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Hitlerin 
6 MAVi:> 1938 CUMA 

Vunanıstanda 

74 komünist 
tevkif edlldl 

Yansı hapse mahkum oldu, 
diğerleri sllrilldü 

Yazısı 8 tnclde 

tıın lfleri Tel: Z0335 

Musoliniden istekleri: 
ekoslovakyanın 

Fransa ve Sovyet Rusya ile 

ittifakları feshedilmeli 

Musolitıi süvarilnimizi tebrik ederllen 

Süvarilerimiz Romada 
ilk zaferlerini 

nasıl kazanmışlardı ? 
Herkes ltalyan veya Alman takımlarının 
kazanacağını sanıyordu, bizim kazaoma-

ız bu pf llı-~~-__,r-~ 
Roma (hU9Usi) - Türk ekibinin kilde bitirilm.it oı.n..r, büyük bir sür

kaZl<.Ylmış olduğu büyük yarışın akisle- priz olmuştur. 

ri bütün Romada çalkanıyor. Yanşın başlıyacağı sahayı yüz bine 
Beynelmilel atlı müsabakalann en yakın bir halk kütlesi doldurmuş bulu

mühimmi olan (Musolini Kupası) nın nuyordu. Bugüne mahsus olmak üzere 
Türk ekibi tarafından en az hatalı şe- Devamı 8 incide 

Küçük itiıar 
konseyi mesaisini 

bilirdi 
Yeni vaziyet karşısında Tuna mUnakalAtı 

meselesi bilhassa müzakere edildi 
Sinaia, 5 (A.A.) - Küçük antant kon- , 

scyi bu akşam mesaisini bitirmiştir. Mat
buata verilen nihai tebliğde Küçük An
tant devletlerinin teşriki mesailerine de
vam azmini tasrih eylemekte, lngiliz -
ltalyan anl~masını bir sulh aleti ola -
rak telakki etmekte, Milletler Cemiyeti
ne sadakat beyan ederek Milletler Ce
miyeti konseyinin geçen toplantrsmda 
Küçük Antant devletleri namına Roman
ya delegesi tara!mdan ynpılan beyanatı 
teyit eylemektedir • 

Küçük Antant konseyi aza devletler-

le Macaristan münasebatmı ve sonra da 

yeni vaziyet kar§ısmda Tuna münakali

tmı tetkik eylemiştir. Tuna havzasında 
siyasi, teknik ve ekonomik teşriki me

sai kurmak yolundaki gayretlere devam 
edilecektir. 

Küçük Antant ekonomik konseyinin 

11 inci konferansında alman kararlar 
tasdik olunmuştur. 

Küçilk Antant konferansı gelecek top
lantısını ağustos sonunda Yugoslavyada 
Bled do yapacaktır. 

Fransız ajansına göre 
Hitler, Musoliniye bu hususta 
ıtalyanın yardımını beklediğini 

..__11u11111ır.ı.....-ıı~UMfllllll4&_...._.. 

J Çekosıovaliyada 
Bir hadise 
daha oldu 
Almanlarla 

Çek polislerf 
çarpıştllar 

Mazarlk'Jn heykel 
tahrip edildi 

Prag 6 (A.A.) - Zatekte polis ile 
Südet partisi arasında bir arbede çık
mıştır. Resmi bir tebliğe göre Alman 
mağazalarında ara§tırmalar yapan 
polis memurları, gamalı haçlı bazu
bentler bularak müsadere etmişlerdir. 

Ciiirıler ı.tlevap edilmekte lken 
halk polis merkezinin önUne birfkmi§ 
ve mücrimlerin serbest bırakılmasını 

-
_.. Devamı 8 incide 

~ --~- - -Atatürk 
DUo Ankarada bir 

gezinti yaptı 
Ankara, 5 (A.A.) - Reisicümhur 

Atatürk bugün öğleden önce otcmo· 
bille §Chir içinde bir gezintiden 1>onra 
orman çiftliğini teşrif buyunnll§m 
ve öğle yemeğini orada yemişlerdir. 

Atatürk ycmekden sonra çiftliğin 
muhtelli müesseselerini gezerek ak
şama kadar va.kıt geçirmi! ve geç 
vakıt köJklerine avdet buyunnuılaır
dır. 

Eski Romanya 
başveklıi 

Goga'ya 
UmumT 

Felç geldi 
Bükre3 6 (A.A.) Eski Başvekil Go

gaya birdenbire umumi bir felç gel-

söylem iş 
IHlltOerıe Musoıınn arasında 

Dünkü müzakereler 
Yedi buçuk saat sürdü 

l 

Südetlerde, Çekoslovakyanın "Almanya 1ıudud11tida Alman e'lıalli;tetile- meskUn 
köylerden biri : Bilina ..... Yazısı 8 incide 

Fransa lflAstan kurtula bilecek mi? . 

Frank iki sene .içillde 
değerinden yüzde 

135 nisbetinde kaybetti 
Şimdiki frank harpten evvelki franga 

nazaran 8 santim değerindedir 

miştir. Sıhhi vaziyeti ciddi endi§eleri 
Şayan o dikkat blır makale mucip olmaktadır. :.-..!.ıiiii ...... 
---------------------- 58 yaşında bulunan eski Başvekil Anlakyadan bir manzara A 1 nı an ya ve :~::::ı~~daCuicea= .. Antakgada sel felaketi 

B ikan la 11Hab_erden Yu~!erce ev yıkıldı, a r tarıhe,, olenler var 
ltalyanın faaliyet sahası Balkanların 

cenu bu ve Akdenizlo şark havzası, Alman
yanınki ise Tuna havzasında ve ş!malt 

Balkanlarda imiş 
''Deutsclıe Allcgcmcine Zeitımg.,da 

"Tuna istikameti,, başlığı altmda şayam 
dikkat bir yazı çıkmış bıılutıuyor. 

]osef l'insclm imzasını taşıyan bu ya-

zıda deniliyor ki: 
"Büyük Almanya kuvvet blokunun ve 

ikti adi sahasının AYrupa cenubu şarki
_.. Devamı 4 UncUde 

Tarih üzerindeki tetkik ve 
tetebblllerile tanınmış 

Reşad Ekrem Koçu 
Varandan 
itibaren 

Hcrgün HABER'de bu başlık altında 
tarihi müsahabeler yazacaktır. ... ,. 

Hasar çok mUhlmdlr, lHU ve yaralılano 
miktarı henOz tesblt edllemedl 

Antakya 5 (A.A.) - Dün gündüz uzun müddet gelip geçme munkati ol4 
ve bilhassa gece mislinie çok az te- muıtur. Sellerin silıilklediği tqlll'! 
sadüf edilir bir şiddette yağan yağ- dükki.nları ve kapılarını girilip çıkıt .. 
murlar burada büyük tahribat yap- mayaca.k yllbeklikte kapamqtır. 
mış, mağazalar ve evlerin alt katları Yüzlerce ev yıkılmıştır. Ölenler ile 
su altında kalmıştır. yaralananların sayısı henüz tesbfti 

Hasarat çok mühimdir. Yollardan edilememiştir. 
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S41asa 

Montrö 
ve 

Ilalya 
L OZAJ.~ muahedesini imzalamış 9Jan 

de\•letlerden biri, yani İtalya, Bo· 
ğazlar davamızı halletmiş olan Montro 
konferansına iştirak edememişti. Bu dev 
Jet de,, işbu 1938 yılı mayısının ikinci 
günündenberi Montrö konferansı netice
sinde imzalanmış olan konvansiyona 
iştirake hazır bulunduğunu resmen bil
dirmiş bulunmaktadır. Derhal kaydet
meliyiz ki İtalya tarafından gösterilen 
bu dostane hareket, asla, umulmadık, 

beklenilmedik bir fevkaladelik suretin
de tefsire miısait değildir. Montrö kon
feransı mukarreratma ltalyanm ilele
bet iştirak etrniyeceğini sanmak, ancak 
h~diselerin seyrini iyice takip edemiyen
Jerin hatası olabilirdi. 
İtalyan devletinin Montrö konferan

sı müzakerelerine iştirak etmeyişi. dava
mızın esasına bir itirazı oluşundan doğ
muş değildi. Türk milletinin bir büyük 
hakkını arsıulusal bir tasvibe ulaştırmak 
istediği günlerde, ltalyada, bayati addet
tiği bir davasını Milletler Cemiyetine 
ısrarla izaha girişmiş bulunuyordu. Bu 
dava statilsünlin bamteline dokandığı 

için, Milletler Cemiyetinin havsalasına 
bir türlü, sığdırılamıyordu. Bu yüzden 
İtalya, Cenevreye ve İsviçrenin dünkü 
muahedelere ad vermiş, yarınki muahe
delere ad vermesi memul, küçüklü bn-
9Wdll bütün §ehirlerine bOykot etmişti. 
lşt~ Montrö kasabacığma da bunun için 
bir İtalyan diplomatı gelememişti. Bu 
vaziyet, Rüştü Arasın cidden büyük bir 
dikkat. ha~sasiyet ve olgunlukla idare et. 
tiği o mühim konferansı takip etmiş o
lan herkesin malQmudur. Dünyanın en 
büyük gazeteleri ve ajansları namına o 
konferansı takip etmiş olan 250 gazeteci 
içinde hiçbiri, İtalyanın Montröye gel· 
memesi için ortada bir sebeb görmüş ve
ya uydurmuş değildi. Her gazetecinin 
her sabah, uyanır uyanmaz ilk işi, Mon
trö palas direktörüne şu suali sormak 
olurdu: 

''- İtalyan delegasyonu için yer hazır
landı mı?., 

Ve konferansın devam ettiği bir buçuk 
ay içinde I talyan murahhaslarının Mon
tröde belirmeyişi, sadece, Cenevre asam
blesinin ltaıyayı tatmin etmek imkan
larını bulamayışına hamledilmiştir. 

Burada, tarihi hadisenin bir detayını 
unutturmamak için, dışbakammız Dok· 
tor Arasın, imza gecesinin neşeli havası 
içinde kendisini belki yirminci defa teb
rik ettiğim zaman, bana söylediği şu 
sözleri kaydetmeliyim: 

- İtalyanlar da imza edeceklerdir. On· 
1ar da bu muahedeyi imza edeceklerdir. 
İtalyanın bu muahedeye imza koyma-. 
ması için ortada hiçbir sebeb yoktur. 

Zaman, Kemalist diplomatı tekzip et· 
memiş bulunuyor. . . "" 
İtalyanın Montrö konvansiyonunu im

zalamak arzusunu göstermesinden bizim 
kadar bütün dostlarımızın da memnun 
olduklarına inanmak lamndrr. ltalya
nm Montrö konvansiyonuna iştiraki, 
Türk - Elen ittifakının Egede kurduğu 
emniyet ve ahenge Adriyatik kıyılann
da duyulan hayranlığın bir ifadesi sure· 
tinde de tefsir edilebilir. 
İtalyanın Montrö konvansiyonunda 

eksile olan imzası, kendi milli kuvvetleri- 1 
ne tam ve haklı bir güven duyan Türki
yede herhangi bir em.niyet eksi\lıği SU· 

retinde telakki cdilmi~ değildi. Fakat t
talyanm. konvansiyondaki boş imza ye
rini dotdurmaH ~üphesiz ki bir şey ka-
1"ndmmş otuyor: 

Bir dostluğu izah eden yeni ve sem· 

l~alya ile Amerika gelecek: sene ve 
1940 jçin beynelmilel sergiler hazırlar· 
ken, bu ~ene tngilterede de büyük bir 
sergi açıJdı. Yalnız İngiltere sanayi ve 

Mektebe karşı 
Çocuk babaları grev yapb . 

lngilteredeki bir kasaba halkı mek 
tebe karşı grev yapmıştır: İki mekte
be devam eden bin kadar çocuk bir 
haftadır anaları, babaları tarafından 
mektebe gönderilmiyor . 

Sebep? Çocukların yollarda otomo
bil tehlikesine maruz kalmalarıdır. 
Şehrin yollarında, otomobil kazaları
nı önlemek için konulan işaret levha
ları yokmuş. Geçenlerde bir çocuk 
mektebe giderken otomobil altında 

kalıyor ve ağır surette yaralanıyor. 
Bütün çocukların ayni tehlikeye 

maruz kaldıklarım dUşUnen ana. ba· 
balar, yollarda emniyet tertibatı alın· ~ 
ınadıkça çocuklarını mektebe yolla. ~ _ 
mamak kararını vermişlerdir.. ... ~~ ~ 

Çocuklar için ha- ~Bombardıman 
zırlanan f ilmJer 
Sinemanın çocuklar Uzerindeki fe- edilen pullar 

na tesirlerinin önUne geçmek için 
her memlekette bir çok tedbirler alın 
makta, bilhassa, çocuklar için husus! 
filmler ve sinemalar yapılmaktadır. 

lngilterede, yalnız çocuklar için 
film hazırlayan ve gösteren müesse
seler vardır. Bunlardan biri, bugUn, 
çocuklar arasında bir anket açnnş bu· 
lunuyor. 

Çocuklara sorulan sualler şunlar
dır: 

1 - Şu filmi gidip gCSreyim diye 
nasıl karar veriyorsunuz? (Yani, ve
rilen kararda funil olan geyler neler
dir!} 

2 - Film yıldızlarının resimlerini 
biriktiriyor musunuz? 

Film şirketleri birliği tarafından 

hazırlanan ve bütün mekteplere gfüı· 
derilen bu sual liatelerine çocukların 
cevap vermesi için, miikMatlı bir mü
sabaka da tertip edilmiştir. .. ---~ 
:Ras,,ete 

- zwww;~ıc:wwws-1-2 --

Ispanya. cumliurlyetin!Ii çıkaroığı 

yeni bir pul serisi pul kolleksiyoncu· 

lan için çok kıymetli bir çeşit teşkil 
edecek: 

Bu pullardan biri Madridin mU.daı
faasmda gösterilen kahramanlığı tem 
sil etmektedir: Diğerinde de tapan-

yol - Amerikan dostluğunu temsil 
eden bir resim vardır. 

Bu pullar basılmakta. iken darpha

ne düşman tayyareleri tarafından 

bombardıman ediliyor, makinist ölü
yor ,pul kalrpları da. harap oluyor. 

Bunun üzerine, o umana kadar ne 
kadar pul basılmışsa onunla. iktifa 
olunuyor ve yalnız onlar piyasaya ÇI· 

karılıyor. 

Adedi pek az olan bu pullar, bilhas 
sa birkaç sene sonra, çok kıymet ka
zanaca ktrr. 

125 unıraya bnır 
sevgıon lkaybedl· 

sanatına tahsis edilen ve "1mparator· 
luk sergisi" ismi verilen bu sergi, ev· 
velsi gün İngiliz kralı tarafından açıl· 
mıgtır. 

Sergi Glaskov gehrindedir ve büyük 
bir saha kaplamaktadır. Sergide. yil% 
metre yUksekliğinde bir kule vardır. 

Marlen Ditrih 
Pariste bir film çevirecek 

Marlen Ditrih Amerikadan Avru
paya geldi .. 

Artistin bu gelişine büyük ehemmi· 
yet veriliyor, çUnkU bir daha Ameri
kaya gitmemek ihtimali var .• 

Evvelce Marlen Ditrihin Almanya.
ya çağrıldığı haber verilmi§ti: Alman 
hüktlıneti Brigit Helm, Marlen Ditrih 
gibi Alınan artistlerini memlekette 
çalıştırmak ve bu suretle kendi sine
ma sanayiini inki§S.f ettiremk arzu. 
sunda. 

Bunun için, Marlen Ditrihin Alman 
yada kalacağı 7.a.Dilediliyor. 

Fakat, artist henüz Almanya yolun· 
da değildir. Londrada hiç kalmadan 
Parise gelmiştir. Orada bir film çevi
recektir. Bu film, Marlenin ~a.da 
çevireceği ilk eser olacaktır. 

Bundan sonra. İsviçreye gidip biraz 
dinlenecek. Daha sonra da Almanya.
ya gitmesi kuvvetle muhtemel-

Meırıcn Ditrih1n h.ttlen1u~aa11 ı:;t:ıaı .ı 

ğini haber veren bir İngiliz gazetesi, 
onun, vapurda tam iki sa.at tuvalet 
yaptığını ve ancak ondan sonra dıga.n 
çıktığınr yazıyor .. 

Hayatımın kırk 
üç günü gitti 
"Hayatımın 43 günü giW!,, diye 

feryat eden ,meşhur sinema artisti 
Merl Oberoııdur ve bu gi.Uyetle mah
kemeye müracat ederek bizim para
mızla. beş bin liraya yakın bir tazmi
nat istemektedir. 

Şikayet ettiği bir otomobil sahibi
dir: Otomobille artiste çarpan adam, 
Meri Oberonun yaralanmasına. sebep 
olmuş ve yıldız, 43 gün hastahanede 
kalmıştır. 

Mahkeme hen.üz karar vermemiştir. 

Bir ata sözü 
kurtuldu 

11 ır m 1 ? H ER şeye inanmak belki milmkündür. 
Fakat size derlerse ki dünya üzerin. 

D AHtLlYE veki.letinin musip bir 
kararından haberdar oldum. Bun· 

dan böyle kavga neticesinde bir başkası 

B 1R mahkeme karan var. B~u anlat· de kadın bulurunıyan bir devlet merkezi 
mazdan önce karara sebebıyet veren d · ? rı...ı b" d 1 t var ır, ınanır msıınız vy e ır eve 

hMiseyi kısaca anlatalım: merkezi ki orada, yapılan işlerde kadın 
nı yarahyandan, yaralmm resmi hasta
nelerde yapılan tedavisi ücreti tahsil e
dilecekmiş. 

Şimdiye kadar: "Köpeği öldürene sü
rükletirler,, atalar sözümüz bir misalle 
izah edilemiyordu. Bu kararla bir ata 
sözünü kurtarmış olduk. 

Kolombo'da yevmi bir gazetede bir ka- parmağı aramak kabil değildir. Bunu 
dm güzel, lirik şiirler yazıyor. Şiirlerinde haber veren bir gazete, coğrafya malQ· 
o kadar muvaffaktır ki bu kadın, genç matımn noksanlığından bu devlet mer
erkeklerden tümen tümen hediye ve tak- kez;nin adını okuyucularına Kaberan 
dir mektupları alıyor. Bunlardan biri diye bildiriyor. Biz bu hatayı düzeltmek 
daha ileriye giderek şair kadına evlenme. ten çok bu haber üzerine aktnnıza gelen 

patik bir müeyyide. 
İtalyan milletinin Türk milletine karşı 

ezeli bir sempatisi vardır. ltalya Os
manlı imparatorluğile harbettiği gün. 
!erde dahi ltatyan milletinin, divanı 
harplere rağmen. bu sempatiyi muhtelit 
vesilelerle isbattan çekinmedi~ini çok 

teklifinde bulunuyor. 

