tarafı 
teslim ciheti. Dünyanın ne dereceye ka· 
dar muvazenesiz olduğunu gören ve ya
rından emin olrmyan alıcı devletler alı· 
nan ~yin ancak katı tesellOm.ünden son 
ra parasını ödemekte ısrar ediyorlar. Bu 
nun için mutavassıtlar, satıcı ile alıcıyı 
telif etmek, malların emniyetle nakil ve 
teslimini temin etmek çarelerini bulmak 
ıaruretindeler. 

Bundan başka bir de saklı. gayrimeş· 
ru satışların teslimi meselesi var ki o da 
satıcı için bir hayli üzüntülü. Mesela 

birtakım kimselerin tatmin edilmesi şar
tile Hindistan cevizi ambalajile el bomba-

sı ithali, tankların parçalanarak ıiraat 
alfitı gibi memlekete sokulmaları gibi .. 

A vrupanm ve Asyar.m muayyen yerle-

rini dolduran silah SSltıcılan, memleket-

111 
ÇOCUKLARINIZ ÇıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumunun 

vaktlle blr alle kUtUphanesl ola
rak bastırdığı lldzler serislnc!e 
duyduğunuz bu eksikliği bu gtı. 
zel "'e resimli btiyilk hlkA1e kita
bı ile dolc!orulmu~ bnluyonız • 

• KiiltUr bakanlığı esorl tetkik 
etmiş, ilk okul cağındaki tocuk. 
lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmtşttr. 

• Ankara caddesinde Vak!t Kttap 
eYlnde ara7ıo1z: Ffa.tı 60 kuruşt 

posta ltln 4 kuruş UA.ve ediniz. 

leri biribirlcrine dilşilrerek onları sil~lan IJll----ıımııı ...... - ... ----.. 
mağa teş\ik etmenin yolunu biliyorlar. D O K 1' O R 
Onların aralarında ticari rekabet yok gi
bi. Çünkü bir memlebtin herhangi bir 
firmadan silah alışı, onun komı;ulannın ' 

silfilılanmasım intaç ediyor. ötekiler de 
oralara silah satarak ticart muvazeneyi 

tesis etmis oluyorlar. Herhangi bir fir· 
manın bir memlekete silfill sah~ı rliğer· 

lerini memnun ediyor. Çilnkü bu \·esile 
ile yeni piyasaların açtlma"I muhakkak. 
Bazı milletlere el altından veresiye 

vasi mikyasta silah satıltyor. Bu diğer 
milletleri körüklemek için başvurulan 

basit hilelerden hiri. Onun silahlanrlığını 
görerek teta~lanan diğer milletlere yapı
lan pc~in satışlarla zarar kolayca telafi 
ediliveriyor. 

nelki rlc adedlcri ve hünerleri gitgide 
::ırtan bu ticaret erbabı dünyanın mukad 
deratmı ellerinde tutuyorlar. Ne maltlm? 

Kemal Uzsan 
Operatör - Oroloğ 

Galata - Karaköy • Abdullah et. 
lokantası karşısında GeJiçi Han 

Hergün J.5 den 20 ye kadar 
Te'lefon: .U236 

01, Doktoru 

Necati PAKŞi 
Haatalannı herıün sabah saat 

10 dan aktam 19 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuma günleri s.aat 14 ten 
18 e laM!ar parurzdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydam, 
Tersane caddesi batında No. 1/2 
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4 MAYIS -1938 HABER - ~ poltall n 

. . Devıri Demiryol/arı 've Limanları işletme 
[ •.. M••K'.· ;·~ı~·ız.... ~j 
1 çekfyorı1:ınız ı;iz <le on binlerce kişi gibi 

Arada büyük fark var 
PtlrltlfJ Çocuk Pudraas: eimdiye kadar hiçbir benzeri taratmdan ta.k

lid edilememiştir. Bu pudra.mu, en bilyük meziyet! bilhassa çocuk cilcL 

leri Jçin hazırlanmıe olması ve terkibinde tahriş edlcl hiçbir madde bu. 
lunma.muıdır. 