Şair kadın: (Hay hay! ) cevabını veri

yor, fakat görüşme ve tanışma teklifine 
yanaşmıyor. Evlenme teklifinde bulunan 

erkek deli gibidir. Sevgilisini görmiye 

çahşıyor. tahkikatta bulunuyor. Netice

de ne çıksa beğenirsiniz. Şair kadın bir 

yerden işittim .. Birkaç gün evvel Roma· erkektir. Ver elini mahkeme .. Karar da 
da binicilik müsabakaları esnasında mil· şu: 

ti marşımıza ve bavra~mıza karşı Roma Şiir yazmak istidadını hediye atmak 
lıların gösterdikleri hararetli say,ITT da için suiistimalinden dolayı 125 lira para 
şüphesiz bunun bir yeni deti1idir. Dün· 

cezasma mahkfuniyetine ... 
vava havirhah !!özlerle hakan ve siyasi 
ihr:-mıtı s:\nece dostluktan ibaret otan Acaba erkeğin istediği bu muydu? 125 
Tiirkh·e. bövle bir ~pmoative ve savınva liraya bir sevgili hayalinden mahrum 
elbette müstehaktır Nizamettin NAZiF kalınabilir mi? 

birkaç cümleyi söyleyebilmek için hava-
disi tekrar edelim. 

A vu~tralyanm merkezi (Kaberanda 
değil) Kamberrada hemen hemen kadın 
mevcut de~lmiş. 100.000 kişiyi ferah 
ferah içine alabilecek büyüklükte bulu· 
nan bu devlet merkezinde, topu topu 
altı bin kişi varmış. Bunların da ancak 
yüzde beşi kadınmış. 
Şehrin belediye reisi, bugün, komşu 

~ahirleri dolaşarak merkeze kadın top
lamaya çalışıyormuş. Vaadi de mükem. 
mel: Kamberrada yerleşecek olan kadın
lara parasız bina verilecek ve bütün ar· 
zuJarr yerine getirilecek. Bana kalırsa 
bu haberin dünyaya şuyuu, Kambt>.rra
da bugün mevcut olan kaclın yüzdesinin 
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TAN -
Erlik meydanında 

üstünlük 

8 INIClLERl&t/ZIN Romada kazandık
ları zaferin ehemmiyetini. Alunet E. 

min l'alman, şu satırlarla ifade ediyor: 
"Su.asını göıöntinde tutalım ki tarihin 

en korkunç siltıh yarışının ortasındayız. 

Bundan maksat, harple ıafer kazanmaktan 
ziyade üstünlüğü başkalarına iptidadan 
kabul ettirmek, sözü ve meramı yürütmek 
tir. Böyle iddialı bir alem içinde binicilik 
gibi a~kerlikle sıkı alakası olan bir sahada 
üstünlüğünü isbat etmeyi her millet millf 
bir gaye saymış, ona göre çalışmış ve ha
zırlıınmıştır. 

Blltiln bu çalışanlann ortasında Türk a
zim ve meramının. Tilrk kabiliyetinin, 
Türk tekniğinin üstün çıkması, milli şeref 
ve itibar hesabına kazanılınıt bir zaferdir. 
Senelerdenberl binicilerimiz, ancak milli 
ideallerden doAabilecek bir gayret ve fe.. 
dakArlıkla çalışmışlardır. Altıncı derece
den boşhyarak her sene biraz daha ileri 
gitmişler, nihayet bu sene gayelerine vnr
mı~lardır. 

Bu neticeyi milll güven duygulan bakı. 
mından da çok mühim görmek lAzımdır. 

Bütün ı,, bunu ı,1emektedir. Sil!ari, su
baylarımız, ıııırf gaye namına, iyi usul
lerle çalışmayı bilmişler ve erlik sabasın 
daki Türk üstünlüğünü ortaya koymuşlar 
dır.,, 

CUMHURiYET 

ltalya ve Montrö 
1 TALY;tNIN Habe§istan Impar.atorluiJu 

nıı tanıyışımızı, ltaluanın Montr6 
Boğazlar muakevelesini la&dikl takip etli. 
Bıı ıurelle iki Akdeniz devleti arasında 
halledilmeli lıt:ımgelen hirblr mesele 
kalmadı. Abidin Daver, Türkiye ve /talua 
ara~ındakl dostluğu daha ıamlmf bir şekle 
ıokmak için ortada hiçbir mani mevcut 
olmadıiJını ıöuliuerek diyor ki: 

"İtalya, Montrö mukavelesine iltihak 
etmekle hem bize karşı dostluk göstermiş, 
hem de şark sulhunu takviye edecek bir 
harekette hulunmuşt\lr. Ciinkü yenJ BoAaı: 
lar mukaveJeı;i. evvelA Türkiyenin emni
yetlnJ, sonra da ,ark sulhunu temin eden 
bir abldnamedir. 

Montröde kabul edin Bo~azlar rejimi., 
llS'!&.-Lt.41-.,.a.,, ...._ • .._.__..,._ --- ,._,._.._ _.,.. • ., _ _ ._ 

darbalerct karşı müdafaasız bırakmıımn{;ı 
istihdaf etmf~ olduAundan vatanımızın 
emniyet ve salAmeti bakımından çok mil. 
blmdlr. Bu Uibarla Monfrô mukarreratını 
kabul edenler. memleketimizin emniyet 
ve selametini lıııtlyen bakikt dostlar olduk 
larını Türk milletine göstermiş oluyorlar. 
Onun kindir kl İtalyanın BoAazlar muka.. 
vete-ıine iltihakı, Tül'kiye efkAn umumiye. 
sinde, memnuniyetle karşıJanmış ve t. 
talyaya karşı bir sempati nyanıtırm1'$hr.,, 

ULUS 
Binicilerimiz 

Duçe kendi eliyle MWK>lini lcupası'nı 
Türk binicilerine verdi. Giornale d't
talia bu münasebetle diyorki: ''Telmik 
atletik ve morıal yünok vasıflan haiz 
olmadıkça hiç bir ekipin Musclini ku• 
paıı, yarıtı gibi en çetin 'bir imtilıanı 
kazanmasma imkan yoktur. Bu sebep-
1edir ki Türk aüvarileri dünyanm en 
kuvvetlı ve m<thir süvarileri aramndlaı 
haklı olarak mevki almıtlardır. Ve 
bunu )•ülcsek bir liyakatle muhafaza 
edeceklerdir. " 

Ne kadar ıevinıek yeri var. Biz ordu
ya bağlı ve onun bütün inkıpflarmı 

can alakuı ile takib eden, onun mu • 
vaffakiyetlerlni gönillden bmimsiyen 
bir milletiz. 

Süvarilerimiz bize derin bir haz, ve 
tUrk sporunun her §Ubesinde çalı~ 
gençlerimize de güzel biır ders verdiler: 
sebatla, metodla, ve yalnız sanat a~la, 
millet eıdıru yükseltmek iradesi ile 
çalıımak !dersi 1 Seniz ve göaterişsizt 

eenelerce, hiçbir zorluktan yılmıyarak 
ve hiçbir kolayhlı..1:an gevşcımiyerek, 

AtatUrkün her tUrkten istediği mUıVaf· 
fakiyet hedefine doğru yürüdüler ve 
muvaffak oldular, Hepsi isimlerini 
ekipin ve onu tUrk biniciliğinin yüksek 
§erefi içinde kaybettiler. Ciördüıkleri 

itin, ferdt meyil ve zevki çok geride 
bırakan bir milli hizmet olduğu tlil§ün· 
ceaini bir an batırdııln çıkarrmadılar. 

Kendilerini sevinçle kucaklarken, bi· 
ze emanet edilmiş olan dava~ on • 
farın misal verdikleri feragatli hizmet 
düsturunu hfilcim knnağa çalışalım.. • 

Fzıtay 

karılarından ve kaynanalarından bizar 
otan erkeklerin istiJAsile daha çok azal· 
masından korkulur. 
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Nükte bahsi 

8 

Bir la1'afta11 Tiir1: Tarih Kurumu, geçmiş a..~ırl-Orda Tiirkföı sanat .whasmclt.ı yamttığı escr1cri arayıp 1m1m.ak için uğraşır7Ccn, aiğcr 'laraftciıı hüJdhnct, 
dilndcıı bugıinr ııılil:<ıl eden tıc dC'{jerlc rinc baha biçilcmiycn r-sl:i cscrlcrimi::iıı 1ımluı/a::asma uıiyıik bir clıcmnıiyct voriyor. Fokııt, ll.ABER objektifinin 
A:.rıpl."(lpıs111da güı«Wğii ~ıı tarihi abide, pek kıyıda kalmı§, okuxık ki, <llôkad!ırla1"111 dikkat gö::Vnii bir tiirlii çekeme mi,1tir. Ü8tilnii ve nak"1§1arım örten 
yabani otlar bıı rscrc loo.rşı göstcrileıı ihmal 1·c lôkaydinin bir delilidir. 

S ON günlerde iki üç yazıda, bir 
~airimizin nüktedanlığı da bü

~ı.ik meziyetleri nrasında sayılıyordu. 
Umumi hnrbden evvel Paris'in salon
larmda, muharrirler ve kibarlar ara- I 
smda, adetli bir nükte yarışı varmış. 
b;r kimsenin söylediği hoş bir süz ~ 
günlerce ağızdan ağıza dolaşırmış. O 
:Y1llarda bir çok Fransız muharrirle
ri fikirlerinin doğruluğu ve yeniliğin- 1 
C:en ziyade sözleı inin tuhaf ve iğneli 
olmasile şöhret kazandılar. Hatta o 
meziyeti haiz olanlar gerçekten bü
Yilk mütefekkir, etraflarına rehber
lik edecek birer insan diye karşılan 1 
dılar. Alfred Capus ve Robert <le 
f'lcrs gibi vodvil muharrirlerinin, 
haylı satılan ve "yüksek" muhitlerde 
niifuzu olan bir gazetenin siyasi baş
ınuharr.irliğine getirilmiş olmaları. 
1914 ten evvel Fransa'da nüktenin 
saltanatına en bariz delildir. 

Umumi harbten evvel... Bizde, 
F'ransa'nın 1914 ten onceki ''meşhur'' 1 
tnuharrirlerini okumak. onlara hay
ran olmak modası henüz geçmemi§tir. 
Muharrirlerimiz arasında herhangi 
bir meseleyi bir nükte ile bağlamanın 
en münasip hareket olduğuna kani 
çok kimseler vardır. Kendilerine 
ciddi bir şeyden mi bahsediyorsunuz. 
~cndilerine danışmak için bir dügün
ccnizi mi söylediniz? sizi anlamaktan. 
bir hatanız varsa onu göstermekten zi
~·ade bir niikte, boa bir söz bulmağa 
çalışırlar. Doğrusunu ararsanız yalnız 
sizi değil, hayatı ciddiye almazlar. 

~ IE IHI ii 1~ ID IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE f T IE ........ -~., .... 

Nükte, belki siz de dahil olduğunuz 
halde, etrafı güldürür; arlık açılan 
ciddi meseleden, teklif ettiğiniz fikir
den çok onun sözü geçer. Nükteyi sa
ı·uran da memnundur, dinliyenlcr de ... 
Savuran alkışlandığı için, dinliyenler 
onu anlamak suretile zekalarını isbat 
ettikleri için. 
Nüktedanlığı bir kusur saymıyorum. 

~aten onu kim sevmez ki? Sohbeti 
latıandırır, bazı noktaların daha i}i 
~avranmasma yardımı olur. Fakat o
''ı.ı. l>Uzj\I• bjr rner,i ot diye 5_ÖOtorm k 
dogru degıldir. X III mel asır Fransız 
mütefekkirlerinden Vovnarg'm (Vou
Venargues) bir sözü var<lır: "İrfan 

Sahibi adamlar meclisinde nüktedan -
lara da yer bulunur ama kapı dibin
de . ., Bunu hatırdan çıkarmamalıyız. 
~oksa nüktedanlığı, sohbeti hoş kıl -
inak için bir vasıta olmaktan çıkarıp 
bir gaye haline getiririz. Gerek ko -
tıuıımalarında, gerek yazılarında mü
temadiyen nlikte savurmağa kalkan
lar kadar da - bizi güldürseler dahi -
~ekilmez insanlar var mıdır. 

Zat.en nüktedanlığını methettikleri 
~air - ki gerçekten büyük bir sanat -
~ardır - nüktelerini hiç bir zaman c-

~rine kanştırmak istememiştir. On
ları zihnin parlak, fakat ikinci derece
de bir faaliyeti telakki eder. 1r!an ha
l'at.ımızda işgal ettiği büyük mevkii 

Onlarla değil, şiirleri ile kazanmıştır. 
~üktcleri, eserinin asaletini anlamr -
~an zavallılnra, güzel §eylcrden nasib
leri olduğu vehmi He avunsunlar diye, 
bir sadakasıdır. 

Nurullah ATAÇ 

Kimsesiz bir . ev 
kadını aranıyor 

lki ki§ilik bir ailenin hizmetini ya.
~acak kimsesiz ve jş bilir ibir bayana 
1htiyaç var. Talip olanların Jstanbulda 
"-nkara caddesinde Vakit Yurdu 105 
lluınarada Vakit Propaganda scrvisi
tıe acele müracaatları. 

Üç ayhk maaşların 
yokaması başladı 
Mal müdürlükleri, mütekaitlerle dul 

Ve yetimlerin her altı ayda bir yapı
lan üç aylık maaelannm yoklamala
~na dünden itibaren başla'runıştır. 

aklamalar bu ayın yirmisine kadar 
Qevam edecektir. 

l~tlnye dok şirketi 
hissedarları 

lstinye dok şirketi heyeti wnwni
~es~ önümüzdelti ayın yedisinde şir
b Ctin tasfiye haline girişi dolayısile 
lr toplantı yapacaktır. 
llu toplantıda ibu husustaki bilan- J 

~o tasdik olunacaktır. 

Tuz fiyatlarında 
tenzilat 

inhisarlar idaresi 
tetkikler yapıyor 
1nh!sarlar idaresi tuz fiatlarını yeni· 

den indirmek imk&nları üzerinde tet
kikll'r yapmaktadır. İdareyi. tuz fiat-

1 
larında tenzilat yapılalı çok bir zaman 
geçmediği halde. yeniden böyle bir tet
kike sevkeden şey, bundan evvel yapı
lan tenzilat ve tuz işlerine verilen e· 
~emmiyctler, çıkarılan sofra ve mut
bak tuzlarının. halk üzerinde iyi tesir 
uyandırrru:sı ve bu sebeple fi~tların in
dirilmiş olmasın:ı mukabil aylık gelir
lerin mukayesesinde çok yüksek neti
celer alındığınrn görülmesidir. 

İnhisarlar idaresi bu sahadaki faali
yetini bilhassa Çamaltı tuzlasında tek
c:if etmis olmakla beraber memleketin 

Galata köprüsünün 
yeri değiştiriliyor 

Eminönü meydanı açılınca köprü Şirketi 
Hayriye bioasile Balıkhane 

arasında kurulacak 
o 
Eminöo:i meydanının açılmasile beraber. bugünkü meydanın dar 

göre şekil alan tramvay hatlarının da değişmesi lazım gelc'.:eğinden 
tramvay şirketi arasında bu hususta temaslara başlanmıştır. 

çer~evesine 

belediye ile 

Yeni ~ekle göre şimdi Valde hanının önünde bulunan Bebek hattı tramvay 
durak yeri buradan kaldırılarak şimdiki Bdlıkpazarının bulunduğu yere gidecek 
\·e tramvay kavsi bu büyük meydanın etrafını .dola§acaktır. Eminönü meydanı 

ortasındaki tramvay durak yeri kalkacak ve meydanda tramvaylar durmadan ge
çrcel:lerclir. Bu durak yerleri ileride Bahçekapıda yapılacaktır. 

Şehir planında yer alan. Galata köpr:isünün şimdiki Balıkhane yanına nakli 
i~i Emin'jnı:.i meydanının açılmasından sonra derhal yapı1aı.:ak işler meyanına 

konulmuştur. 

Yeni ahnan 
şileplerimiz 

\' abancı Umanlara 
sefere başlıyorlar 
Denitbank §İlebcilik §irketi tarafın· 

dan Londrada !Klbn alman (Krom) ve 
(Bakır) i&imli iki gemiden (Bakır) isim· 
li olanı limanımıza gelmi§ti. l3ir gaze
te Krom isimli §ilebin de geldiğini yaz 
makta isede bu doğra füğildir.Bu şileb 

ancak iki gün sonra limanımıza gele
cek ve her ikisi de liman fen heyeti ta
rafından muayene edilerek gemiler tes 
cil olunacaktır. 

Krom ve Bakır gemileri ilk seferle
rini yakında İstanbul-İzmir ve Piı;c a
rasında yapa~lardır. 

aıger ara arın a u unan ve şımaıyc 

kadar bazıları metruk bulunan tuzlar 
da ihya edilmiştir. 

Çamaltr tuzlası bu sene İzmir bölge
si haricinde memleketin diğer tarafla
rına 54,000 ton tuz verecek şekilde tan 
zim olunmuştur. Son istihlak artışile 
bu taksi:n 23,000 tonu Karadeniz is
keleleri, l 6,000 tonu Ak deniz ve ada
lar denizi, 15,000 tonu da Marmara ve 
İstanb;.ıl mıntakasına verilerek yapıla
':aktır. 

u şc ı c a a ta ltoprusu bır aıtan ıfmdiki ;irkcti hayriye binasının bulun- \ 
duğu sahaya ve diğer baştan önü açılacak olan Mısır çarpıı ve Yenicamiin bu
rada bulunan kapısı karıısna gelecektir. 

Şilebcilik §İrketi dış seferleri için 

bir program hazırlamaktadır. İhracat 

vaziyetimize göre hazırlanan bu pro
grama göre, şileb postalarımız yeni ih 
racat mevaimindenbcri Pirc·Marsilya. 
Triycstc ve Hamburg: diğeri lzmir, 
Menin, İskenderun, Portaa.id ve isken-

Cıgara 
fiyatlarında 

tenzilat 
Yakında başlıy acağı 

haberleri 
doğru değil 

İnhisarlar idaresinin cıb:ıra fiyat
larında tenzilat yapmak için bazı tet. 
kiklere giri§tiğini yazmıştık. Bazı ga
zeteler, inhisarlar idaresinin cıgara 
fiyatlarını indhmek hususundaki ka
rarım aldığı. tcnzllfitlı fiyatın yakın
da başlayacağını yazmaktadırlar. Bi
zim yaptığımız tahkikata göre, cıga
ra fiyatlarının ucuzlatılması için iş-

leme ve fabrikasyon hesapları üzerin
de devam eden tetkikler henüz bit
memiBtir. Bunun için fiyatların muay 
yen nisbetler üzerinde ucuzlatılması 
hakkında henüz kati karar verilmiş 
değildir. 

Hükmet.in arzusu, memleketle bü
tün istihlak maddelerinde olduğu gibi 
cıgııra ve tütün fiyatlarım da ucuzlat 
maktır. Fakat bu ucuzluğun, hükıime 
tin tütünden temin ettiği varidatı 

azaltmadan yapılması matlıipdur. Bu 
itibarla, cıgara fiyatlarında tenzilat 
yapabilmek için cıgaralann maliyet 

masraflarını indirmek icap ediyor. 
Yapılan tetkikler de bu mevzu ü:r.erin 
de ilerlemektedir. 

inhisarlar idaresi .geçen sene, lüks 
ve yüksek fiyatlı cıgarnlarmın fiyatla 
rmx indirmiştir. Fakat, bu nevi cig:ı
raların istihlak sahaları, diğer orta. 
fiyatlı Ye ucuz mamul~t kadar geniş 
olmadığı için bu tenzilattan halk tnm 

Tramvay hatları da bu noktadan .dağılacaktır. 

Perol ve benzin depo· 
larının muayenesi 
!stanbul civarında bulunan dört 

büyük mayi mahruk deposunun güm
rükçülük bakımından muayenesi için 

gümrükler idaresi bir heyet teşkil et
miştir. Bu heyet yakında işe baf3lıynr 
caklır. 

Ayrıca belediye de emniyet bakı
mından depoları muayene ettirilecek-

Devlet matbaası 
lzmite taşınacak 

Devlet matbaasının İzmite taşınma

sı hakkında verilen karar üzerine ha

zırlıklara başlanmıştır. Matbaa için 

lzmitteki bina hazrrlanmaktadrr. Dev 

!et matbaasının taşınması ancak üç 
ay sonra kabil olacaktır. 

tir. f 
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1 .:0~9_rlt değ.il mi7I 
<CezaDaırdauıı c eza beğeni 

Şehrimizde muhtelif hatlarda iş- lcr<le duran otobii.s ~törleri ya'lxt-
1iycıı otolifüs sahip1crilr. şoförler laıwnal~ emniyet m'iidiirlüğiiııe gö-
arosında brı::r ihtiUiflnr çıkmış ııc tiiriilmcğc ı·e ~lısc11 pam cezasma 
bir 'kısmı ~of ör Zer bıt lw.ldcn şikti- çarptırılm11Uımı.a başlanmı§tır. i 
yctlc alakrıdar makanılam mü ro.ca- Fakat şimdi §O/örlcrin şikayetle- ! 
at e.tmişlerdir. ritıdcn anla§tlm<t.ld.adır 7:i otobüs i 

Emııiyet miidiirlii.ğü, şehirde scy sahipleri bu, defa da başloa bir '!f Pl s 
1·i seferin sclônıcti içiıı adetleri 90- tutturmuşlardır. : 
ğalmı~ olan otobilslerirı muayyen rapılan şikayetlere göre bazı o- ~ 
olan duro1: yerlerinden başka yer- tobii..<ı sa7ıipleri §Oförlcrden mü§teri : 
Zerde durmalarmı mcııctmişti .• ~im- Çlkfıkça - ctrofı 1.'0llayarak • dur- i 
diye kada1' dımak olmayan !/erlerde mal.arını istemekte ve bunu yapma- : 
duran olobii.<1lcriıı sahiplerinden yan şoför1cri bahanelerle t§1erinile11 ~ 
uza alrnırl~ıı otouü<ı sahiple, i bu- çılı:arnıaktadırlıar. 
ıı~ itiı az el mi.oılcr •ue kcndUeri oto- A ldkadarlatınJ bu işi herhalde 
büs içimle ol1;ıarlıklarından bu iş- üılıldk ettirerek şoförleri ekmek 
tcıı kcnrlilcriııin cle§il şoförlerin parası ile ccı;:a korkıısu anasmda 
mcsul olması lcl:::ı11l 9eldiğ-ini ileri "Cczıalardan ceza beğen!,, gibi bir 
sürmii.~·lcr<li. Bu §ikayct makul gö- -ııaziycttc bıra7can otobiis tuıhipleri 
rülmiiş bıı defa durak olmayırn yer- lıakl."ltn<Uı tedbir almal.arı lôzımdır. .................................................................................................................... " .... 

mana.sile istifade edememiştir. 
Bu itibarladır ki İnhisarlar idaresi 

nin yeni fıyat tenzili daha ziyade 
ucuz mamulfıt üzerinde olacaktır. 
Diğer taraftan İnhisarlar idaresi. 

memleket dnhilindo cıgnra satıılarını 
arttırmak için yeni bazı tedbirler al-

maktadır. 

Bu arada, piyasaya yeni harmanlı 

bir iki nı:vi cıgara daha çıkaracaktır. 
Bu cigaralann harman ve tip tecrübe
leri devam etmektedir. Yeni cıgaralar 
fakir sınıf halkın kesesine uygun fi
ya tlnrda olacaktır. 

deriye olmak üzere iki hat üzerinde iş· 
liy~eklerdir. 

"' YEXI 1sn•c orta elcisi Baron Gyllcns
pierna dün reisicumhur Atatürke itimat.
namesini fakdiın etmiştir. 

• HAMlDIYE mektep gemi i Tekird:ığa 
sllmi~ ,.c bil' sün kaldıktan sonra dün 
Marmara limnolnrını dolaşmak üzere ıı)~ 
rılmıştır. 

• 17.MlR gümrüğunde, lstanbulda1,;i sihi 
l'cnllik l·npmak itin tetkiklerde bulunm:ı\: 
ilzerc, İzmir gümrüğü leTazım '\"e servis 
şefleri şehrimize gelmişlerdir. 

• HAM maddeler Jcin konulan beş c
nclik gümrük muafiyeti haziranda bile
cektir. İkinci beş senelik mu:ıfiyet dııha 
geniş lutuloc2k1ır. 

• BEBEK - Jstinye yolunun :ıçılnıası 
için yapılacak islimlAk scleccJc sene sonu
na kadnr biliriJecektir. Masrafları kar~ıla
mnk için, gelecek 8ene bütçelerine konul
mak üzere, 710.000 liraya kııdrır ta:ıhhüde 
girişilmesi brarlaşlırılmıştır. · 

. • YOF:SF.K tedrisat müdürü C<ı\·at, ü
nıverslte bütçe \'C innşllt işleri jJe meşgul 
olmak üzere bugün şehrimize gelecektir. 

• 17.MIR sergiııinin nçılış günü y11pılıı
cak merasim programı hıuırl:ınm:ıktndır. 
Sergi 22 ağustosla açılncnktır. 

• TR..\K '\"apunı ilk seferini Dyın 22 '">in 
de Mud:ınyııyıı ynpacak '\"C hu sefer bir ge
zinti mahiyetinde olacaktır. Vapurda da
vetlilere bir ziyafet nrilcccktir. 

•.: SOKAK le\'haları Te kapı numııralnnıı 
'dan hozulıınl:ınn yenilenmesine haziran
dan sonra başlanacaktır. Ev snbiplerindcn 
henüz alınmamı~ olan numara heıtelleri 
de toplanacaktır, 

• ELEKTRi K şirketinin Helçik:ıduki u. 
mum müdürü Spcsyal şehrimize gelmiş 
\'C Anlrnrayıı silmiştir. Bu mfiuıkcrelerden 
sonra şirketin imtiyazını bükılmclimize 

satması beklen il or • 
• ZiRAAT kongresinin 18 mayısla top. 

Janma ı muhtemeldir. Kongrede okunıı
cak raporlar vekAlet tarafından hazırlan
mıştır •• 

• ADALARA işletilmek üzere İımirdcn 
alınacak Körrez vapnru; hir hattaya kadnr 
Jimanımıza gelccckUr. 

• DE:\1ZBAXK Alınanyndıın getirilecek 
olnn yeni semilerlmlzin ıı;ıılonlnnna kon
m:ık 01ert, AtatOrk büstleri h:ızırlıımıık-

(1.Iİl.tfen 8f1!!!/m./t fe'Jiriııi:). 
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::;~~l;.a~;:r:··m~- Almanya ve balkanlar Beyne•~~~!!~ .. ıo 
zarlığının Zindan arkası kısmındaki -- Baştarafı 1 incide dır. Şimdi onların ihtiyaçları dahilen havzası gibi mevhumlarla allkadar bü- Fransayı dava ett 
mezarlar arasmda büyümüş bulunan si üzerindeki tesirleri Fransa ve lngilte- kuvvetlenmekdir.,. LA Hey 5 (A.A.) - La u-y rede dikkatle tak" edil ekted' B l" tün meselelerin bilhassa İngiliz. ltaJ'lnln "~ otların Okmeydanı civarındaki inek- ıp m ır. u a ca· Malt 1·ııer ~-· nelmilel adalet divanı Fa-4.-kf F ka · d - 'ld' B" b ak · anlaşmasından sonra yepyeni bir man- ...... 
çflerden biri tarafmdan her gün mun yem egı ır. ız unu v tıyle dok- madenleri yu'"ziinden İtalyanın 

tor Şaht B !kanlarda ığ ik ·--...ı~ Muharrir Balkanlarda Fransa tarafın- zara arzettiği muhakkaktır. Herhalde 
tazaman biçilerek götürüldüVii görül- · ın a yapt ı ti;,aw aleyhine açtıgı- davaya. bakma;ya 

0
- sı'yas· hat' · p · Londr dan takip edilmi~ olan malı krediltr de•• Pariste ve hattA Londrada bu anlac:.m~. 

mektedir. ı seya ını ans ve anın -x v ~·- lamıştır. 
Ortada gerek E kaf şüpheli telakkilerinden sezmi•tik. Fakat resinin büyük bir krizle kapanmış oldu- dan sonra Fransanın gayretile İtalyayı İt 1 F tak" F v ve gerek me- ~ x l ·z· 1 · b' S aya, as ı ransız makam 

l k 
A b k" · dek" ı "unu, ngı ız - talyan anla~masile husu- yenı ır treza cephesine rekmenin ka-

zar ı lar müdürlüğünce yapılmı• bir vrupa cenu u şar ısın ı ngiliz .. -x • nrn Fosfat madenleri istihıali. 
t 

" Fransız me f" · · bundan ,_ ~ ıelnriı olan sel4hın bütün Avrupa"'a 1 bil olacağını düşünen kimseler vardır. Fran 
.sa ıı muamelesi olmadığına göre kırk na ıının ananesı ÇOa. " saya inhisar ettirdiklerini, b 

li 
eskidi lflmİl olabilmesinin garp devletlerinin Halbuki mesele, başka bir r.nbeden ha-

raya satıldığı söylenen bu otlarm r. I -.... 1906 Aljerisas muahedeeine muh parumı kim alıyor? Harpten evvelki zamanlarda İngiltere· ve Almanyanın Avrupa cenubu şarkİ$in- l kddığı zaman, tamamen deği~ik bir man bulunduğunu iddia etmektedir. 

Alakalı makamlarm, bu karlı ahs nin Balkanlarda takip ettiği dı, politika deki mevkiinin tabii ve muslihane rol ve l zara arzeder. Fransa İ!le. İtalyan kumpanyu 
verişe dikkatlerini çekeriz. ~ Londra maliyecilerinin güttükleri poli- tesirlerim riza ve muvafakat gösterip Çemberlayn son teeşbbüsü ile, İtalya ancak araştırma imtiyazını almıe 

'"- ltltı tikadan daha az faal değildi. l.ondra ma- ıöstermemelerim bağlı bulunduğunu kay ile Almanya arasındaki vaziyete - cenu- lunduğunu Heri sürmekte ve m 

ıtıııflfllll . ıı111111ıın11ııııuuıııııtfll-as e •• liyecileri Avrupa cenubu c:2rkisı·nı·n eko- dednek Almanyanın Balkanlarla olan ti- bu şarki memleketleri politikası bakımın y· d h tad.ır. ~ık. bu. st Trak Yapuruna konaca~ktır. .,,... d l a a. evvel Fas m:ı.hkemesinin . nomı"k ı"nkı" af d Al b nk 1 d cari münasebetlerini şu suretle izalı et- an - tamamen yeni bir veche vermiştir. k"k t :\lEKTl~Pl.ERDE talebeye dünden ı"tı· _ .§ ın a man a a ann an ı e mesi lazım geldiğini beyan 

b 
daha k 

1
1· b" f ı· mektedir· İngiliz - İtalyan anlaşması hem polı"tik, k d 

aren tifo :ışı.sı yapılrııağa ba~lanmıştır uvve ı ır aa ıyet göstermişlerdi. · me te ir. * IJSEl.ERDE yazılı imtih~n ynpıl~a- Balkanlar hakkında Alman edebiyatı Alman sanayiinin harpden sonra. pek hem de ekonomik bakımdan lngilterenin 
mrn "e yalnız sözlü imtihanlarla iktifa kısırdı. Halbuki İngiliz yüksek mektep- az müstesnalardan ve mesela eski Stinnes Aden boğazından Hindistan yolunu ve 
olunmaııı ıııt•sclesi tetkik crlilnıcktedir !erinde ve redaksiyonlarmda genç Bal- den sarfınazar edilince - Balkanların İtalyanın ~üveyş kanalından ~arki Afri-
= KUZIJ etleri baş ve ciğerleri ayrı ~la. kan devletlerinin bilhassa Lehistan ve ham madde hazineleri için pek az teşeb- ka yolunu garanti eden bir "münakalt 

ra .satıla~aktır. Bu ~ üzden, kllzu eti fi ya. R büs göstermic: ve cenubu şarki ı'le uapıla- nizanmamesi,. mahiyetini tao:.ımaktadır. tı bır:ıı }'Ukselecekıir. omanyamn tarihi ve politikalan sem- )/ J "' * SÜTNiNE, dadı gibi müstahdemlerin pati ile tek ~heli olarak besleniyordu. cak i~lere bilhas~a ehemmiyet vermemi~ Bu suretle İtalyanın hayat ve çalışma 
altı aycla, diğerlerinin üç ayda hir sıhhi Bismarkm kıta politikasından bizde olmasından dolayı kendimizi tahtie et- yolu tamamen serbestleşmiştir. 
mu~:\'eneleri yapılma~n ve raporlarının be. yalnız bir cümle kalmış idi ki, 0 da Bal- mekten geri duramayız. Şimdiye kadar Bundan sonra İtalyanın yakın şarkta
!~dıycye gönılcrilıncsi IGıumu bildirilmiş. kanların bir Pomeranyalı Grenadiyerin bütün alaka tek taraflı olarak garba te- ki eski ve tabii e]{onomik münasebeti- ki 
ır. kemiklerı· deg~ · d h • tı· 

1 
veccüh ediyor. Balkanlarda vapılacak Banco di Roma bu münasebetin izlerini, 

.. 
• •_MARA!'GOZJ..~RIX muamele , er.,·ı··ı erm e e emmıye ı o madı- J "'~ gwıdır işlere fazla ehemmiyet ve:-ilmiyor \'e bu İtalyan gemilerinin uğrağı olan Mısır ve 

uze~ınde bazı cleğişiklikler yapılmasın' . ~ekl!f etn:ıek için, Ankara~·a bir heyet gön. Alman ekonomisinin ve gençliğinin işlerin sağlamlığına karşı duyulan iti- Anadoluda takip etmiştir. - Canlanacak 
HerıJmcsı kararlaştırılmıştır. ~özü cihan ticareti ve deniz politikası i- matsızhk bir türlü yenilemiyordu. ve ehemmiyet kesbedecektir. İtalya artık 

. • ILKOKULLARIX talil günleri huı;ıiin çinde deniz aşın yerlere çevrilmişti. Bi- Fakirle.,,~n Almanyanm, büyük harp- bütün kuvvetini şarki Afrikamn imanna 
;~~:i'ı~r:·apılacak bir toplanlıda tesbit e- ze Yafa • Bağdat hattı daha ziyade bir ten sonra cenubu şarki devletlerine ser- ve başta Türkiye, l\'lısrr, Iran gelmek 

· l* SİN" macera ve serguzeş·· tti. Müttefı"k Avus- maye sevkedememesi, bir dereceye kadar şartile yakın şarkla olan ticaretine tev-
" . &M.\LARA on yedi yaşından kü- 'h d t _cuk çocukların girmesinin men'i hakkın. turya - l\facaristan, Almanya ile cenubu kibili izah bir haldi. Ancak bugün Ingi- cı e ebilecektir. talyanm faaliyet da-

da bazırI:ınaıı Jıiyiha ,.e filmlerjn C\'veıa şarki Avrup:ısmda bir köprü olmaktan liz ve Fransız finans mahafilinin Yugos- marı, tıpkı Almanyamnki gibi cenubu 
Anlı:arada sansür edileceği hakkındaki ziyade bir setti. Harpten sonra biz Bal- lav ve Rumen endüstrisine yerleşiş tarz- şarkiden gelmektedir. Ancak bu, Alman
haber üzerine şehrimizdeki sincnııırılar kanlardaki ekalliyetlerimiz hakkında bir lan, ala.kadar mahafili ikazdan hali yanın menfaatlerini katetmez, ona mü-
Ankaraya bir heyet l{öndermeğe k:ır:ır ·k · kalmamıc:.tır. Cenubu sarkı' de"letler•ıyle vazi olarak ve çok daha cenuba doğru 
vermişlerdir. ~uur ı:tısap ettik. Rus ülkesine kadar y ~ • * ü~l\"EHSITE a!'ikerlik imtihanına ma. uzanan ve Almanlarla rnesk11n olan yer- olan münasebetlerimiz de Alman ekono- iner. İtalyanın hayat ve ticaret daman 
auretı olmadığı halde gelmiyenlcr sınıfla ler ara:;ında birer oynak köprü teşkil e· misine düşen vazifeler meyanında dev- kendisinin merkezi bir Akdeniz devleti 
kalacaklardır. den bu ekalliretlerimiz hakkındaki milli Jetler arası kredilerde Alman ba:ıkacılr- ve yarımadası olması dolayısile, berri 

Jt SAXDIKLTXIX eleklrikle tem·iri için ş~ur başka bir mahiyettedir. Fakat siya- ğmın daha canlı bir faaliyete geçm,,.sinin değil bahridir. 
yap!la~k santral binasının temelatma ıt. sı bakımdan cenubu şarki zayrf bir AI- teminini bilhassa temenni etmek gerek Nüfuz mıntakalan sivaseti 
renı yuzlerce \•afan<laş1n seYinç ıcz:ıhü- t' B"' '"k b J ratı arasında aypılmıştır. manyanın tabii komşuluk tesirlerine kar- ır. uyu ankalanmız hazan ağır fe- Bu damar, Akdenizin, şark havzasm-

" TEKIRD.\t~l halkevinde açılan köv c:ı kapalı bulunuyordu... dakarlıklara rağmen, beynelmilel banka· da ve onun cenubundaki kuyruğu olan 
~uh~a~ları kursuna Tekirdağ merkezinde~ Alman.ya Balkanlara yaklaşh cılık işlerine alışkın kimseleri istihdama Kızıldenizde daraban eder. Bilakis Al· 
'.? ~ışı _ııenını etmektedir. Muhtarlara köy ]esef Vınsclıu, yazının bundan sonraki gayret etmişlerdir. Bunların gene eski manyanın berri hayat ve ticaret daman 
luyu alakadar eclen mevzular üzerinde kısmmda umumi harbi takı"p "den de- sahalarda çalr~ıp çalışamıyacakları belli daha şimalde, Tuna havzasında ve ş·ı-
derslE"r \'erilmektedir. " d 

* nF
·r 

1 
virlerde Ftansa .. ın Almanya aleyhı"nd• eğildir. Maamafih bu cihazın çalı ...... 2 mali Balkanlarda artmaktadı ş h ld 

• ,f.D YE f;ırafından nctıek ile nu. ,. ... - r. U a e 
J
·t. Ba/lwnlarda ve orta Avrııpada tesı's "f. ~ikametini değ~ i~ine-Ye c~m:ıbtı her. ikisi el.- IMU...- A- -''"'---

m(' ı ıısıırı :ıra~ınclııki yolun yeni başlan " \'e rsııslı bir surette yapılması kararlaştı- mek istediği nizamı işaret ederek bu ~arki dcY!etlcriyle. planlı bir kredi çer- Yunanistandan mürekkep cenubi Balkan 
~ılmışıı. Bu yolun keşfi yapılmıştır. Yolun lıayali planlar >'erine büyiik bir Alman- çevesi dahilinde çalışması kuvvetle müm yarım adası İtalyanın faaliyet sahasına 
~:i~~:.ıııa önümüzdeki ay içimle başlana. yanm kaim olduğunu }'azmakta ııe de- kündür. dahil olduğuna göre Italyan imparatorlu 