: . . L'mum idaresi ilanları 

9. İŞLETME MUDttRLUGtn\-ı>EN: 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI Edlroede BUyOk pehlivan güreşleri 
ehven Uçreth 

Tenezzüh Katarı 
Şişma.ıı. vUcutlu, bazı kimseler de kullanmaktaclrrlar. Vilcudiln iltı. 1 

va.larmda ve koltuk altlarmm pişlkleriiıe ka.reı bundaıı daha müessir bir 

pudra henüz ketfe<illmemiştir. 

Mayısın 8 inci pazar gUnil Sirkeciden Edlrneye gidip dönmek Uzere bir 
tenezzUh katan kalkacak ve bu katar için '7o 80 tenzildtlı gidiş - dönüş bL 

letf satılacaktır. !er.rübe ediniz. MlDE 'fe barsakları 
yormadan ve ahşlırmadan ishal eder 

ve temizler. 

Hazımsızlığı, Mide Ektilik, ( 
Şişkinlik ve yanmalarını 

Giderir 

· ONU DtOER ADJ (T.ALK PUDRA) lan ile kan§brmaymız. 

Ploryada kiralık dükkanlar 

Bu katar Sirkeciden saat 6,10 kalkacak Edirne şehire 13,40 da varacak 
ve aynı gün Edirne şehirden 16,55 de hareket ederek Sirkeciye gece yarı
sından 25 dakika sonra vasıl olacaktır. Bu katara Sirkeciden maada aşa. 
ltda adları yazılı fst.asyoolardan mevcut yer nlsbetlnde yolcu kabul edtle
cektf r. Tenezzüh gidiş • dönUş biletleri yalmz işbu tenezzilh katarmda mu. 1 

teberdir. Yerler sayılı olduğundan biletler 6 ~1ayıs tnrlhlnden ltiba.ren sa
tılmaya başlanacaktır. (2500) 

İşliba "e sıhhatinizi dilzeltir. Jçilıııesi 
gayet lAtif; tesiri kolay ve millcnindlr. 
Son derece teksi! edilmiş bir tuz olmak· 
la mümasil hiçbir müstahzarla kıyn~ 

k:ıbul etmez. Mazon fslm, Horoz markn. ' 

.?t!evsimlik llk 

Kum kapıdan 699 433 280 .. 
Yedi kuleden 592 430 275 .. 

sına dikkat. 

Gidiş - lllJnüş Hilet Ucretlcrl 
ı fncl mevki 2 net mevki 3 Uncu mevkl 

Sirkeciden Krş. 606 438 283 

Mubanıınen kirası teminatı 

60 4,50 
60 4,50 
60 4,50 

Floryada 21 N. lı DUkki.n 

" 22 " " 
"23" .. .. " ,, 
,, 

Bakır köyden 583 4 •11) .. ... 
Yeşllköyden 574 416 .. 

272 
268 O kaz yon 

24 
25 " üstünde iki odalı~ dük kAn 

60 
l20 

4,50 
9,00 

Yukarıda semti ve mevsimlik kiralan yazılı olan Florya dilkkanlan 939 sene
si Şubatı sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek Uzcre açık artırmaya konulmu§
tur. Ş:ırtnameleri Levazım .MüdUr1UğUndcgörU1ebillr. lstcklllerin hizalarmda gösteri· 
len ilk teminat makbuz veya maktubile bernbcır 6 - 5 - 938 Cuma. günü saat 14 de 

K. Çekmeceden .. 5li 1 

Hadımköydcn " 513 
Çatalcadan .. 480 
Çerkesköyden .. 3H 
Çorludan .. 331 
Muradlrdan .. 285 
Lllleburgazdnn .. 227 
Alpulludan .. 198 
Uzunköprilrll"n .. 123 

410 265 
3i2 240 
347 225 
271 177 
240 157 
206 136 
164- 108 
143 95 

89 61 

I 

19 liraya yazı makinesi satılıyor. Mü
racaat OLIMP!A mağazası, Voyvoda 

Cad. 36 Galata 

.... .................................. , 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) (2063) 

Seneme muhammen klrn81 120 lira o lan RuınelUılsarda 88 numıırnh Haymana 
mektebi 939 senesi Mayıs sonuna kııdar kiraya verilmek Uzere açık artırmaya ko
nulmuııtur • 

Sa ılık nadide eşya Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan baıka günlerde öğleden 

sonra aaaıt (2,5 tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabinesnde hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: Z2398. 

Şartnamesi Levazım Müdürlilğünde 

minat mektup veya makbuzu ne 5·5-938 
mende bulunmalıdırlar. (1) (2270) 

görUlebilir. lstekli olanlar 9 liralık ilk te
Perşembe gUnU saat l4 de Daimt EncU-

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk HAklmllğlnden: 
9;}3 - 19 Terekesine Hakimliğimizce el koı:uJnn eski Sadırazamlardan General 

K:imil gelini ve General Said Menemenci kızı Refia Bayurun eski hereke kuma -
§lndan çok kıymetli oda takımı, e§slz masa, çin işi vazo, bugün hariçten tedan'"ki 

mlimkiln olm:ıyan Hama, Şam, Halep ipeklileri Şal, l:Urk ,·esaire gibi değerli eeya. 
sı 9 Mayıs pazartesi günü saat 14 den itibaren Cadde bostanında çifte havuzlar cad 

desinde 76 No. lu köşkte açık arttırma suretiyle satılacaktır. Eşyanm çokluğu do-

,.. _______________ ._,. + ::: ...... t&J&niillt::aa:scwa• 

Gtizhekımı ~ Dr. irfan Kayra ı 
Dı.M11ıat RamiAydın n== Röntken Mütehassısı H 
Muayenehanesini Taksim Talfmane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt nına E Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 •• 

-'·' ~_,..,..,.. "'-' ,,., Kıı::'l n1:. ye kadar Belediue, Binbirdirek Nuri- :.~.· ıı.nuue ~~. .ı. ı:1 : ':&.ıu."1 " 

'azardan maada hergün: Oğleden i~ conkcr sokakta Aslaner apartıman si 
layıslyle satışa müteakip günlerde do ay nr saatlerde dovnm olunAcakhr. Antika 
mernklılarma ve islC'kli1l"ri.1e illin olunur. (2543) 

aonra saat ikiden altıya kadar i~ No. 8-10 İ 
·-----------------· ___ ,_ __________________ ::::.:: ... :.=::::::::-.......... :::::::::---:=:::;~ .. 
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- Madam, burada ismlmim pek ~: 

ehemmiyeti yok. Ehemmiyeti olan nok 
• ta benim maksadlarım hususunda emni
yet hissetmenizdir. Biraz konuşacağız. 
Ma.dam, isterdim ki, siz bana beni din· 
lemck ve hiç çekinmeden, korkmadan. 
bilhassa bitara!lıkla •..:evap vermek şere
fini bah~edesiniz .•• 

- Fa.kat mösyö, görüyorum ki bura· 
da bütti.-ı hak ve hatta nezaket kaide
lerine muhalif olarak mahbusum .... 

- Bu hususta ıize icab eden izahatı 
vereceğim ve bu işten §erefle kurtula
cağımı zannediyorum ... Fakat rica ede
rim metod ve sıra ile hareket edelim .. 
Dogrusunu isterseniz, kuvvet ve ~ihin 
açıklığı:ım bulmak için, biraz yeme\: 
yemeniz hiç de fena olmaz ... Geçen ge
cedenbe!": bir ş:y yemediniz, madam ... 
Halbuki açlık, genç ve nahif bir kadı
nın zihni •üzerinde fena tesirler icra e
debilir ... Hatta bu kadın, herkesin ma
dam d'Etyol de }ıayran kaldığı bütUn 
cesaret ve zekaya malik olsa dahi ... ts
termisi•1i1; hizmetçinizi çağırayım? .. 

Jan lJ<ı~ım sallryarak cevap vcrdJ: 
- H:~ bir şey yemeğe niyetim yok 

.Mö':iyÖ! 