(· 
1 

mektedir ki: ltalya ve Triyeste ğunun kuruluşundan sonra Akdeniz ltal-
sp:ıny:tya e!>has tarafından gazele · g?n<lerilnıesinin :ra~ak olduğu ,e gönde- ''Şimdi ortada iki maddi hakikat Yar- Paris - ve hatta Zürih - Almanyanın ya ıçin büsbütün hyati bir ehemmiyet 

~ılenlc_riıı iade edileceiıi İspanya posta dır ki cenubu şarki havzasında derin cenubu ~arkiye hul11lü tehlikesiyle ttal- kazanmıştır. Hedef İmparatorluğun ta-
ıdaresı ıarorınılnn hildirilmekteclir. t~sirli Y~ bir istikamet tayinini icap et yayı korkutmak ister. Bu mahafil, anş- mnması, ona, tabii menfaat bölgelerini 
DIŞARDA: tınnektedır. Bunlardan birisi l'ilah isti· lusu ve Almanyanm Tuna havzasında sükQnetle işlemek imkanım bahşeylemek 

. * Belçika kralı Leopold 12 mayısta La- mal etmeksizin Almanyanın milli. iktisa daha esaslı bir şekilde çalışmaya başla- tcdir. 
h_ıde v:ırtiz edilecek olan prenses Beatrik. di ve askeri bakımlardan faal hale geti- masını müteakip İtalya ile Almanya ara-

Ayni şekilde bizim için de Tuna bek· 
çiliğini üzerimize alarak gençleşmi§ bir 
büyük devlet olmak haysiyetile. yepyeni 
ufuklar belirmiştir. Bugün hepimiz bü
yük ekonomik nüfuz sahalarının açıldığı 
ve yeni emperyalist düşüncelerin doğdu
ğu bir de\'İrde iş ve organizasyon esas
larına dayanarak yaşıyoruz. !ngilterenin 
gittikçe daha "Empire,.l~ti~ini, Fransa

nm her zamandan ziyade Afrikaya tevec
cüh ettiğini, Japonyanın şarki Asyayı 
politik bir nüfuz sahası haline getirme
ye çalrştığını, İtalyanın imparatorluğunu 
inkişaf ettirerek merkezi bir Akdeniz dev 
leti haline girdiğini görüyoruz. Bu vazi
yet karşısında A vrupanın ortasını işgal 
eden bizleri, deniz a~m piyasaları terk
etmemek şartile kıtavi düşünüp hareket 
etmemiz ve içinde, hüsnü niyet sahibi 
komşularımızla yaşadığımız ekonomik 
sahanın menfaati namına emnivet ve re
fah içinde yaşamak için çalış~amız la
zımdır .. , 

sın hıılıalığını yapmağı kabul etmiştir. ·ı . •) Şinıcli kralın bususı müşaviri olan es. rı mesi üzerine Fransanın kıtadaki rüç- sında bir takım güçlüklerin çıkmasını ve 
kı Hom_:rnya başvekili Tataresko lö Tan haniyet mevkii sona ermiş Ye şimdi artık Berlin - Roma mihverinin nihayet arıza
ga7.ete~ı~e yap_ıığı beyanatta Romanya hü A_lmanyanm orta Avrupanın kalbini ttş- ya uğramasını bekler .. Bu arada da bil
kü":'eı'..n~.11 harıei siyasette umumi harpten kıl eden büyük bir devlet olarak meyda- hassa Triyeste meselesi mevzuubahs e
berı hulun Rumen hiikümellerinin anane- na çıkmış olmasıdır. İkincisi büyük Al- dilmekte ve Alman gümrük hududunun 
vi direktiflerini ıakip etmekle olduğunu manya şimd" t k M · Adrh.·atik denizine ı"kı· 1·u··z kı"lometre da-söylemişlir. 1 ar ı acarıstan ve Yııgos _ 

.,., Lelıi~t:ın hariciye nazırı B<'k ts ·e lavya ile lıcmlıuduttıır. Ve Balkanlara ha yaklaştı~ı ve bu suretle Triycstenin 
bükümetinin <fa,·eti üzerine 2

5 11;ayı,st~ daha ziyade yaklaşmıştır. Mevzımmalıs istikbaJ(ni tehdit ettiği ileri sürülmekte
Stokholın:ı gidecek Ye orada İsveç hükü. tebeddül istikbal için bazı imkanlar do- dir. 
m~ı~in nıisafid olarıık iki gün kalacaktır. ğımnuştıır. Ve bu imMnlara siyasi şans- Hakikat ~udur ki, Avusturya eski A-

ıeııeral Dlugosovski, Polonyanın Ro. l~r ve i~tisadi vazifeler çözülmez bir şe- vusturya - Macaristan imparatorluğuna 
rna lıüyiik elçiliğine tayjn olunmuştur. Ma kılde b~lıdır. Bu tebeddül' bı"ze vaıı·y ... t"ın · · · · · b" reşnl Plisudskinin silah arkadaşı "e hilil- .. aıt Tnyestemn ıyı ır müşterisi olarak 
hore y:ı,·eri olan general Dlugoso,·ski, son olgunlasması ve bizim beklememiz imka- kalmıştır. Nitekim Roma protokollan 
zamanlarda bir süvari fırkası kunıanılanı mm verdıği gibi ayni zamanda bazı tabit mucibince, Triyestede Avusturya için bir 
hu!u~~akta icli. v~sı~alara müracaat imkanını da bahşet. serbest liman ihdas olunmu5tu. Beynel-

. uveyş kanalında 1937 senesi zarfın. mıştır. Bu vasıtalar şimdi elimizin altı- milel Adriyatik tarifeleri, Habsburglart 
dakı fanli,reti hakkında dün neşredilen ra na gelmi~tir. istihdaf eden memleketlere, Triyeste Iİ· 
~or~ gör~ •. hir sene içinde 161 i tıalyan ve A · 18 ı tnaılız olınok üzere 
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harp gemisi ynı zamanda bu tebeddül geniş mik- manmı kullandıkları takdirde bir takım 

ve asker nakliye gemisi geçmiştir. Yekfın yasta bir kıta politikası gütmek için ge. navlun kolaylıkları temin ediyordu. Tri
olarak bir sene znrfında Sü"en kanalını niş bir saha açmıştır. Bismark devrin- yeste bu suretle ve İtalyanın otarşı po
geçen. gemilerin :ıdedi, 50,747,183 tonilato denberi Almanyanın vazifesi olan politi- litikasına rağmen, deniz aşın memleket-
hacmınde 6,635 clir. k · d" k d * K a şım ıye a ar tahakkuktan uzak kal- !erden gelen ham maddeler için mükem-

. . ~nada milli müdafaa nazırının bil- mı t Gen b dırdısıne göre K d d l . . ~ ır. e u tebeddül Alman iktisa- mel bir ticadet merkezi ve - Suşakın in-
. . • ana a a ngılız ordusu d" h ı~ın harp le\"azımı yapılması hususunda ıyatına • enüz kapitalizmin başlangıç ' kişafına ehemmiyet veren Yugoslavya 
hı~ ıı:laşma akte~ilmişlir. yahut orta devresinde bulunan. ham hariç - harp sonu kurulan devletlerin 
. umandan Enkııer Amerika ile Zep. maddeleri ve mahsulleri zengin olan, fa- büyük bir transit limanı haline geldi. 
lın seferlerinin tekrıır haşlaması i~in" kat kendileri, ''/nvestition,, bakımından T b'" 1 d b ıı1 _öriı,Rsm~~ üzere Amerikaya hareke; et~iş: a ıııı şu sıra ar a ir takım yeni me-
ır. eısıcumhur Ruzvclt tarafından k _ fakir bulunan • A\TUpa cenubu şarkisin· seleler meydana çıkmıştır. Nitekim bil· 

hııl rrlilrlikt<'n ~onra alıikadarlarla tema:a deki genç memleketlerde sabit sermaye yük Almanya Rayn nehri ile Tuna ara
gelcı·ektir. mataı sürümü için bir pazar ve ham sındaki nehir yollarım daha mükemmel 

"' Lehistan hükumeti ~lançukoyu tanı. madde alımı için de munzam bir saha bir hale koyacaktır. Ayni şekilde Çekos-
mış ve yakında ticaret mııaheılesi akdine göstermektedir. lovakyaya eski Avusturya demir yolların 
karar vermiştir. P l"t'k 'f · • lrlanıla nıehııs:ılJ meclisi İngiliz - tr. o ı ı vazı enın ifası harpten evvel daki tenzil!tlı tarifeden istifade hakkım 

Deniz t icaret mOdOrU 
Ank arada 

Denizbank kurulduktan sonra tim· 
diye kadar iktısad vekaleti deniz itle
ri müsteşarhğı tarafından görillmekte 
olan İ§lerin yeniden tanzim ve tesbiti 
lüzumu hasıl olmuştur. 

ÇUnkü, Denizbank memleket deniz 
ticareti için büsbütün yeni bir vaziyet 
ve teşkilatla faaliyete atılmıt bulun
maktadır. Bunun kaqısmda bu mües· 
sesenin itlerini devlet bakımından ted· 

Recep Peker 
Şayialara g6r e 
vazlfele rlndcn 
lsttra etmiş 

Ankara, 6 (Husuıi) _ Anlc 
ve İstanbul fakülteleriyle yüksek 
kullar talebelerine verilmekte 0 

inkılap dersleri prıofeaörlerin 
Recep Peker, söylendiğine göre, 
hl sebeplerle bu vazifeden çekil 
tir. Diğer bir rivayete göre R 
Peker ayni sebeplerle parti geny 
kurul üyeliğinden de istifa etml 

Ziraat enstitüs 
flç mUstakll fakUlt 
haline getlrllecek 
Ankara, 6 (Huatıal) - Söy 

nildlğlne göre Ankara yüksek zl 
enstitüsü lağvedilerek orman, ziraat 
vcterinor (Baytar) fakültelerine ay~ 
caktır. 

Memlekette müsbet zirat kalkın 
nın temini için her fakülte kendi 
şına bir idareye tabi tutulacak 
Fakülteler mm ve tedrisat duva 
n içiriden çıkarılarak ziraat hayatı 
·-·.;....;l.~4.- L-t .... ~--·----· ...... 

arada ziraat fakültesi d~ orman ç 
llğtne nakledtıecekttr. Bundan 
ka devlet ziraat fşletme kurumu 
iş birliği yapılarak zirai kalkın 
da daha faal rol oynamak için 
çareler aranmaktadır. 

Belçika kralı 
3 üncü mevki 
Vagonda •.. 
Belçika. kralı, geçen gün bir tre 

bütün polis memurlanna. ve ad 
rına heyecanlr dakikalar geçi 
tir. 

Tren Bal istasyonuna. geldiği 
bir de bakıyorlar ortada kral y 
Her tarafı anyorlar, ne yemek 
nunda buluyorlar, ne de kendi kom 
tımarunda. 

Bunun iizerine, trendeki kralın 
damlannı büyük bir telif alıyor. 
nereye gitti? 

Nihayet, kral Leopoldu trenin ü 
eli mevki bir vagonunda, köylü! 
beraber oturmuş konuşuyor bulu 
lar .• Kral, bu tetkik mevzuundan 
disini ayırmamalarını polislere 
lüyor ve yine üçüncü mevki vago 
seyahatine devam ediyor .. 

Kendi çalıpnuile iatikWini 
etmek iıtiyen üç Türle Bayanı 
dır. 

1 - Taliplerin biri orta, biri 
üçilnclilü de yüksek ta.hail cörmüt 
maaı. 

2 - Yatları yirmi ile kırk araaı 
bulunması ıarttır. 

lıteklilerin tatanbul posta ku 
527 den adre&lerini yezmak 11ur 
mufassal ıerait istemeleri. 

lan~.a anl~şmnsını kabul etmiştir. Anlaş- mevcut olmıyan şimdiki şartlar içinde verip vermiyeceğini de düşünecektir. 
ma ön~muzdeki hafta ayan meclisine ı;i. daha müsait bir şekil almıştır. Ga}Tİ Ancak bütün bu hadiseler karşısında 
deeektır. lnıiliz AYaın kaınarası <la anlaş. mütecanis milliyetlerden müteşekkil Tu- Almanya ile Italya arasında herhangi 
mayı kabul etmiştir. na monarşisi devletinin parçalanması bir ihtilAfın doğacağı fikrinin nasıl bir 

kik ve kontrol edecek olan resmi ma-
kamlar için yeni bir program hazırlan- l•lll-•11111 ............... .. rl, 

. • Ro~an:ra milli bankası, iskonto har!- modern bir orta Avrupa nizamının kurul mülahazaya istinat ettiği cidden anlaşıl· 
d_ıni yüzde 4,5 elan yiiıde 3,5 a inrlirmi... 1 l · · tır. ., masına enge o an manılerı ortadan kal- mıyacak bir keyfiyettir. Zira. değişen va-

• fngiliz lş~·i partisi icra korniteııi clün dırmıştır. Cenubu şarkideki genç devlet- ziyetler karşısında Berlin - Roma rnihve· 
toplanarak bir halk cephesi teşkili mesele- lerin nasyonalizmi artık nizalar ve hu- rinin ruhuna uygun görüşmelerin yapıla
ııinl mOr:nkere elmiş ve gerek liberaller zursuzluklar yaratan revolüsyoner bir cağı gün gibi aşikardır. 
'fe 11erek komünistlerle her türlü birle~- kuvvet değildir. Yugoslavya ve Roman~ ıta1yamn faaliyet damarı 
meği kati ol:ırak reddetmiştir. ya gibi memleketler de doyurulmuc:.lar- T · y rıyeste, Roma protokolları ve Tuna 

maktadır. 

İstanbul deniz O.:aret müdürü Müfid 
Deniz, bu maksadla Ankaraya çağınl
ır.ııtır. Dün akşam Ankaraya giden De 
niz ticaret m:.idürü bu işten baıka dai
renin yeni kadro ve büdcesi etrafında 
da iktısad vekaleti ile temaslar.da bulu 
nacaktır. 

Veni bir A'&zete 
"Yeni Sabah,, adı ile bugün 

başlayan yeni arkadaşınım kutlular. 
yırlı muvaffakiyetler dileriz. 



HABlER'Dn zabota ırcmaınn 
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Biraz sonra, açık bir meydanlıkta 

şirin bir bina gözilme ilişti. Daktilo, 
arabayı, sıra ile -dizilmiş otomobillerin 
arkasmda durdurttu. İndi ve binaya 
girdi. Kaprdaki bir tabelada (Yedi post- 1 
Iu hayvan oteli) adını okudum, ote- 1 

Hn ön taraf? ormanlığa, bar tarafı Agay 
limanına nazırdı. 

Nazarı dikkitti ı..:clp etmeClen bara so
kuldum. Belli etmeden etrafı süzdüm. 
Lord Seamor, bir salonda hararetli bir 
ping pong partisine dalını'}tr. 

Barın tenha bir köşesinde, Pcnel· 
peyi gözetliyehilecck bir yere oturdum. 
Lord yeğeninin kayboluşundan hiç de 
müteessir görünmüyordu. 

Otomobilime ba'.tttksa, onu sattı· 

ğıma ~ziilüyordum. Bir aralık aklrma 
bir muz'plik geldi. Otelin "Yedi post· 
lu hayvan'' başlığını ta'rran kağıtla· 

nndan birini aldrak, yazımı değiştir

mek sureıile 'unları yaıdrm: 
"Bay Lord; incileri bulmak için 

böyle canım bir makineyi harap etmek 
faydasızdır. Sizden evvel polis ara
bada araştırma yapmış ve hiç bir ip 
ucu elde edenıemi§lİr. Size, bu arabay
la zevk sürmenizi ve beyhude yere 
harap etmeğe çalışmamanızı tavsiye 
ederim." 

'Altına Bay karnaval imzasını koy
dum. Hiç şüphesiz Lord Scamor bu 
kağıdı okuyunca küplere binf4..::ekti. 

İçtiğim içkinin bedelini vererek dı
şarı çıktım. Penelpeye doğru gittim. 
Kimsenin görmediğine kanaat getirin
ce, mektubu cama yapıştırdım ve uzak
laştım. 

Arabama bindim ve beklemeğe ba,. 
l.ul.IJ.u. ÖJ:Jae. du~[ Lurd Sc.aruur. y.:ı. 
ltaptan!le birlikte ~ıktı. Otomobilin 
penceresindeki mektubu ilk gören 
Lord oldu. Ve, hiddetinden krp!mmızı 
kesildi. 

Tcl•rar bara döndüler. Tavırlarından 
ve giyinişinden bar sahibi olduğu an
laşılan bir adamla telaşh telaşlı konuş
mağa ba~ladılar. Görülmemek için, a
rabamda iki büklilm olmu~tum. 

B:raz sonra Lord ve kaptan otomo
bile binerek uzaklaştılar. Bunun üzeri
ne, bara girdim ve bir küşeye çekile
rek garsonun gelmesini bekledim. Bar 
sahibi bizzat geldi. Bu, sivri keçi sa-

uJklüm olmuştu. Usuka kulağıma yak· 
laştı ve bir ıeyler bildiğini, bir gün 
sonra telefonla anlataı.:ağını söyledi. 

Frigo müessesesini gezdikten gonra. 
bir •"buz dolaoı., tüccarı olup çıktım 

İ§İn içinden ... 
Erte:ıi sabah, "Yedi postlu hayvan,, 

oteline gitt:m. Otomobilimi bir kenara 
yerl~şlirdim. 

içinde buz dolabr katalok1arı bulu-
nan çantayr beraberime. alarak bara 
girdiın. 

Temizlikle uğraşan garsonlardan bi· 
rini lafa tuttum. 

- Havalar pek iyi gidiyor, dedim. 
Havaların gü7el gidi~i. buz dolabı al· 
mak istiyen halkın müessesemize te
hacüm:inü mU'.:ip oluyor. Sizin soğut
ma dolaplarmız var mr? 

- Hayır, Bayım... Buz yapan ufak 
bir makinem:z var. Fakat pek kaba bir 
şey ... Kilerde işletiyorur.. Bunun kafi 
olmadığı muhakkak... Amma. patronu
muıı pek cimri. .. 

- Patron ka!jta uyanır? 
- Geceleri fazla dansettiği ıçın 

yorgun düşüyor... Saat ondan evvel 
kalkamaz ... 

- Kalktığı zaman kendisine kartı
mı vermenizi ve gösterilecek bir nü· 
munem olduğunu söylemenizi rica ede
rim ... 

Bir gun evvel mağaza sabi.binin ba
na verdiği kartı uzattım. 

- Burada beklediğim müddetçe aı
çı ile konuşmak faydalı olurdu, de
dim, mutbak ne tarafta? 