- Hiç oeılmazsa iki parmak şarJbın 
içine 'bir bisküi batmn. 

Bu sözlerle beraber, mösyö Jak. kris
talden bir a,ar<lak içine biraz §arap <lö
kerek, bunu bir tabak bisküitle berai.ıer 
büyük bir zarafet ve nezaketle Jana u
zatt .. 

Jan, t::.bağı reddetti, fakat, şarap bar
dağını a :::ırak bir nefeste içti .• 

Filhak:ka bu şarap ona adeta kU\'Tet 
verdi ve t>oJğun yanakları pembde~ti. 

- Sizi dinlemeğe hazırım. 
-- Şt: lıalde madam. sizi, ağır bir m:-c 

buriyet olarak bura.da '-d<'ta zorJa ala
koyduğı•mdan dolayı affinizi istarham 
etmekle i~t başlryalım. Beni affedecek
misiniz? Eğer b:r gün, hangi büyük 
menfaatl~r namına hareket ettiğimi an
larsanız, be1id de beni affedersiniz ... Fa
kat her halde, katiyetle teminat veriy<.>-

ı ,;,11 k!, ı;ııe hi!S bir fenalık yapılmıyacağı: 
gibi en kısa bir zamanda tekrar serbest 

kalacai:smız. 
- Beni niçin burada mahpus tuttu-

ğunuzu izah etmenizi bekli~o~n_ı· ~?s
yö. Si:i a!f e.dip etmiycceğımı bılmıy:ı
nım. B~ınu zannetmiyorum ... Fakat hıç 
olmazsa bir izahat vermenizi istiyorum • 

- Bı: izahat ayni zamanda basit ve 
karışıktır. Bunun için çok rica ederim 
bazı cihetleri, parlak zekanızla anlaın.ı
ğa ialı5m. Size çok bilyük menfaatleri 
temsil ettiğimi söylcmi§tim. Şüphesiz 
haberini:: olmadan, fakat beni bir s~k 
defalar ümidsizliğe dütüren bir faaliyet 
le y;:ıl!Jm lizcrine çıktınız ... 
M~yö Jak bir --an ıustu, mütehey· 

yiç görünüyordu. · 
Me~znubahs ettiği mühim menfaat-

ler ne idi? 
Jan, heyecan ve azab içinde, kct1di 

kendine bu suali sordu ve düıüncelerin 
esrarengiz imtizacından kral aklına gel

di. 
Bunuı:ı üzerine derhal d'Assas1... O 

mın Lüyük bir asaletle kabul ettiği va
zifesini c.1üşündii. 

D' Assas geriye dônmemiıti ! .. 
Kralı gör~bilmiş miydi? Yoksa yolda 

karjrsır.ıi:ı bulunan şahsiyet tarafınd;:ın 
yakalanr.lt§ mıydı? 

Her şeyden evvel ve her ne bahasrna 
olurs.ı olnın bu ciheti tenvir etmeğe ka
rar verdi ve mösyö Jakın tekrar söze 
başlıyaczğı biı" anda: 

- Biı şey öğrenmek isterdim, mös
yö 1 dedi. 

- Söyieyin madam. Size cevap vcre
bili:'ıem kendimi bahtiyar addederim ... 

- Şüphe iz, isterseniz cevap verehi
rsiniz ... Bu gti~e buraya genç bir er-

k~klc beraber geldim .... 
MöHÖ Jak, sakin bir tavırla: 
- Mösyö 1ö şövalye d' AssasJa! 
Dedi ve çehresinde bu hadisede t .. h. 

Jikcli olan ciheti ifade eden en küç11k 
v .ııa:ı~h bir tebessüm belirmedi. 

Halbuki belirebilirdi !.. Çünkü ntha-
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dans ahengine uyardı .• 

İşte, gene böyle bir haleti ruhiye 
içinde bulunduğu bir gün, "artık orma
na gitmiyeceğiz ... ,, namındaki hüzünlü, 
tatlı ve güzel havayı uydurmuştu .. 