Garsonun tarifiyle, koridorlardan ge
çerek yürümeğe başladım. Etrafın kir
lilit:ll.n. ,.,.__ pid:ğ i ~ pp.:>"1 um.. .Mut.. 
8ak büyı:.ik değildi. İçeri girer gir~z 
~çryı selamladım ve bir dostmuş gibi 
samimiyetle eJini sıktım. Katalokları 
gösterdim: 

- Biliyorum, dedi, fevkalade ... Ve, 
zanneduim ki fi.atları da pek yüksek 
değil ... Ucuz verecek olursanız bir ta
ne alm:ı.1< i~i'l ratronu kandırmaya ça
lışmm ... 

- On Uç bin franga verebilirim ... 
Bunun rüzde on beşini de size bırakı· 
rım... Dolap nereye konulacak? 

( Dcvam .. ı var) 

kaJlı bir adamdr. Y•JzUnün rengi bir r 

balmumu kııAar sarıydı. 
- Meyva i'tiyorum! 
Dedim ve kendisinden bir oda rica 

ett:m, maksadım otelini gezmekti. Fa
kat otel sahibi, kira ile oda verilmedi
ği için özür diledi: 

- Odalarımızın hepsi de yazlığa 
çıkmış olanlar tarafından kiralanmış· 
tır. 

Çaresiz 1 Bay Karnavalın sığındığı 
ve herkesin görebildiği bu oteli gez
meden ayrılmak mecburiyetinde kal
dım. 

Nise dönlince ilk işim garaj sahibi

ni bulmak oldu. Penelope'nin satış be· 
delini a!dım ve bir bankaya yatırmak 
üzere yiirüyerek yola çıktım. Şe11ir. 

kamavi!l haftası münasebetile çalkam
yordu. Otomobille ııokaklardan geç· 
mek imkansızdı. 

Buz dolapları satan bir mağaza11m 
vit:'İnlerıni görünce kafamda bir şlın· 

şek çaktı. 

İçeri girdim. Kendimi, btız dolabı 
alacak bir otel sahibi olarak takdim et
tim. Satrct, büyük bir nezaketle, ince
den inceye dolapların kullanış tarzla
rını anlattı. Başka bir zaman t.ığrıya

cağımı söyliycrck ve mağaza s• tıt.:ısı
nm uzattığı adres kartını c.!!lime yer
lr§tirere1{ ayrıl:lım. 

Buz dolabı satıcısı s fa.tile "Yed: pos~ 1 
lı.. hayvan,. oteline sokula1.1eceğimi sa
nıyordum. 

Kan'a dönmeden e·ıvel l:manın rıh

tımı:ıtla bir gezinti yaptım. Sonra, Na
polyon bulvarına uğrıyarak Korsikalı ı 
dostumu buldum. 

JJulgi, "Karnaval .. ismini işitince iki 

. 
ı 

Bir seneclenheri Brezilyada bilhassa 1 
Dahya ve Pernambuko civarında yeni 1 

bir mezhep türemiştir. Bu mezhebe giren 
isanlann mabudu bembeyaz bir attır. 
Bu mabuda Transebin İsmini veriyorlar. 
Bu dinin peygamberi de Joıe Lorenko 
isminde bir Brezilyalıdır. Bu dinin ma
budu olan at, din mensuplarından birisi 
ölünce onu derhal ı;ağrısına alıyor ve 
do\tru cennete götüriiyormuş! 

Yeni mezhep çok ima bir zamanda i
r.anı lmıyacak kadar taammüm etmiş ve 
Brezilya hüktımetini endişeye düşür

müştür. Hükumet atı \"e Jorzeyi yakala
mak için km"·et gönctenneğe mı-cbur 

olmu~tur. 

At yakalanrnt5 \"C öldürülmü~tür. Fa
k:tt Toze kaçır.ağa mm·aff ak olmuştur. 

Bu adam ~imdi Rrezilv:mm c:ık orm::ın

lanna iltic.1 etmis. orada t~raftarlarrnr 

çoğı.ltmakl:ı meşgulmüş. 

Yüzünü aka çıkarmak isteqen .Japonqa 

Japon nüfusu 
IFDE~ VllL. 

1 nıilyon artıyor 
50 milyon Japon, Honşu adasında konserve kutusuna 

istif edilmiş balık gibi )raşıyor 

"Nüfus artışını durduramıyoruz; 
cerete imkan yok; ziraate yarar 
bizi beslemige kafi gelmiyor.,, 

" 

Uzak şark hadiselerinin, ydlardanbeir 

cihana verdiği ıstırap malumdur. Aur· 
lann clilc işlene işlene. her biri bireT 
güzel san'at müzesi halini almış nice 
nid..::e Çin şehirleri yakılıyor, yıkılıyor: 
korkun~ bir harbin her yirmi dört 
saati on binlerce insanın ölıJmüne se· 
bep oluyor, 400 m:tyon Çinlinin yaşa
dığı topraklarda bir an emniyet ve hu 
zur teessüs edemiyor, Pasifik'in bütün 

kıyıları endişe içinde. 
Uzak §arkın bu karma karışık hali 

dünyanın her tarafında muhtelif f en.a 
tesirler yapıyor. Rusya gibi büyük bır 
pazan kaybettikten aonra Çin pazarla· 
rından istifade imkS.nlarını da kaybe· 
den Avrupa metropolleri, içinden çıkıl
ması imkansız buhrilnlara saplanıyor. 
Pasifik hakimiyetini ele geçirmek isti
yen Japonyanm kar~ısında, söz dinle
tebilir bir siyasi kudret olmak eme· 
liJe, büyük devletler deniz silahlarını 
arttırıyor. Japonyanın Avrupadaki 
müttefikleri uzak şorktaki emniyetsiz-
liği istismar ederek sulhu tehlikeye so-
kan hareketlere giriştikçe Japonya daha 
atılgan bir tavır takınıyor ve... kan 
gövdeyi götıJrüyoı. 

Her milli emelin sulhu bozmadan ve 
meşru yollarla tahakkuk ettirilebile· 
ceğine inanan insanlar, pek tabii olarak 
bu hali bir türlü havsalalanna sığdıra· 
mryor ar, uzak ııarlttaki liatl.iariilardan 
tedehhli§ ediyorlar. Azap çeken Çin 
mağdur Çin hergün, bu nevi insanla
nn gözlerine bir parça daha sempatik 
gözüküyor. Konfuçiyus'un mağdur 

diyar., mU..tSır medeniyetin ortasında 

yan ilahi bir bilviyet ve mana kazanı· 
yor. 

Japonya ile Çin arasında bir kaç yıl 
evvel, başlamış olan ve yan müstakil 
bir Mançukuo devletinin doğmasile ni· 
hayetlendiğini hatırladığmuz diğer bir 
hadise ( 1) de de umumun sempatisini 
kazanmıı olan taraf yine Çin olmuştu. 
O zaman da, tıpkı bugünkü gibi, uzak 
§arkın büyük ve tarihi devletine saldı· 
ran Japon ordusunı.ı.n her yaylım ateşi, 
dünyanın bütün medeni merkezlerin- , 
de isyanh homurdanmalarla karşılan

mıJtı. 

Acaba Japonya, dünya efkan umumi
yesini bu derece hiçe saymakta ne zama
na kadar devam edecek? 

Bu suale Japonlar galiba artık cevap 
vermek, dünya efldl.rı umumiyelerine 
hesap vennek lüzumunu hissetmeğe baş
lamış olacakl::ır. Zira. dünyadaki bütün 
memleketlere mensup propaganda mer
kezlerinin dünyadaki bütün gazete ida
rehanelerine tomar tomar propaganda 
eseri gönderdikleri bir devirde, siyasi 
ve askeri faaliyetleri etrafında efkarı 

wnumiyelere en ufak bir izahta bulun
mağa dahi lüzum görmemiş olan Japon
ya, son günlerde bize iki risale ve bir 
kitap göndermiş bulunuyor. 

Bunlardan birini, yani ''Çin • Japon 
işi ve Japonyanın temel meseleleri,. adı
nı taşıyanını dikkatle okudum. Hül~sa
sı şu: 

Japon imparatorluğunda nüfus her yıl 
bir milyon artmaktadır. Bugün 71 mil
yon Japon 302.550 kilometre murabbaı 
araziye sıkışmıştır. Japonya, Çinden, 
Hindistandan. Sovyetlerler birliği ve şi
malt Amerikadan sonra gelen altmcı 

"çok nüfuslu devlPt,.tir. Bu nüfusun 50 
milyonu, ancak 230.530 kilometre mu
rabbaı mcsaha~mda olan Honşu adasm
da. kon~rve kutusuna istif edilmiş halık 
gihi vaŞ<\m:iktadtr. SimnliAmerika birle
şikleri dahil devletlerden Montananm 
mr.c:ahnc:y hfitiirı Japonvnnm mesaJıac;m-

muha
toprak 

diyorlar 

Japonya diğer nıemleketlcrdeıı neler alır ı:c onlara ~ıelct scııkeder! 

Japonların uldiasmoa biitiin dünym1a 
mıı111aoer:et Tvapıları 1oapanmı§tır. (faz
la nüfusumııztt ne yapalım 1) diyorlar. 

(Japonl.arm gönderdikleri propağan
da risalelerinden almm1.Jtır.) 

dan 170 kilometre murabbaı fazla oldu
ğu halde nüfusu ancak 531,000 ki~iden 1 
ibarettir. Nüf u~umuz. her yıl bir milyon 
arttığına göre, 1950 yılında 83 milyonu 
bulacaktır. Bu demektir ki gelen her 
yıl Japon devleti bir milyon fazla kann 
doyurmağa Ye her yıl 250.000 yetişmiş 
gence i~ temin etrneğe mecbur olmakta
dır. Japonyanın 38~.550 kilometre mu
rahbaı arazisi, baştan başa i~lenebilir 
topraklardan mürekkeptir s.ı.mlma"-m. 
Japonya dünyanın arık . topra~r en bol 
memleketidir. Bizde ekin verebilecek top 
rağın beher murabba kilometre$ine 1062 
Götürün beni... Çok ıstırap çekiüorum 1 
vatanda~ İ"-<">ct etmektedir. Çok nüfuslu 
bir memleket olan Cinde ekin verebilir 
toprağın beher murabba kilometresine 
ancak 530 insan isabet etmektedir. Bu 
vaziyet karşısında ne yapmalı? Son yıl
larda Japon devlet adamlarım büyük bir 
telaşa düştüler ve bu isi dikkatle ele al
dılar. Akla gelen çareler şunlar oldu: 

1 - Doğumu kontrol etmek. İ§i Malt-
hus nazariyesine uydunnağa çabalamak. 

2 - Muhaceret imkanlarını aramak. 
3 - Zirai istihsali arttırmak. 
4 - Endüstriyi ve ticareti inkişaf et

tirmek. 
Malthus nazariyesini tatbik etmekle 

acele ihtiyaçlara cevap vennek imkanı 

olamıyacağı meydandır. Zira on on beş 
yıl içinde doyunılacak ve kendilerine iş 
temin edilecek vatandaşlar zaten do~rmuc; 
bulunuyorlar. Runlann kimi beşikte, 
kimi emeklemekte, kimi de ilk mektep
lr.-rfo~i .. 

Ikinci !;'are. Yani, muhaceret .imkanla
rını aramak. Bu mesele de şöyle incelen
di. 1875 den 1920 ye kadar geçen yıl 
i!;'inde Japonya Kuril adalarım, Liru 
Kiyu adalarım, Fonnoz \'~ Peskador a
dalarını, Kore devletini Sahalinin yan· 
sını almış ve büyük harpten sonra da 
Karolin, Mar~al. Mariyan ve Pelev a
daları üzerinde kendisine Manda veril· 
mi~ti. Hemen söyliyelim ki hükfunetin 
çok cömert yardımlarına rağmen bu top 
raklar fazla halkımızı cezbedecek birer 
muhaceret mıntakası halini alamadılar. 
Zira buralarda iklim fevkalade fenadır ve 
yerli halk o kadar ucuza çalşnaktadır 

ki Japonlar burada tutunamamaktadrr. 
Bu tarihlerde bir kısım Japonlar muhte
lif memleketlere hicret edebiliyordu. Der 
ken bu kapılar da birer birer kapanıver
diler. Avustralya ve Yeni Zelfuldaya 
1001 denberi, Kanadaya 1927 denberi ve 
Amerika ile Meksi.kaya 1936 danberi 
Japon muhacir kabul edilmemektedir. 
Guatmala, Küba, Peru, Şili, Venezüella, 
Brezilya, Filipin, Yeni Gine, Malezya, 
cenubi Afrika, Yeni Kaledünya, Holan
da ve Britanya müstemlekelerine tek Ja
pon muhacir sokulmamaktadır. Halbu
ki 1898 den 1917 ye kadar Amerika 
3:! 1,500 kilrımetre murabbaı fazla top
rak elde etmiştir. Fransanın 1881 den 
192.1 e kadar ele gcçirdi~i topraklar 
3,379,000 kilometre murabbaıdır. Büyük 
Britanya i·c 1888 den 1920 ye kadar ge
çen zaman içinde tam 4,U3.922 mu'rab
ba kilometre genişlemiştir. 

Nüfus artışını durduramayınca. zira
atc yarar toprak JaJ>Qnları be~lemeğe 

ı,afi gelmeyince, muhacerete imkan hu
lamaymca, yaşamak için ba~vurulacak 
tek çare endüstri ve ticaretten ibaret 
kalıyor. Endüstri için laznngelen iptidai 
maddenin çoğunu başkalarından almağa 
mechunız. Demirimiz Çinden ve Hindis
tandan geliyor. Petrolu ve odunu Ameri
kadan alıyonız. Kauçuk Holanda müs-
temlekelerinden geliyor. Avustralya ve 
cenubt Afrikadan Yün alıyoruz. Buğda. 
yımızı Çinden Avustralyadan, pamuğu 
Mısırdan ve Hindistandan sebze ve ye
mişi lsveçten getirtiyonız ... 

(Bitmedi); 
(l)Yani buz gibi bir harp. 

Eski radyo 
Makine ve parçalarını almak veya 

Evinde tamiratı yaptırmak istiyenlcr 
Llirnba<ı.ı,modelini açık adreslerile birlikte 
lstan'Jul (743). posta kutusu adresine 
yazmalar 
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Tam bir 
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, 

iskelet 
lira! 

Parisle 
satan 

ınsan iskeletleri 
'"' iki magaza var 

Ca m do1.abkır içcrsindc 

iskeletler ve kafa taslan 

İnsan bakkal olabilir, tavuk satabilir, 
yahut hububat üzerinde iş yapar. Bun
lar tabii hatıra gelen şekillerdir. 

Fakat iskelet satmak ... insan bu keli
meleri duyunca, gayri ihtiyari teşrihha
neleri, morgları, veya cellfıt evlerini ha
trr lıyor. 

Bununla beraber bize inanrmz ki, Pa
riste, bugün iskelet satan iki büyük ma
ğaza bulunuyor. nu iş ile meşgul olan 
insanlar, kendilerine, hiç kimseye bir ma 
na ifade etmiyen "kemik mütehassısı,, 
ismini veriyorlar. 

Bu dükkanlardan birisi, yalnız kemik 
ticaretile meşgul değildir. Mukavvadan 
veya alçıdan insan vilcudunun muhtelif 
kısımlarının modellerini satar. Bu me
yanda mağazanın bir iskelet kısmı var
dır. lstiyenler burada insan kemiklerinin 
mukavvadan veya alçıdan modellerini 
buldukları gibi, sipariş ederlerse birkaç 
gün içerisinde kendilerine hakiki insan 
kemilderi de temin edilir. 
Diğer mağaza birincisi gibi değildir. 

Orada hakiki kemikler, hakikt iskeletler 
saWu-. Bu mağaza Pariste Sen - Mişel 

bulvarının arka tarafında dar bir sokak 
içerisindedir. Küçük bir kapısı vardır ki 
üzerinde şu levha asılıdır: 
100.000 iskelet;kcmik mütehassısı Düran 

Burası, bütün rafları kol ve bacak ke
mikleri, kuru kafatasları, cam dolaplar 
içerisinde tam iskeletler ile dolu bir dük
kandır. Dükkanda daha çok alaka uyan
dıran bir üst kat da vardır. Buraya ka
ranlık ve dar bir merdivenden çıkılır. 

Burası küçücük bir odadır. Elektrik te
sisatı yoktur .. !çerisinde gece gündüz 
şi~esi yeşile boyanmış bir petrol lambası 
yanar. Burada Kaligari isminde bir İ
talyan doktoru çalışır. Odaya bitişik kü
çük ve karanlık bir yerde kemikler ha
zırlanır. üzerinde kalmış et parçalan 
sıyrılır, alkolle yıkanır Javel suyu ile 
beyazlatılır, kurutulur. Biribirine eklt
nir, satılabilecek bir hale getirilir. 

İskelet fiyatları ucuz sayılamaz. Bura
da tam bir iskelet 3000 franka (bizim 
paramızla 160 - 165 lira) satılır. Tam 

bir kafanın fiyatı 400 franktır. (bizim 
paramızla 22-24 lira), 

Dükkan sa11ibi Düran bu iskeletleri 
ya resmi hastanelerden yahut tıp fakül
tesinden tedarik eder. Hastanelerde ölen 
hastaların akrabası 3 gün içerisinde mü
racaat edip cesedi almazc:;a ceset hastane
ye kalır. Üzerlerinde doktorlar çalışır
lar, otopsi yaparh\r.. Cesetler de resmen 
bir müteahhide yani "Düran.,a ihale e- , 
dilmiştir. Kemik satmsının otomobili 
hergün hastaneleri dolaşır .. Ölüleri top
lar. Sonra bu ölüler doktor Kaligariye 
verilir. 

Kemiklerin hazırlanması kolay bir iş 

delfüdir. Cok zaman alır ... Bilhassa ke
miklerin biribirine bağlanarak tam bir 
ic:;kelet haline getirilmesi çok uzun sü
rer. 1\fahir bir usta ancak iki günde 
bir iskelet ha{!Ja,•abilir .. 

Bu mağazanın müşterileri arasında çe
şit çeşit adamlar vardır .. Tıp talebeleri, 
doktorlar tabii başta gelir. Fakat diğer 
meslek sahipleri arasından da kemik a
lıcıları vardır. Mesela heykeltraşların 

da buraya müracaat ederek model olmak 
üzere bilhassa kafatası aldıkları çok defa 
vakidir. Tedris aletleri satan büyük ma
ğazalar, panayırlarda dolaşan seyyar 
canbazlar da buranın müşterileri arasın 
dadır. 

- Pardesüme yeni düğme dil,tir
melc istiyorum. 

- Düğmelerinize yeni bir pardcsü 
dfkf;Cl\. daha iyi olmaz mı, 

İkincisinden Ferideyi mi, yoksa cinayeti işliyeni mi kastet
tiğini anlıyamadım. Bununla beraber iki de ayni yola çıkar. 
Ha onu, ha ötekini merak etmiş bulunsun. İkisi de ayni şahıs 
değil mi? 

- Sabri ne yapacak? 
- Sabrinin ne yapacağını bilmem. Fakat Sabiha, madem ki 
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Beraberce oqnaqaca~ımız komed
qanın sanarqosunu hazırladık 

- Neye tereddüt ettiğini anlıyo

rum; manasız ... Açık konuşalım, a
ramızda riyaya ne lüzum var? Eski 
Rozin şimdi hayatta değil, onuıı yerl
ne kadınlık cazibesini bazan :.incma 
perdesinde, hazan da yatakta istis- · 
mar eden bugün bir kontun, yarın bir 
başkasının metresi olan sinema yıl

dızı Rozin var. Hayalimi tahakkuk 
ettirmemiz, senin hayat arkadaşın 

olmam kısmet değilmiş, bırak da mes 
leğinde yardımcın olayım. Benden 
bu zevki esirgeme ... 

Teklifıni kabul etmek, onu aşkımın 
zırvesinden bir çok casus kadınların 
yiizdüğü deryaya düşürmek buna 
çok ağır geliyordu: Kendilerini sev
mek betbahtlığına uğramış zavallı ka 
dmların parasile geçinmek için onları 
kaldırımlarda sürttüren külhanbeyler 
derkesine düşeceğim gibi geliyordu 
bana. .. Fakat, sonunda teklifi kabul 
ettim ... 

Ondan sonra beraberce oynıyacağı
mız komedyanın senaryosunu hazır
ladık. Onun şahsında artık eski sevgi
liyi değil, emrimizde (Ps. 709) rumu 
zu ile çalışan bir ajanımızı görüyor
dum. Ona yapacağı işi anlattım: 

Kontla münasebetine devam edecek 
ve ondan mümkün mertebe fazla ma
lfımat almağa çalışacak, bir gece de 
fırsatını bulup kontun çantasını aşı
racaktı. Bu işi bir kaç gün sonra yap
tı. 

- Mükemmel! 
- Bu nihayet kolaylıkla oldu. Rozin 

bir gece tiyatro dönü~ü kontla beraber 
onun part:ımanına gitm~ıı. I{Ont g~eyı 

orada beraber geçirmelerini istiyordu. 
Roıin içeri girince mahut çantanın, boş 
olduğu için, bir kenara bırakılıvermiş ol
duğunu gördü ve hazırladığımız senar
yoyu oynamağa başladı: 

- Oda hizmetçime telefon etmeme 
müsaade eder misin? Beni bekliyecekti, 
merak etmesin. 

- Rica ederim sevgilim. 
Rozinin evinde telefon başında bekli 

yen adamlarımızdan biriydi. Çünkü genç 
kadının kontla beraber dışarı çıkacağı 
bana haber verilmiş, bunun üzerine ben 
de telefon başında birisini bekletmeği 
münasip görmüştüm. 

- Kimdi bu adam? 
-Hotmon. 
- Becerikli biridir. Iyi seçmişsiniz. 

Sonra? 
- Oda hizmetçisi telefona cevap verdi

ği sırada Hotmon telefonun diğer ahize
sinde söylenilenleri dinlemekteydi. Ro
zin SÖzleri arasında evvelden kararlaştı-

-==- 11 ~ ==-
rılmış parola cümleyi söyleyince vaziye
tin müsait olduğunu anladı. 

Gece saat ikide konti.m evine, ewelden 
hazırlatılmış anahtarla girmesi onun için 
çocuk oyuncağı kabilinden basit bir iş 
oldu. Çantayı aldı ve sabahleyin tekrar 
yerine koydu. Arada geçen müddet zar
fında çanta tartılmış, ölçülmüş, yapıldığı 
malzeme not edilmiş, fotoğrafı alınmış, 
velhasıl bir eşinin \'ücuda getirilebilmesi 
için lüzumlu olan her şey yapılmıştı . 
Ertesi akşam çantanın tıpatıp eşi elimiz 
de mevcuttu. Biraz evvel kolonclin ma
sası üstünde gördüğünüz çanta ... 

- Mükemmel manevra! Fakat evrak 
nasıl çalındı? 

- Şimdi onu anlatacağım efendim. Ha 
zırlığımız böylece tamamlandıktan sonra 
bekledik. Bir gün Rozin bana telefon e
derek kontun "mühim bir iş için,, İspan
yaya gideceğini söyledi. Dönüşte Parise 
uğrayıp birkaç saat kaldıktan sonra doğ
ru Berline gidecekmiş. 

Kont gidince Rozinle buluşarak tuzağı 
kurduk. 

Kont geleceği günü bildirmiş ve Paris
te geçireceği saatlerin programım hazır-
lamıştı. Rozin saat 9,45 de onu istasyon 
da bekliyecek, beraberce kontun apartı
manma gidecekler, bütün günü orada ge
çireceklerdi. Uşak ve ahçı kadın kontun 
sadık adamları olduğu için gündüzün o
nun evinde iş görmemize imkan yoktu. 
Bu sebeble Vangerhaydın programını 

işimize uygun gelecek şekilde değiştinne
:rmz ıazımar. tJzun uzadıya du5ı.indük-

ten sonra bu meseleyi de halle muvaffak 
olduk. 

Muayyen gün kont trenden inince Ro
zini bulamadı, onun yerine oda hizmet
çisi bekliyordu. 

- Madam biraz rahatsız. 
- Mühim bir hastalık mı? 
- Hayır. Biraz üşütmüş, doktor dı~-

rı çıkmasını menetti. Madam sizi evde 
bekliyor. 

Vangerhayd, mahut çantası koltuğun
da Rozinin evine geldi. Çantasını bırak
maksızın yatak odasına girdi, metresini 
kucakladı. 

- Geçmiş olsun. Mühim değil ya has
talığın? 

- Hayır sevgilim. Seni görünce daha 
iyileştim! Burada kal da yemeği beraber 
ve yatakta yiyelim. 

- lyi olur ama ... 
- Aması var mı? 
Kont tereddüt ediyordu. Nihayet bak-

layı ağzından çıkardı: 

- Bu çantadan biran aynlmıyacağrm 
yemin etmiştim de ... 

- Çantayı yastığın altına koyarsın 

olur biter. 
H.ozinin istediği oldu, kont çantayı: 

yastığın altına koyarak soyunup yatağa 
girdi. Yastığın altında, Rozin tarafından 
çantanın eşi durmaktaydı. Kontun dün· 
ya ahvalile pek fazla alakadar olamıya
cağı bir sırada Rozin bu çantaların yer
lerini değiştirdi. 

Tm·alet kabinesinin hem yatak odası· 
na, hem de koridora kapısı vardı. Rozi
nin oda hizmetçisi yatağın başucuna te
sadüf eden kapıdan yüzükoyun içeri gi
rerek çantayı alıp dışan çıktı ve mutfak 
tak bekliyen Hotmona verdi. O da bir o-

. tomobille buraya gelip çantayı teslim et
ti. Evrak•n fotoğraflarını aldık. Hotmon 
geri götürdü. Rozin bir takrip çantayı: 
yastığın altına koydu. 

- Bravo, tebrik ederim, şahane bir O· 

yun .. 

Telefon çalıyordu. Klerjo açıp dinledi 
ve Benuaya uzattı: 

- Sizi istiyorlar. 
- Mersi. AUo .. Ha sen misin Bürle .• 

Ne? Ne söylüyorsun Allah aşkına! 
Kaşları çatılmış, sinirlenmişti. 

- Beni bekleyin, geliyorum. 
Ahizeyi yerine koydô., Klerjoya elini 

uzatarak: 
- Allahaısmarladık, dedi. 
- Cansıkıcı bir mesele mi kumandan? 
- Evet, sinirlenecek bir iş. 

VT 

Benua koşa koşa, bürosuna girdi. İs
tihbarat teşkilatının kimyager fotoğraf
çısı Bürle de girince vaziyetini düzeltti. 
Benua kapıyı kapayınca sordu: 

- Ne oldu? 
Zabit vekili iki bobin film göstere

rek: 
- Bakınız kurnandan, dedi, filmler hep 

bozuk, simsiyah .. 
- Garip şey! İkinci defadır ki böyle 

oluyor. Dikaktsizlik yapmış olmayasın 
Bürle? 

Zabit vekili itiraz etti: 
- İmkanı yok kumandan. 
- Emin misin? Beceriksizliği affedebi-

lirim, yalancılığı asla .. Mesele çok mü
him .. 

- Azami derecede dikkat ettim. Film
lerin benim elimde bozulmadığına emi
nim. 

- Filmleri sen yalnız mı yıkadın? 

(Devamı var) 

~•~rJlifl:ı••·1IH!1DI11Jlml3[!lll~raa11iECJCEliJınrooa 
mış, yahut, hayata bizzat binbir darbe indirmiştir.Şişmanının 
kara kaşlı ve düz saçlısının şöhreti vardır. Gençliğinde yapma .. 
dığını, yakmadığını bırakmamıştır ... Konuştukları, boş şeyler, 
havaiyat. Havaiyat yüzünden bu kadar gürültü koparabHen
Jer, ciddi bir meselenin hallinde l~imbilir ne yapacaklar? Ştş

nı: 

HABERiN EDEBi Tt:: .. 'RTKASl: 69 - o da laf mı? - diyor. İnsan bir kızmaya görsün. .. 
Temizpakı cevap veriyor: 
- Kı,zmak fena şey ... Benim başrma gelen de o yüzden de

ğil mi? 

adını Nazire diye bildirmiş ve ağabeyim de onu bu isimle 
tanıyor, Sabrinin kendisini görerek Sabihanm öldüğünden 
bahsetmesi iyi olur. Günün birinde onu görse bile Sabiha ol
duğuna ihtimal veremez ve bu şekilde belki Nazireyi tanımak 
arzusundan da vaz geçer. 

Safinaz hanım hararetinin, kendisine verdiği bitkinlik i-
çinde cevap verdi: 

- Ben artık düşünemiyorum, oğlum! Ne istersen onu yap. 

tirdiği bir sandalyeye oturmuş, ellerini çaprazlıyarak kuca
ğına koymuş, bembeyaz saçlı temiz başını badanası sararmış 

duvara dayıyarak gözlerini kapamış bir haıdedir. Konuşanla
rın sesleri onun kulaklarına ancak birer uğultu halinde çarpı-

Bunu söyledikten sonra belki yüz defa tekrarladığı hika
yesini anlatıyor. 

Şişman kendisini haklı göstermek için, kcndilerile şu ka
darcık bir aH'ıka göstermiyen, başını dayamış, kulaklarını tı
kamış beya~z sa~lıyı gösteriyor: 

- O halde ben bugün gidip Sabriyi göreyim. 
Annesi sadece bir baş işaretile tasdik etti. 
Selim, bu işte alakadar buluıımasa ve Sabihayla bir karı 

koca hayatı yaşamamış olsaydı, işe bu kadar ehemmiyet vcr
miyecekti. J?akat o, ağabeysinin geçmişi öğrendiği gün, düşe
ceği fena vaziyeti düşünüyor, bu yüzden annesinden daha çok 
heyecan duyuyordu. 

. . . . . . 
ISTANBUL tevkifhanesininilk bakışta insanda bomboş 

tesiri uyandıran bir odasındayız. Burada, bir kaç kadın var. 
Bunkrd:ın biri, diğe!'lerinin konu~malarile hiç, hatta hiç ala
kadar görünmüyor. Bembeyaz saçlı ve zayıf bir kadın ... 

Parmaklıkları geniş pencerenin yan duvarı dibine yerleş-

yor ... 
Kadınlar konuşuyorlar. Bozuk şiveler arasında düzgün 

söylen<:n kelimelerin akisleri, odanın dört duva;rı içinde dönüp 
dolaştıktan sonra açık kapıdan koridora kadar dağılıyor. U
ğultu o dereceyi bulmuştur ki duvara dayalı baş doğruluyor, 
çapraz eller açılarak kulaklarını kapıyor. Kendisinde: "Susu
nuz!,, demek cesaretini bulamıyor, ba~ını tekrar dayıyor, bu 
uğultuyu işitmemeğe, hiç duymamaya çalışıyor. 

Yüksek sesle konuşanlardan biri, nisbeten genç bir kadın
dır. Yüzügözü düzgün, üstübaşı pakça bir kadın. Bunu tevkif
hanenin dört duvarı arasında görmeyip te, kendisine sokakta 
rastlıyanlar, peka.Ia kibar bir hanım demekte tereddüt göster
mezler. Yalnız dinliyen, arasıra söze karışan çopur yüzlü taze 

de bu vasıf yoktur. O belli ki hayatın binbir daı'besile karşılaş~ 

- İşte bak, - diyor. Onun başına gelen de kızma yüzünden. 
Çopur yüzlü söze karışıyor: 
- O mu? Ne kızması? .. Kıskançlık! .. 
- Ne olursa olsun, kıskançlık mrsknnçlık. Ucunda kızma. 

var ya sen ona bak. 
Bu sırada, konuşanlar, başlarını hep birden kapıya çevir· 

eliler. 
Kapıda görünen gösterişli bir kadın: 

-Nazire hanım! - diye seslendi. 
Kulaklarını parmaklarile sıkı sıkıya kapıyan kadın, iriya

rı gardiyan Ha.ticenin sesini işitmedi. 
Hatice, sallanarak odaya girdi. Elini omuzuna dokundura

rak onu hayallcrind~n uzaklaştırdı: 
,(Devamı var). 
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Nevyorkta bir (saçı dökülmü5Jerr klübü Yardır. Bu klübe girebilmek için h:lştaki 

saçsız kısmın 60 santimetre murabbaın dan fazla oJma,.,ı şarttır. Klüb idare heyeti, 
kayda çok sıkı riayet ederler. 

Ç@~ ~aıırD~ (Q)Bır lYISOJJO 

Buz dolabında yaş-
lılar genÇleşiyor 

Yaşlı bir kadın buz dolabına gir
mış, 42gün sonra terütaze çıkmış 

İngiltcredt: yeni bir gençleştirme u
sulü bulunmuş ve ilk tecr~i.bede son 
derece hayret verici bir netice alın

mıştır: 

42 gün bir b.ız dolabı içinde yaşatı
lan bir l.adın. t tün gençliğini tekrar 
elde edeıek cıkıyor .... 

Uzerinde tecriıbe yapılan kadın, 35-

40 ya~larmded r. Fakat, küçükten beri 
son derece zayıf ve halsiz olan bu ka
dın, lı:ıyatın zevkini tadamamış, biça
re bir in andır. Hic bir gençlik heye
ı.:anı yaşamamış olan Anna Brog, 35 
yaşında, ellihk bır ihtiyar haline gel
miştir ve bunJan sonra da artık ölü
münü beklemektedir. 

Onun için, doktor Lampl, yeni bir 
gençleştirme usu).i üzerinde tecrübe 
yapmak istediği zaman, Anna, hiç bir 
tehlikeyi düşünmeden kendisini ileri 
sürmü tiır. Esasen hayattan uzak ya
şıyan bu kadın, tecrübe iyi netice ver
mezse bir Ş'!Y kaybetmiş olmıyacak, 

tecrübe muvaffal: olursa çok şey kaza
nacaktır. 

Doktor Lampl ondan evvelki td.:rü
be::;;, · '>i- tavşan üze-rinde yapmıştır. 

İhtiyar bir tavşana, bir c1Ztna guddesini 
aşılıyor. Fakat, guddenin, tesirini gös
termesi için, .Uzerinde aşı yapılan mah
llıkun dayanılamıyacak kadar soğuk 
bir hava icinde bulunması lazımdır. Bu
nun için de, hayvanın veya insanın his
lerini iptal etmek icap ediyor. 

Doktor, kadın üzerin.de de ayni ame
liyatı yapıyor. Anna, vücuduna dana 
guddesinin usaresi aşılandıktan sonra 
hisleri ıptal edilerek, büz dolabına ko
nuluyor. Dolabın içinde, elektrik vası
tasile, sıfırın altında, 20-30 derece so
ğuk hava temin edilmektedir. 

Hisleri uyuşturulmuş olan kadın so
ğuğu duymuyor. Gayet müşkülatla ne
fes alıyor. Kendisine sun'i teneffüs 
yaptırılıyor ve sun'i bir şekilde besle
niyor. 

Tam 42 gün böyle geçiyor. Bundan 
sonra buz dolabından çıkarılan ve ken
disine getirilen Anna, gözlerini, dün-

yaya yeni gelmiş gibi açıyor: Kendisi 

ni 17 yaşında bir genç kız gibi hisse
diyor ... Doktor teı.:rübelerine devam 
etmektedir ... 

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

{Ç©<6lUI ık Iliı©lft©l~D 
H ediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
BiRER DEFTER K.. 

25 Birsen Y ornlu Karagürnrük, 26 
25 Birsen Yomlu Karagümrük, 26 

Nuriyc Karagiımrük, 27 Ziya Yeşilköy 
mühehdis, 28 Burhan Capa öğretmen 

okulu, 29 Ziya D nizyolları, 30 Erol 
Şehremini, 31 Ali R za erek lisesi, 32 

Ferit Beyazıt Emniyet cami. 33 Melek 
Şehremini, 34 Hatice Şişli, 35 Türkır.cn 1 
Oktay Maçka, 36 Zeki Vefa erkek Ii· 
se~i, 37 Armağan Kartaltepe 46 ıncı 

oku1, 38 Baru Tozl.aparan 39 Rukcr 
edirncl<apı 41 cahit pcrtcvniha, füesi 
42 Sadiye arlancan mevlanekapı, 43 Zeki 
vefa erkek lisesi, 44 fikrct 15 i!k:;kul, 

Çırpın muradpaşa, 66 güler çifte havuz· 
lar, 67 Nurullah Beşiktaş Kılıcali, 68 

Macide Topkap:, 69 Mulüfer Tophane, 
70 melliha Kabataş Kız O.O., 71 Beh~et 
Vefa lisesi 72 Bulent varol Boyacıköy 
73 Nimet etüs pangaaltı 74 B. cağh 

amatya, 7 5 Maryo lediva altıncı daire 

Mılli kümen in 

Bu haftaki 
nıaçları 

T .S.K. lstanbul Bblgesi Futbol ajan
lı~rndan: 

8 mayıs pazar gunü yapılacak milli 
kiime maçları. 

Taksim stadı: 
Galatasaray - Altı klüp muhteliti saat 

14,30 hakem Ahmet Adem Göğdün. Yan 
hakemleri Rıfkı Aksay \·e Şevki Çmga. 
Guneş - Beşiktaş A takımları saat 16. 

:30 hakem Adnan Akın. Yan hakemleri 
Tank Ozerengin ve Fahreddin Somer. 

Altı klüp muhtelitini teşkil edecek aşa· 
i:'lda isimleri yazılı futbolcuların saat 14 
de Taksim stadında hazır bulunmaları 
t<"b!iğ olunur. 

\'efadan: Muhteşem, Hüseyin. 
Reykozdan: Safa, Bahadır, Sadettin, 

Kemal, Şahap, Turhan. 
İ!:fanbulspordan: Saim. Samih, Ilarri. 
Süleymaniyedcn: Ruhi, Daniş: 
Topkapıdan: Haydar, 
Hilfüden: Hakkı. İlhan. 

Allı klilp arasındaki turnuva 
Vefa, Beykoz, lstanbulspor, Süleyma

niyc, Topkapı, Hilal, klüpleri arasında 

yapılacak kupa maçı fikstürünü tanzim 
etmek üzere salahiyettar bir murahhas
larının !;-5-938 pazartesi günü ak~amı 
saat 18 de Bölge merkezine göndermeleri 
ve mur:ıhhas gönderrniyen klüpledn bu 
maçlara i~tirak ettirilmiyecekleri tebliğ 
olunur. 

Halkevı turnuvası 
Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klübler arasında 8. 5. 