Jan uyumarnağa brar vermişti.. 
Bütün yorgunluğuna rağmen, şöval. 

yenin dönüşünü beklemeğe ve kralın 

kurtulduğuna tamamiylc kanaat getir
dikten sonra. şövalyenin kendisini P<>
risc götürmesini rica etmeğc karar 
vermişti. 

Fakat saatler geçiyor ve şövalye bir 
türlü dönmüyordu. 

Bir aralık, duvardaki saat ç·ıJma~a 
başlıyarak onu ürpertti. Saate baktı: 
Sab~hm yedisi olmuştu ... 

Buna rağmen, henüz kzıt'iyyen en
dişeye düşmüyordu .. 

Ağır, ağır, piyano başından kalktı ve 
bulunduğu salonu tetkike başladı. 

Mobilye ve tezyinattaki zevkiselimi, 
başını sallıyarak t::ıkdir etti. 

Jan gidip gelirken nihayet yatak o
dasına yaklaştı ve kapıdan içeriye bak. 
tr .. 

!çeriye girmedi! .. 
Sadece bu ocl..".ının da, apartrmanın 

diğer kısımlariyle ahenktar olduğunu 
görmekle iktifa etti ve s::lmuş güzel 
dudaklannda, ayni zamanda mahzun ve 
muztarip bir tebessüm dolaştı ... 

Tekrar küçük salona döndü .• 
Bu apartımanı bu şekilde kim tanzim 

etmişti?. 

Şövalye d'Assas nu?. 

Buna pek de ihtimal vermiyordu. Çün 
kü el' Assas fakir bir zahitti ve anca~t ay
lığile yaşıyordu. Hem de ne aylık! .. Us
tefüc bu aylık da muntazaman verilmez
di. 

Kral, revklcri için biraz fazla masraf 
yaptı mı, açığı kapamak i~in yeni bir 
vergi koymağa imkan kalmadı mı, bır 
ay devlet kasaları kapanır ve aylıklar 
verilmezdi. 

Zabitler bağırıp, çağmrlardı. Fakat, 
buna pek aldıran olmazdı ve er geç hu 
aylıklann toptan ödeneceği söylenerek 
mesele kapanrrdr. 

Saat sekizi çaldı. 
Jan, sinirlenmiye başladı. 

Bu salcnda hükfımferma olan ağır at
mosfer onu sıkıyordu .. 

Salona biraz hava ve ışık girmesi için 
ı::-idip penı.:ereyi açmak istedi. 

Ağır ipekten perdeler kapalı idi. Bun 
lan çe!ttı. Dışardan pancurların da ka
palı olduklannı gördü. 

Pencereyi açmağa teşebbüs etti. Hay
ret!.. fakat endişe duymadan, bu pence
reuin sımsıkı kapanmış ve hatta belki 
ete iİvilenmiş olduğunu farketti. 

Yemek odasının penceresine gitti, ay 
ni imkansızlıkla karşılaştı! .. 

Yatak odasına koştu: orada .da pan
curlar dışardan indirilmiş ve penı.:ere 
sıın:.ıkı kapanmıştı. 

Bumır:. üzerine, henüz d~hşet değilse 
bile, garip bir korku genç kadını ürpert
ti. 

Kapıya koşarak bunu açmak istedi: 
Bu lcapmın da, tıpkı pencereler gibi sım· 
sıkı kapalı olduğıınu anladı. 

Çılğın hir endişe iJe: 
- Yarabbim 1 diye düşündü. Ne olu

yor? Neredeyim? Bu esrarengiz ev n~ 
diı? Be:ıi kim kapadı? Beni kapamakta 
kimin faydası olabilir? 

Genç kadın kendi kendıne sorduğu bu 
suallerin hiç birisine cevap vereme.dil 

Bir saat müddetle dışarıya çıkma~ 
veya a~ı~ bir kapı veya pencere bulmak 
ümidi ile, apartımanm her tarafına koş
tu, ayni kapı, ayni pencereleri belki yüz 
defa daha açmağa teşebbüs etti. 

Nihayet hakikati olduğu gibi kabul 
etnıek mecburiyetinde xaldı ... 

l\~ :ı\pustu ! .. 

Dehşetin.den ziyade asabiyet içinde 
kendi kendine soruyordu: 

- Fakat beni kim hapsetti? Kim? .. 
Ya c'Assas nisin gelmiyordu? Pna 

ne olmustu?., 



BAŞKURT -Turbinli GeneratUr------

Çatal, Bıçak, Kaşık 
Fabrikası 

Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 
s. s. c. ı. Fabri kaları mamulatından 

YOk•ek keyfiye tte malzemeden 
imal olunmu•tur. 

Ba._nlenn birinc:üi Ye A-m1pama 2 incisidir. 
TAL, KAŞIK n BIÇAK aldıimacla aıaWrhlı 
KURT marbmu araJDUZ. Pula•n-. auarmaz ve 
mu. Avrupa mallarmclmn Uha ~ daha amdar. 

idareli ve ucuzdur 
Mufuıal malOmat almak için: T~lefon: 44262 müracaat ediniz. 

Toptan Sabt Yeri: 

T a htakale caddesi No. 51 

F AZiL Çil iLACI 
OZDEKt ÇlL VE SlVlLCELERİ, BAY ANLARIN D0CUM LEKELER1Nt t ZALE EDER,ClLDl BESLER VE 

FEVKALADE TERA VET VERiR. 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarmın arasındaki kqmtılar, dolama, 
mem iltilıa.bı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trq yaraları, ergenlik· 

ler, koltuk altı çıbanlan, ANTlVlROS ile ADEM 1 iKTiDAR~-
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

" ŞARK tSPENÇlYARt LABORATUARI ve BE L GEVŞEKLIGINE KARŞI 

Ekzema ve en muannit elit yaralanndan kurtulmak için HORMOBiN 
EKZAMiN T•letlarl Her ecz•nede .... ,ımz. • ~-•• kutueu t2&5 Hormobln ı 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır EczanPIPr tlPn iRhwinb. DOKTOR 
Nec11ellln Ataugun 
Re allD ..ı-wm le1ds basuP 

ıkpm1•n 17 dm 20 ,. DSar UJe 
u tanare apartmaDJm Dducl daire 

17 amaencla bu1• 11111 bbal eder. 

HAZIMSIZLIK 
Türk Hava Kurumu 

PERTEV Karbonat komprimeleri Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Mayıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. 

Camartal stmJerl 14 den zo ,. .. 
dar bataJarp paras•a, Kanm, Hı 

ber obJacafanm iüupaa ... 

Çok t.mz 'bl • Karbonattan " tos karbonat almakt.ld ariitlriillt 
.. öaiinde tlltalanık ppıimrıbr. 

bilinde muavene eder. 1'P1P.f· 2~~95:~ HER ECZANEDE SATILIR. 
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----------------------------------------------------------- ----Genç kadın, bir an olsun bu mahpuıi· 
yetinde §Övalyenin de parmaiı buluna· 
bileceğin4 aklına bile getirmedi. 

Hatta onun bile bir tuzağa düımüı 
olmasından korktu. Bunun üzerine çd· 
ğın zihninde korkunç bir dil§üd.:e belir· 
di. 
Eğer d'Assas da onun gıöi mahpus i· 

disc... Kralı görememiıti ! Kralı haber
dar edememiıti ! .• 

Kral mahvolmuştu! .• 
- Bu cidden korkunç bir 1ey, diye 

dütündü. Fakat, timdi her ıeyi anhyo
rum ! Korkunç tuzağı bütün tef errüatı 
ile görür gibi oluyorum!. • .}alinin bana 
haber verdiği adamlar hiç §Üphesiz, e
vin civanna ada.mlannı yerleıtirmiıter 
ve benin:le d' Assas'r takip ettirmiılerdi. 

Burada, düşüncesi üzerinde bir mania 
vardı ... 