1938 pazar günü Karagümrük sahasın
da aşağıdaki maçlar yapıl~aktır: 

Altıok·Yıldız: B. 9-10.30 

Halıcıoğlu-Alemdar: B . 10.30-1 2 
Altıok-Yıldız : A. 13.30· l 5 
Halıcıoğlu-Alemdar: A. 15·16.30 

Boks 
Teşvik n1üsabakaları 
T. S. K. htanbul Bölgesi Boks A

jnlığından: 

1 - Bölgemizde yapılacak ıelrııı 

Boks teşvik müsabakalarından birinci· 
si 21. 5. 1938 cumartesi günü ak_şamı 
saat 20.5 de Veznecilerde kain Süley
leymaniye klübü salonlq.ırında yapıl:r:ak 
tır. 

2 - Tartı 18.5 da yapılacaktır. 
3 - Bu teşvik müsabakası bütün a

matör boksörlere açık olduğundan her 
kes iştirak edebilir. 

4 - Tbrtı ve müsabaka tam tayin o
lunan saatlerde yapılacağından bu mü
sabakaya iştirak edecek olan idmancı· 
Iarın muayyen vakitten evvel hazır bu
lumn.-:ılan lazımdır. 

45 Hüseyincahit şehremini 46 h·')'rün~a 1 
kadırga okulu, 4 7 scyfcttin, 49 ortaokulu 
Şevket 1mmkapı,O.O. 49 Hiciri erkek 
lisesi, 50 Ayten tercuman beyoglu 

B1RER KALEM KAZANANLAR 

Yeol stadyom Dolma· 
bahçede mi yapılacak 

51 Fuat Birinci Beyazıt, 52 aliye a!tuncu ı 
Fındıklı, 53 azra vi1dar P.O.M. An -
kara, 54 Abdullah erge Şehremini, 55 1 HIMlh; 
Kemal • .rmagan izmit 56 Hüsamettin 

Bakırköy O.O. 57 csehhare özder Fa -
tih 58 mebrure Kasımpaşa, 59 Keramet
tin ba~aran Kadıköy 60 Müzeyyen Ee) -
lerbeyi 61, Fikret öze Kad:öky 62 eleni 
zünbüloğlu kurtuluş., 63 drhan uysal 1 
fatih, 64 Cavit gülen üsküd:ır, 65 Nari 

ı) ·11'lcak değil hal iki yılan ... Bu \me 
ık:ıh ı,uçlik l.ız bir yaşındanbcri hebck

le O) nt\ acak yerde işte böyle yılanlarla 
oynuyor. 

Yeni stadyum sahası için Yenibah
çe ve ~onra Çırağan sarayının yerleri 
düşünülmüştü. Fakat birinin şehir mer 
kezinden uzak, diğerinin ise küçük ol
ması dolayısile bu fikirlerlden vaz ge· 
çildiği bildirilmektedir. 

Veri~:liği bildirillen son karara göre, 
stadyum Dolmabahçedeki Gazhane ile 
eski istabliamire !binasının bulunduğu 
sahada yapılacak ve lüzum gö:iilürse, 
Taksi:nle Dolmabahçe ar:ı:;ındaki mey
danlık da alınacaktır, 

Bursada spor 
Atletizm, güreş, futbol maçlar 

Bursa 3 (Hususi) - Bahar ba~ ramı 1 2 inci de\'fede gene birinci devrede ol-
dolayısile bu pazar Bursada birçok spor • dllğ:.ı gibi çok hakim oynıyan Durahlar 
hareketleri yapılmış müteaddit futbol attıkları 2 golle oyunu 3-1 kaıanmışlar
maçlarından ba,.ka atletizm \'e güre§ dır. Duralılar 14 mayısta İnegöl Doğan
karşrla~malan da çok enteresan olmuş- sporilc bir maç yapacaktır. 
tur. DlCER MAÇLAR 
Ati eti ı m Bursa t j>Cki] fabrikasında faaliyete 
Bursa C.II.P. önünde ba5lanmış olan 

sokak koşu~unda atletler; Yeniyol, De
mirtaş Ua<:yonu, hapishane, l\lcrinos, 
Altmparmak, Ulucami önünden geç
mi~ler ve koşu gene C.II.P. önünde ni
hayetlenrniştir. 

Bu koşuya Bursanın federe klübpleri 
iştirak etmiş ve neticede şu dereceler 
alınmıştır: 

l inci: 22 da. 44 Sa. de Burhan 1~1u-
radiyespor), 

2 inci (Bursa) 
3 üncü (Muradiyespor), 
4 üncü (Akınspor) , 
5 inci: (Acar idman) lılardır. 

Ayni zamanda yapılan 100 kilometre 
1.k bisiklet müsabakasına yalnız Akın-

s;>or ,·e Acarlılar iştirak etmişlerdir. 'Ne
ticede: 

1 inci: Bekir 3 saat 33 dakika, 
2 i:ıd: Kemal 3 saat 36 dakika 
3 üncü: H. Fındık 3 şaat 39 dakika. 
4 ÜI'cii: Ihsan 3 saat 43 dakika. 
Güreş 
Ilalkevi ~alonunda güre~ birinci teşvik 

müsnbakaları yapılmıştır. i\tüsabakalara 

milli güreşçilerimizden Adnan hakemlik 

etmi~tir. Netice şöyledir: 

56 kiloda: Halil Kantar (Acar) 
61 kiloda: llüsnü Tamb:ık ( \kmspor) 

66 kiloda: .l\I. Ali (Acar) 
72 kiloda: A. Haydar (Akmspor), 
79 kiloda Hasan Döşer (Duraspor), 
87 kiloda: Ha an Tatar (Acar). 

Futbol 
Bursa Duraspor klübü de ayni gün 

İnegöle gitmiş \"C orada İnegöl ldman 
yurdu ile futbol maçı yapmıştır. İnegöl 

dt>ki Doğanspor klübünden aldıktan 4 
oyuncu ile takımlarını takviye eden İ

negöl idmanyurdu - Duraspor maçı çok 

h<'yec:rnlı olmuş ilk devre Duralılar iki 
sayı y~pmışlar ve fakat hakem bu golün 
birini saymamıştır. Bu suretle lnegöl
liilcdn pc:naltrdan attıklan bir golle ilk 
de\'re l-1 bitmiştir. 

DD"a rrba~ırdaı 

Kır koşusu 
Tenisçiler için güzel bir 

kort yaphrıhyor 
Diyarıbakır (Hususi) - Türk Spor 

Kurumu Diyarıbakır bölgesi tarafın -
dan tertib edilen kır koşularının ikin-

cisi ve üçüncüsü de yapıldı. Birinci 
koşuda birinciliği Ayspordan Fehmi, 
ikinciliği Yıldızdan Talat, üçüncülüğü 
Aydan İhsan kazandılar. 3500 metre
lik ikinci koşuda da gene Aydan Feh
mi 11 dakika 32 saniye ile birinci, 
Yıldızdan Talat 12 dakika 15 saniye 

ile ikinci, Aydan İhsan 12 dakika 27 
saniye ile üçüncü gelmişdir. 5 bin 

metrelik koşu cuma günü yapılacak
tır. 

Şehir plfuıında spor sahası olarak 
gösterilen ve şimdiye kadar saha o -
larak kullanılan yerin çürüklüğü yü
zünden su ile dolarak göl halini alı
yordu. Yeni şehirde daha. müsaid bir 
yer saha olarak tanzim edilmiştir. 

Şimdi maçlar burada yapılmaktadır. 
Diyarıbakır Halkevi parkı içindeki 

iki tenis kortundan birisinin tanzimi
ne başlanmıştır. 15 Mayıstan itiba -
ren burada tenis maçları yapılacak
tır. 

Bu kortun tanziminde iklim şart
ları göz önüne alınarak beton yapıl
ması düşünülmaktedir. 

geçen spor ~~ht:~inin futbol takımı Dura 
B. takımı ile hı.ı:-usi bir ekzersiz yapını~ 
neticede Dura B takımı 6-3 galip gelmış-
tir. . :(. " 
Mersinspor ile de kar§ılaşan lpckişli 

ler, neticede 5-1 mağlup olmu~ardır. . :(. :(. 

Yakında Bursanın iki ezeli rakibi Du· 
raspor - Acar idman takımları husu. i bir 
maç yapacaklardır. Bursalılara büyük 
bir heyecan yaşatacak olan bu ma"ın 
giinü sabırsızlıkla beklenilmektedir. G. 

Ankara mın takası 

Eskr:m 
birinciliği 

MUsobakalara 
Halkeviode başlandı 

Ankara mmtakası 938 eskrim birinci
liklerinin flore ve kılıç karşrla~malanna, 

halkevi salonunda kalabalık bir seyirci 
kütlesi önünde başlanmıştır. 

Çok güzel Ye heyecanlı geçen mü aba
kadaki seyirciler arasında sporcu Yekil 
Rana Tarhan ile birçok güzide ze\'at Yer 
almışlardır. 

Büyük bir merak ,.e alaka ile takip 
edilmis olan bu müsabakalarda alınan 
teknik neticeler ~unlardır: 

Flöre: 

Altr müsabık arasında yapılan finalde 
birinci Zihni Erensoy (Gençler Birliği), 
ikinci Mustafa Onderer (Gençler Birli
ği). üçüncü Naci Sungar (Gen,Çler Bir
liği)' 

Kılıç: 

Altı mü abıkın i~tirak ettiği bu mü a
bakalarda: Birinci ~aci Sungar (Gençler 

Birliği). ikinci Mustafa Onderer (Genç
ler Birliği), üçüncü Zihni Erensoy (Genç 
!er Birliği) dir. 

Edirne - ls tanbul arasında 

Bisiklet yarışı 
Ankara; 5 (A. A.) - Ha:,eı aldığı

mıza göre, bisiklet federasyonu, İstan
bul ve Edirne ("ı·asında memleketimizde 
ilk defa olmak üzere büyük bir şehirler 
arası koşu hazırlamaktadır. Bu yanı 
gidiş ve geliş olarak iki etapta yapıla-

cak ve katedilecek mesafe trr•kriben beı 
yüz kilometreyi bulacaktır. Bu yanşa 
memleketin her tarafından Bölgelerin 

en iyi bisikletçileri iştirak edeceği gibi 
istiyen her k:>şucu da girebilecektir. 

Bu büyük yarııın Ulu Önderin Sam 
suna ayak bastığı gün okın ve spor bay 
ramı kabul edilen 19 mayısta yapılma· 
sı düıünülmektedir. 

( ... ·-· ........ \ , / / 

-~_:. 
Bisiklet 

Bu haftaki yarııım mesa"esi 
100 kilometredir 

T. S. K. latanbul Bölgesi Bisiklet A
janlığından: 

1 - Seri bisiklet yarışlarının 7inci· 
si 8. 5. 1938 pazar günü sabc.lıı tam 
saat 9 da yapılacaktr. 

2 - Yanş yolu : Mecidiyeköy·istin-
ye-BendlerTarabya-Mecidiyeköyü ol 
mak üzere iki defa gidiş geliştir. 

3 - Yanı mesafesi yüz kilometre· 
dir. 

4 - Yarışçıların hazırlanmış olarak 
tam vaktinde yarış yerinde bulunma
ları lazımdır, 
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Romada Hitlerin Mu
soli niden istedikleri 
Napoli 6 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinin iyi haber alan bir mem
badan öğrendiğine göre, Hitler Çekos 
lovakya harici siyasetinin, Çekoslo
vak - Sovyet ve Çekoslovak - Fransız 

itilMlarınrn tahfifi ve imkan olursa 
feshi suretile de~iştirilmesi için İtal
yanın yardımını istemiştir. Hitler bu 
talebini dün Konte - eli - Kavur zırh
lısında serdetmiş ve saat 10,30 dan 
18 e kadar İtalyan donanması mahi
rane manevralarına devam ederken, 
Mwıolinl ile beynelmilel vaziyetin baş
lıca hadiselerini müzakere etmiştir. 

Resmi mahf eller Hitlerle Musolini 
arasındaki mülakat hakkında en ufak 
malumat vermekten bile · çekinmeke
dirler .Bununla beraber öğrenildiğine 
göre Bitler müzakerelerin cereyan et
tiği ilk iki gün zarfında birçol: talep
lerde bulunmuştur. 

Alman mahfellerinde söylendiğine 

göre büyük Av;rupa dcvletlerile mü
zakerelere başlanması için her şeyden 
evvel Çekoslovakya ve müstemleke 
meselerinin halledilmesi şarttır. 

Çekoslovakya meselesine gelinct 
öğrenildiğine göre Almanlar Musoli
niye üç buçuk milyon Südetin Alman 
hudutları haricinde yaşamasına AJ
manyanm müsamaha edeceğini fakat 
Çekoslovakyanın harict siyasetinde 
süratle değişiklik yapması lazım gel
diğini söylemişlerdir. Almanlar Südet 
Almanlarının memlekete ilhakının 

derhal halledilmesine lüzum görülmi
yen bir prensip meselesi olduğunu kay 
detmişler ve Almanyanm esasen yu
karı Adijcleki Alman ekalliyetinin Al
man hudutları haricinde kalmasını ka
bul ettiğini hatırlatmışlardır. 

Almanlar, buna mukabil Çekoslo
vakyanın harict siyaseti meselesinin 
hayatı ehemmiyeti olduğunu kaydede
rek demişlerdir ki: 

''Almanya Çekoslovakyanm keneli -
!ini Sovyetler birliği ve Fransa ile 
birleştiren bağlan çözmesini, hatta bu 
memleketlerle akdettiği muahedeleri 
feshetmesini 3iddetle arzu etmekte
dir.,, 

Alman mahf elleri, Roma. • Berlin 
mihverinin prensiplerine tevfikan !tal 
yanm yardımından emin bulundukla
rını beyan etmektedirler. 

Havas ajansının muhabiri diğer ci
hetten İtalyanların İngiliz - İtalyan ve 
Fransız • İtalyan münasebetlerinin 
tanzimini Almanyanın tasdik etmesini 
istediklerini öğrenmiştir • 

Muhabir, İspanyol meselesinin de 
görüşülmüş olduğunu haber almıştrr. 
N ıpotideki merasim 

.Napoli 5 (A.A.) - Geceyi trende 
geçirmiş olan Hitler saat 10,10 da. 
Papolide Mergellina istasyonuna gel
miştir. Nebat ve çiçeklerile mükem
mel camlı bir kış bahçesi haline ge
tirilen istasyon Alman ve İtalyan 
bayraklarile, faşist ve nazi işaretleri
le süslenmiş idi. 

Hitler, on dakika evvel gelip prens 
Piemon, nazır Ciano, Starace, Alfieri 
ve daha birçok zevat tarafından kar
§ılanan kral tarafından kabul edil
miştir. Veliaht ve na.zırlar Alman dev
let reisini sel!mlamışlar, muzika Al
man ve İtalyan marşlarını çalmıştır. 

Hitler hükümdar ile birlikte selam 
duran iki piyade bölüğü ile lik
tör İtalyan gençliği kıtalarını ve 
genç faşistleri teftiş ettikten sonra 
istasyondan çıkmış ve bu aralık Lik
tör ltalyan gençliğinin bin borazanı 
tarafınclan seltlmlanmıştır. 

Faşist ve nazı işaretleriyle süslen· 
mfş olan milheykel bir tribünde yer 
almış olan bin borazan bundan son· 
ra Alman ve İtalyan marşlarını çal· 
mışlardır. 

tstasyon ctvarmda biriken muaz
zam bir halk kütlesi hllktlmdar Ue 
Hit1erl §İddetle alkışlarmşlardrr. 

Alman devlet reisi kral ile bir11k· 
te açık bir otoınoblle binmiştir. Al
man ve İtalyan nazırlariyle diğer 

zevat da başka otomobillere binmiş
ler ve bu suretle teşekkül eden alay 
snf halinde selAm duran kıt!lların 

arkasında bulunan halkın alkışları 
ve yaf$a nidaları arasmda ltmana ha
reket etmiştir. 

Yol nzerlnde duran G. t. L. tcşkf· 
1Atına mensup 18.000 faşist kadın 

ve gene kızları, Unlformalı 20.000 
siyah gömlekli, 30.000 avan-gardlst 
faştst ve birçok mUsellft.h kuvvetler
den mllrekkep müfrezeler heybetıı 

bir manzara. arzetmekteydl. 
Halk Hitleri, hilk6mdan ve Musoli· 

niyi alkışlamışlardır. 
Musolini tayyare ile saat 10 a doğru 

Nzıpoliye gitmi~tir. Bitler kral ile 
blrlll~te llmana geldikten sonra bir 
motörbotla Kavur zırhlısına gitmiş
tir. Musolini kendisini zırhlıda is
tikbal etmiş ve samimiyetle ellnt 
sıkmıştır. 

R!tler. Kavur zırhlısına çıkarkr .. 
selA.m vaziyetinde dur~n bfitUn harp 
gemilerinin salv ateşleriyle selA.m· 
lanmıştır. 

Deniz manevraları 
Hitler şerefine tertip edilen deniz 

manevraları Napoli körfezinde ls
kla adam civarında yapılmıştır. Ma
nevranın mevzuu iki filo arasında 
muntazam bir çarpışma. idi. Napoll 
körfezinden çıkmakta olan filoya 
Gaetadan ~elen diğer bir tilo bUcum 
etmiştir. 1\Ianenalar doksan denizal
tı gemis inin açıktan gelerek hep bir
den suya batmaları ve su altında tor 
pillerhıl attıktan sonra gene hep 
birden suyun Ustune çıkmışlardır. 

Öğleden sonra torpido filotlllala
rı safhıharp nizamında bulunan bU

yük harp cemlleri hattını yarmış • 
tır. Müteakiben birçok bombardıman 
tayyareleri zırhlılara hücum etmiş 

ve gene ayni zamanda tayyare ge
mllerlnden uçan deniz tayyareleri 
de filonun üzerlnde uçuşlar yapmış. 

tır. Manevralardan sonra Kavur zırh 
lısı limana avdet etmiştir. 

Papanın dargınlığa 
Vatikan; S (A. A.)- Papa, Hitle

rin İtalya ziyaretinin devamı müddetin 

ce Vatikan müzesile tablolar galerisi· 
nin halka kapalı bulundurulmr<:ısmı om
retmiftir. 
l' enl bir '81:1\iert ittifak mı? 
PariS'; 6 (A.A.) - Havas ajansından: 

Siyasl mahfiller Hitlerin Roma ziyareti
nin mühim siyasi aksülamelleri olıtuya
cağı kanaatindedirler. Bu mahfillerin 

fikrince Musolini, ağlebi ihtimal Alman
ya ile askeri bir ittifaka girişmeği red
dedecektir. Çünkü böyle bir ittifakın 

ltalyaya İngiliz - İtalyan anlaşmasile 
istıh~l ettiği istifadeleri kaybettinnesi 
muhtemeldir. 

Ayni mahfiller, kont Ciano ile Fransız 
maslahatgüıan Blondel arasındaki son 
müla.katlarm neticeleri memnuniyet ve
rici mahiyette olduğunu ve ltalyanın 

Fransa ile münasebatını ıslah hususunda 
ki arzusunu gösterdiğini kaydetmekte
dirler. 

Bu mahfillere göre İtalyanın, ayni za-

manda Almanya ile askeri bir ittifaka 
girişmesi hayret uyandıracak bir hareket 
olacaktır. 