Şu ha1de, bu adamlar, onun bulun
duğu, d' Assasın onu getirdiği eve girme· 
ğe muvaffak olmuıtardı, öyle mi? 

Bu acbımlan, §Övalyenin krala gitme
mesi iç~n onu kapıda beklemeleri, ma· 
atteessüf çok muhtemeldi, çünldl d' A&
aasrn çoktanberi burada bulunma11 li· 
%Imdı! 

Fakat, kendisini kapatmak için eve 
girmiş olmalan hiç de ihtimal da!ıilinde 
değildi! Buna rağmen, onu kapatmrt
Iardı ! 

Ah! .. Bu hadise bir tek ıekUde izah 
edilebilirdi... Hem de korkunç bir izah. 

Demek ki d'Assasın kendisini getirdi
ği bu ev onlara, bu düımantara aitti t •• 
Demek 1:i buraya gizlice girmelerine ih
tiyaç yoktu! Çünkü bilakis, onu, burada 
beklemi§lerdi !.. 

Fakat ıu halde ... d'Assas .. Ah 1 Ha· 
yır, hayır!.. Bin kere hayır! .. 

Ondarı Jilphe etmektense, kalbini sö
küp atmayı tercih ederdi .•• 

Yorğunluk ve debıetten bit.kin bir 
halde bulunan ve zihni bu karma kan· 
§Ik esrar içlnde bulunan Jan,kedisini bir 
kanapenin üzerine atarak hıç1urmafa 

başladı •.• 
Hemen ayni zam1nd1, kanapenin il-

zerine dnrildi: Artık, manevi ve mad• 
dt yoriunluğa fazla mukavemet edeme
di ve belki yorğunluk, belki de bayğm
lrktan gözlerini kapadı .. 

Bu derin uykusu, akpmm dördline 
kadar devam etti .•• 

Sonra gözlerini henüz açmamıtken, 
gidip gelen bir kadının ayak ıeslerinl 
duyar gibi oldu. 

RUya gördüğünü zannetti. 
Ona öyle geldi ki, kralın küçük evini 

terketmemiıti. Ve gidip geldiğini duy
duğu d:ı fam dö pmbr'ı idi. 

- Süzon, diye ımnldandı, ıen misin? 
Bu sözlerle beraber gözlerini açtı: 

Bu S:izon değildi .•• 
Bir ande bütün hakikati hatırladı. 
Ayak ıellerini duyduğu kadın ye

mek moısaıını hazulryan gilzel bir hiz· 
metciydi. 

]an dogruldu. Hizmetçi bunun far
kına vardı, ona dogru döndü, nazikane 
bir ıekilde gülümsedi ve şöyle ded~: 

- M.:dam, her halde iyi istirahat et· 
ti. 

]an heyecanla sordu : 

- Siz kimsiniz? 
- Nasıl! Madam beni tanıyamadınız 

mı? M~c!am her halde uykusundan i>tice 
kurtulae?anırıtrr. Çünkü sadık fam dö 
ıambrr Süzonu tanıyamadı. 

]an ürperdi. Batün benliiini yeni bir 
dehıet sardı. 

Yokı&a onu çıldırtmak mı istiyorlar
dı? .• 

]an her ıeye rağmen soğukkanlıh~ı:-ı 
muhafaza etti ve istihkaramiz bir ta· 
vırla hizmetçiye bakarak sert bir tc .. 
le: 

- Sizin Süzon olmadığmızı ıu en kü
çük teferrüattan da anlamak kabildir: 
Süzon hiç bir zaman zindm.:ı mesleği· 
ne raır olmazdı ... 

Meçhul kadın sasalamıs R"ibi. hafifre 
öksür eli" 
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Sonra devam etti : 1 1 
- Madamı temin ederim ki ilmim Sil· 

sondur ve .sadece !kendisine hizmet et• 
mek için burada bulunuyorum. Nitekim 
meseli madam acıkmrpa.. .. 

Ve buırlannuı olan masayı ip ret et
ti. 

Bu Janm, ıövalye ile beraber yemek 
yediği masaydı l 

Jan Urpererek bairrdı: 
- Şu halde, beni burada mahpus o

larak alakoymak istiyorlar! 
Hizmetçi ayni tebessümle cevap ver· 

di: 
- H:ıyır, madam. •• Böyle bir maksad 

yok! Madam bana inanabilir. 
- Şu halde, çıkıp gidebilirim öyle ., 

mı .... 

- Bugün değil madam f Eğer mad:ırn 
bizi bugün terkederse, kendisi için bit 
te~like vardır ... Madam UzUlmeyip ma· 
saya oturabilir .. . 

Jan bu davete cevap vermedi. 
Fakat, ıüratle hizmetçinin yanma yak 

la§tı ve iki elini tutarak eordu: 
- İsmin Süzondur, öyle mi? •• 
- Evet, madam! .. 
- Ş!ı balde, Süzon beni dinle... ta-

termis:n .... 
Jan .:!rperdi ve sözünü bitiremedi, biz 

metçi de: 
- Madamı memnun etmek için her 

ıeyi yapmağa hurnm !.. 
Dedi. Jan da birdenbire sordu: 
- lki Lin altın kazanmak istermisin. 
- istemek mi? Benim gibi fakir bir 

kız!.. Madam ne yapmam iceb ettiğini 
hemen söylesin 1 

- Bana kapıyı aç, işte bu kadar! 
Hizmetçi ümidsiz bir tavırla bağırdı: 
- A ... Madam muhakkak ki benim· ı 

le al.ıy ediyor! .. 
Jan heyecanla: 
- Bet bin altın f ... DedL 
... Yarabbim, bunu yapamamam ne 

büyük bir betbahtbktır. 
- On bin altm! •• 

- Fakat, madam, bana bir milyon 
teklif etseniz bile, bunu kazanmama im 
kin yoktur. 

- Neden? Ah, neden? •• 
- Fakat, çünkü madamla berabeı: 

ben de kapatılmıt bulunuyorum! •• 
- Madam, bu kızı haftan çıkarmak 

tqebbüsilndcn vaz geçirı: Onun yapa
bileceği bir iı yoktur. 

Bu sözler, ]anın arkaamdan, sakin ve 
soğuk l-ir tavırla eöylenmitti. 

] an süratle döndü ve kendisine diJc.. 
katle ve nazikine bir nazarla bakan or
ta yaıh bir adam görclll. 

Derin bir dehşet hareketi yaptı. 
Bu a.damm içeriye girdiğini görmemiı 

ve duymcanıJtr. 
Bu salona sessizce nasıl ve nered~n 

girebilmiıti !.. 
Bu adam kimdi? •• 
Jan, dehıet ve hayretle oııa '6a&rken 

o da, Süzon veyahudda bu ismi tqıdıı
ğmı iddia eden genç kadına bir iıaret 
yaptı. 

Bu ipret Uzerine hizmetçi derhal yan
daki odada kayboldu ve kapıyı kapadı. 

Bu meçhul adamın mağrur bir edası 
vardı ve üzerindeki gilzel elbiseyi bil· 
yük bir zeraf etle giymiıti. 

Merasim kılıcının kabzeai elmulu
la süslü idi. 

Kolunun altında ppkasını laf!Yordu 
ve hizmetçi odadan çıkar çıkmaz blly-llk 
bir nezaket ve hürmetle Janr selimladı. 

Yeni bir şahsiyet elbisesi içinde mey· 
dana çıkan bu adam, Mösyö Jaktr. 

Artık, çehresinde sade elbiselerini giy 
diği zaman gösterdiği mütevazi battl 
mübalagalı .derecede mütevazi ifade yok 
tu. 

Jan, onu tedkikten sonra kendisini 
temin edtmedi ise bile, ilk anda duydu
ğu deh~etin mühim bir krımınr berta
raf etti ve kend:sine ıon derece ya1u· 
tan ahenktar bir vekarla sordu: 

- Kimsiniz, mösyö? .. 
Mösyö Jak, nazikane bir tavırla ce

vap verdi: 