Çekoslovakya hakkında siyast mahfil
ler., Çekoslovak meselesi yüzünden bir 
ihtilaf çıktığı takdirde ltalyanın hiç 
değil!;e bitaraf kalacağı ve bu suretle İn-

giltere ile husumet haline girmekden ic
tinap edeceği kanaatini beslemektedir-

ler. Filhakika büyük Britanya hükfune
ti, Fransa, Çekoslovakya ile mevcut mu
ahedesi icabatından olan ta::lhhütlerini 

tutmak mecburiyetinde kaldığy takdirde 
!ngilterenin Fransanın yanında mevki 
alacağını sarahaten bildirmiştir. 

Xihayet siyasi mahfiller, ''Tuna hav
zasında bir İtalyan - Alman iş beraber
liği., hakkında Romadan gelen yarı 1 
resmi haberleri şiddetle tefsir ve bu ke
limeleri İtalyanın b;ı havzadaki nüfuzun 
dan hiçbir suretle vazgeçmiyeceği mana
sında telftkki etmektedirler. 

Bu mahfilJer, küçük iti!M konferansı 
tarafından ltalva ile bir sureti tesviye 
temini için vaki olan davete İtalyanın 
muv2frk cevap vereceğini tahmin eyle
mektedirler. 

Hiflpr RomffVR dönflti 
Roma. 6 (A.A.) - Geceyi trende geçi

ren Hitler bu sabah saat 9 da Romaya 
gelmiştir. 

M•ıc;oliııi ile Alman ve ltalvan nazrrla
n Wtleri Te-nı.i11i istasyonunda kar!'>tla
rnıştardır. Muzika Alman ve İtalyan 
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Bir Alman casusu 
Tevkil edildi 

Süvarileri mizin 
zaferi 

Cenevreden Deyli Bem1d gazetesine 
bildiri.Uyor: 

Vagner isminde bir A1ma.n, casus
luk suçu ile tevkif edilmiştir. Bunun 
neticesi olarak, Vestfalyadaki A.sna
bruk şehir tiyatrosunda. çalışan Kinzi. 
ismindeki bir Alman aktörU de istüa. 
etmiştir . 

Fransada mali 
vaziyet 

Paris; 6 (hususi) - Franğm istik
rar rayici 179 frank bir ingiliz li~ o
larak te.sbit edilmi!ltir. 

Frank'a birinci Blum kabinesi n· 
ınanmda bundan evvelki 6u1cutunda 
147 frank bir ingiliz lirası üzerinden 
fiat konulmugtu. 

Frank'ın kıymetten dilşilrülmesi Pu-
ıankare zamanmdanberi yapılanlann 

dördilncüsü, iki senedenheri yapılanla
rın da ikincisidir. Frank bugün harb-

den evvelki kıymetine nazaran 8 santi
me dil!:nüştür. Yani harbden evvelki 

rayicle 8 santim şimdiki bir frank'm 
değerindedir. Fransız frankı son iki se 
ne içinde değerinden yüzde 135 kay
betmiş bulunmaktadır. 

Maliye nazın Mal1'llldo gazetecile· 
re beyanatında Fransrz sermayec;inin 

memlekete dönmeğe başladığını .öyle
miıtir. Yalnız bugün öğleye kadar 4 
milyar frank Fn:msaya dönmüştür. 

Dahiliye nezareti aşağıd~ tebliğf 
neıretmiştir: 

" Hükumet mali vaziyeti kati olarak 
düzeltmek için Frank'ı istikrar ettirme· 
ğe karar vermiştir. Bu tedbir ıdahili pi
yasada yerli mallar için hiç bir fiat te· 
zayüdünü mucib olamaz. Bu mallann fi 
atları da istikrar kesbetmelidir. Bu 
tedbir, meşru olmıyan kazanclara kay
nak teşkil edemez. Binaenaleyh bu
gün piyasalarda bilfiil mevcud fiatla
nn tt-sbiti valiliklere emrolunmu§tur." 

~ Baetarafı ı incide 
hazırlanmıı olan tribüne Piyemonte 
prensi ve imparatorluk aileli yerletmit 
lerdi. Onlann yanında ay.n bir tribün
de ise kordıplornatik hazır bulunuyordu. 
Yanı saat 15.30 da başlıyacak. Halk 

Musoliniyi bekliyor. ara sıra duyulan 
baykmı ve alk.ıt sesleri birdenbire ı\1-
rekli bir hal aldı; Musolini kabine aza
lan ve faşist partisi erkam arasında ge· 
lerek kendi.sine tahsis edilmi§ olan mev• 
kie geçti. Bu sırada bando fct§ist marıı
ru çalıyordu. 

Saat ıs.ıs de yanıa iştirak edecek 

olan ekibler ura ile İtalyan başvekili
ne takdim edildiler. 

Müsahakaya girct.:ek biniciler 1unJar· 
dı: 

Türkiye: Yüzbaşı Kula(Güçlü ile), 
Pulatkan (Çakal ile), Yüzbaşı Gürkan 
(Yıldız ilt), Yüzbaşı ÖnoU (tl'nal ile). 
Almanya: Mom, {Alismit ile) Brink
man (Baron ile). Duç (Olf ile), Has 
(Tcra ile). 

İrlanda: Korri (Duharlan ile), Ley
dis, (Limerik ile), Stan (Red;1ug ile), 
Ahren (İrlar.da ile). 

İtalya: Kumya (Serpe ile), Goçya 
(Vcntitrc ile), Anjelo (Vagante ile) • 
f:Setton (Felino ile). 

Romanya: Apoıtol, (Draku Stil ile), 
Purserea (Hai~tuk ile), Topesku (Ful
yer ile), Tudorau (Hunter ile). 

Yarış başlamadan evvel, gerek gazete 
ler ve gerekse halk arasında ileri sürü
len tahminlerde Türk ekibinin iı~mi kati
yen mevzuubahs bile olmuyordu. Ev· 
velce Türk subaylarının muhtelif yer
lerde kazandıktan muvaff2ııkiyetler kim 

ıe tarafrn.dan nazan itibara almmryor. 
birincilik Alman ve İtalyanlar arasında 
paylaşılacağı söyleniyordu. 

"Muai>lini Kupası" Yart1ına her mil 
let bir ekible iştirak edebilir. 1927 ıes
nesindenberi devam eden bu müsaba· 
kadaki altın kupa, üç sene üst üste bi· 
rinci gelen ekibin malı olacaktır. An· . 

Çekoutovakyada t;ak §imdiye kadar hiç bir millet bunu 
t."t bir seneden fazla yanında alakoymağa 

Yeni h8dise er ,.m';:: ~=:uc:;;·.aat yaklaşıyor. 
_... Ba#arafr 1 incide 

istemietir. Nümayişçilerin hasmane 
tavırları kar§ısında polis halkı dağıt. 
mağa mecbur olmuştur. Bu aralık bir 
kişi hafifçe yaralanmıştır. 

SUdet partisinin resmi organı olan 
"Zeit,, gazetesine göre Südet parti
sinden ve ayayn azasından Boyk yaka 
lanan iki mücrimin serbest bırakılma
sı için pazarlığa girişmiş ve halkı da· 
ğılmağa davet etmiştir. Bu davet üze
rine halk derhal dağılmıştır. Fakat bu 
aralrk polis sopalarla. nümayişçilere· 

hücum ederek bunların ikisini ağır 
surette yaralamıştır. 

Mazarik'in heykelini tahrip 
Prag, 6 (A.A.) - Moravyada Sum

berkte dün reisicumhur Masarikin hey
kelinin hasara uiTadığı ve heykelin ka· 
idesine bir gamalı haç resmedildiği gö
rülmesi üzerine Çeklerle Almanlar ara
sında yeni'den bazı hadiseler çıkmıştır. 

Zeit gazetesine göre 200 ıx>lis Sumber
ke gönderilmiş ve polis umumt müfettişi 
tahkikata başlamıstır. 
Şehirde sükQnet hüküm sünnektedir. 

Südet partlsi, azasına hitaben bir beyan 
name neşrederek Henlein'in doğumunun 
krrkıncr yıldönümüne tesadüf eden 6 ma
yıs günü alenen tezahüratta bulunul
masını tavsiye etmiştir. 

lstanbulun en çok satzlan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kô.r ederler. 

marşlarını çalmış ve askeri müfrezeler 
selam resmini ifa etmişlerdir. 

Hitler istasyon meydanına çıktığı za
man halk kendisini heyecanla alkışlamış
tır. 

Hitler, Musolini ile birlikte otomobile 
binmiştir. Arkadan gelen otomobillerde 
iki memleketin nazırları ile hükQmet mü 
mec;silleri bulunmakta idi. 

Alay, saf halinde se!Mı duran kıtala-

Misafir ekibler sıra ile çıktı noktasını 
geliyorlar ve hepsinin ayn ayn milli 
marılan çalınıyor. Halktaki heyecanın 
binicilere ve hattl hayvanlara kadar geç 
tiği ilk nararda belli oluyor. 

llk tur başladığr zaman bunu yalnız 
Alman y\izba§m Mom hatasız olarak 
bitirdi. Yüzbap Cevad Kula ise ıon ma 
nide bir hata yapmış bulunuyordu. Yi 
ne bu turu hatası7 bitirmiı olan İrlan· 
dalı subay Korri ise bir kaç saniye geç 
kalmıştı. 

Bu turda Cevad Gürkan herkesin 
hayran kaldığı çok muvaffak at1ayı1· 
1ar yapnuştı. Birinci tur bittiği za· 
man alınan puanlar ıunlardı: 

Türkiye: 6 3-4 fena puan, Almanya: 
12 3-4 fena puan, İtalya: 21 fena pu• 
an, İrlanda: 28 1 ·4 fena puan, Roman 
ya: 42 3-4 fena puan. 

Türk ekibinin ilk turda en ba§ta bu
lunması herkesi hayretler içinde bı

rakmrıtr. 

İkinci turun ıonlanna d-Oğru nett.:c 
anla§dacaktr. Huch, Goccie, Luvis. Cum 
bin admdaki müsabıkla.r Olaf, To
ro, Limerik ve Serpe adlı atlarile 

ümid verecek bir şekilde Türk süvari
lerine yetişmeğe çab~ryorlardr. Ulrin 
ikiı1.:i turun sonunda en ba,ıta T.Urk 
süvarileri görünüyordu. UçUncq tu· 
run yansında mül1zun Polatkan bir 
yıldırım hızı ile geliyordu. 

Yarışın tam orta yeri idi. Ekipler ıu 
sıra da.'ıilinde koşuyorlardı: Türkiye, 
Almanya, İtalya, İrlanda ve Roman
ya ..• 

Türkler evvelki avantajlarının bir 
kısmım kaybetmişe benzemekle bera
ber bu en heyecanlı anlar~ Yilzaşı 
Gfükan Yıldız isimli atının üzerinde 
bır rilzgar g~bi gelmeğe başlamıştı. 

"Yüzbaşı Polatkan Çakalı ile İtalyan 
Bettoni ile bir hizada koşuyordu. 

İtalyanlarm bütün ümidi yarbay ~et 
toni üzerinde toplanmıştı. Buna rağ
men Avrupanın bir çok yerlerinde mtl
hım dereceler kazanmıı olan bu binici 
Türk ekibi tarafından yavaş yavaı ge
ride bırakıldı. 

nn ark~c;mda iki c:efi bağırarak alkışlı · Yarış sona ermiş ve birinci gelen 
van h<ılkm arac;rrıf!an geçerek silratle 1 Türk ailvariled binlerce kişi tarafından 
Kirinal sarayına gitmiştir. uzun uzun alkışlanıyordu. Şanlı baY.· 

rağımız ıeref direğinde dalfa1amrkerı 
bando iıtiklü mar§ID11%I çalmağa baf• 
lamı1tr. 

Muaolini tribünden yanı aahaaına i· 
nerek Türk aüvarilerini muvaffaldyet
lerinden dolayı tebrik etti. 

Musolini ıüvarilerimize töyle dedi: 
- Muzaffer Türk aüvarileril Bu

günkü muvaffakiyetiniz Roma yanı 
tarihinde ııilinmiyct.;ek bir hatıra ola• 
rak kalacaktır. 

Ve altın kupayı teslim etti. 
Musolini kupaaı gelecek ıene yapı· 

Jacak yanıcı kadar Türkiyede kalacak 
ve üç sene üst Uıte bu yanız kazanan 
millet kupaya tesahüb edecektir. 

Süvarilerimidn bu büyük muvaffa· 
lriyeti kazanacakları hakkında büyük 
bir limid besliyorl1%. 

Yarışta alınan puanlar şunlardır: 
Birinı.;i Türkiye : 3 S 3-4 fena puan, 

ikinci Almanya: 36 3·4 fena puan, ü
çüncü İrlanda: 37 fena puan, dördün· 
cil İtalya: 39 1-2 fena puan, beşinci: 
Romanya 61 1-2 fena puan. 

Roma şimdi Türk atlılarının kazan
d·ğı büyük zaferden hayrete düşmüf 
l::ir vaziyettedir. Yapılan tehminlerde 
aala akla gelmiyen mütevazi ekibimiz 
herktJin dilindedir. 

Yunan ıstan«:!Ja 

74 komünist 
tevkif edHdi 

Atina, 5 (A.A.) - Atına. Ajansı 
bildiriyor: 

Polis Yuna.n.istanda bir komünist 
hareketi meydana çıkarmıştır. Altısı 
kadm olmak üzere 74 kişi tevkif olun
muş ve mühim miktarda vesikalar ele 
geçmiştir. 

Mevkufların yarısı - bunların için
de eski dört komünist mebus da var
dır - dört buçuk seneye kadar muh
telif hapis cezalarına çarpılmış ve di
ğerleri de nefyedilmiştir. 

Gazeteler polisin seri hareketini te
banız ettirmekte, kargaşalık unsur
larının bundan böyle memleket asa
yişini bozamayacağını yazıyorlar. 

Yakaıanan humarcazıar 
Dün akşam sa.at 22,30 da, Ağaha.

mam maç sokağındaki 10 numaralı 
kahvehanede kumar oynandığı ikinci 
§Ube memurları tarafından haber alm 
mış ve yapılan baskında, Anastas, Ni-' 
ko, Lazari ve Şaman ismindeki kumar 
cılar suç üstünde yakalanmışlardır. 

Suçlular kahveci Acem Ali ile bera. 
ber mahkemeye verilmişlerdir. 

Gemid e bi r kaza 
Diln gece, sat 3 de Karaköy rıhtı

mında ~ağlı bulunan Erzurum vapu
rwıda. çalışan liman amelesinden Mu-
harrem, nçık bulunan kapaktan anba.. 
ra düşmüş, ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralandığından Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 
ŞUphaH görUlen lllUm 
Beşiktaş Şenlikdede, Çulfürçeşm.e 

sokak 18 numarada yalnız olarak otu 
ran saraylı IS.kabile maruf 80 yaşında 
kl aFtma, evinde ölü olarak bulunmuş 
tur. 

Belediye doktoru tarafından yapı
lan muayenede ölüm şüpheli görUlmüt 
ve ceset morga. kaldırılmı§tır. 

it kazası 
Beşiktaş Yıldırım fırınında çalışan 

Mustafa, un çuvallarını indirmı>kte 

iken çuvalı sol ayağı üzerine dil§ilr
müş ve bacağının ktrılmasma sebep 
olmuştur. Mustafa Beyoğlu hastahane 
sine kaldırılmıştır. 

Sobayı kaldırırken 
Dün, Anadolu kavağında sahil sıh

hiye telefon memuru Mehmet Rıfkı. 
dairen.in ikinci katındaki soba boru .. 
!arını çıkarırken milvazenesini' 'kayb
etmiş ve bahçe tarafındaki demir par
maklık üstüne düşmüştür. 

60 yaşında olan Mehmet Rıfkı bu 
sukut üzerine muhtelif yerlerinden 

ve bilhassa sol bacağından ağır suret. 
te yaralandığı için Beyoğlu hastahane 
sine kaldırılmıştır. 
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}amrı yumru. inişli yo-

~lu, dar ve kaldırımsız mahallelerin
n birı ... lğri büğrü eyler --cc::ıiz: Kol
. me) hane,inde rastgele hağr:ışıp ki mı 
uzunu ağa, irimi sola çarpıtarak dir
lerile er em başlarına birer payanda 
tarak, burun buruna ı.;ızan ,.e ~abahı 
en bitkin sarhoşlar gıhı ... 
l\öşenin birinde. t2.§ duvarları yosunlu 
r cami... Cumbalı evin tam kar§ısında, 
ağa bırakılmı~ çarpık bacaklı bir te

t:,· 
.ır ... 
loş hir sabahtı. gecedenberi yağan Ye 
~tniyen :ı ağmur. yerde bir damla kar 
~akmamış ilmiş c:üpürmü~tü. 

~aş cturnrları .. yo.su;;u camiin kapısr 
~landı. Kumral bıyıkları çenesin~ doğ 
j burulu in bir adam çıktı. Bacakları 
rpık teneşiri "ırtladı. 
~umbah ~in eski kafeslenncicJ1 hiri 
l'iildü, çatlaklarına kağıt yaprştınlmış 
·ıanrk cama. ~a~kaloz hir kocakarı su-
yaprştı. Cam da kalktı. Şa~kaloz ko

~nnın bac:ı sol:ağa ~rktr. Bed bir c:es 
nıldu: 

...._ Şaban ağa. huu! .. yolcu kim ayol? 
~ıyıkları aşağıya doğru hunıhı bekçi. 
1 sesi t:rnıdı. hiç bakmadan ce .. ~bım 
di· 
tp~izin biri bu. Yaldc! 

koc;ıkan, yemenili ba)mı "inirli ~;inir
~llıyarak: çatlak. mor dudaklarrm 
tkıtarak homurdandı. Hiç bilmediği 
}'e rahmet mi diliyordu? Olumü ha
attıgı için ona kızıyor muydu .... yok"a. 
tam indi. Şaşkaloz surat pencereden 
hlmadı. Şimdi tesbih çekiyordu. Du
k1annın kımılda) ışından anla)tlryor-

Suphanallah, .:uphanalbh, supha
lah ... 
~ . 
ı..amı avlw•unda. taş merdivenin t$lak 
amağı üzerinde beş ~crc:eri oturuvor
Fato), .\rap ~lehmet, Tatar Salim, 

pres. Hikmet... Caınbiribam da 
;şti. .\mma, -;onradan korkmuş ve 

dipteki pencere iı karanlık odava ka-
gizlenmisti. • 

~epsini_n <!.:. ?aşl~rı öne du~mı.islti. Siv 
~enelerı gogu:.lennc hatıyordu. Kol
ttı.r apış aral<ırrndan sarkrtmı~Jar. el
nı kenetlemi5lerdi. 
u~uyorlardı. Yalnız, Fato . kı~a iç 

1 şlerle pof urda> ordu. Çakırın öliımü
}aşıyordu. Demir gibi oğlan lahzamn 

de gidi' ennişti. Xe h·i hir çocuktu 
Ona kaaç kereler \ynalmın <>nünde· 

ı
l'liyazcıdan. p!lfü~i _ ımıarlanıı;tı ! 
Teydanda ıkı kı~ı dola51yorclu. Keçi 
<!IJr. ~ini c:urath bir imam. cübbc:;ini 
<tı::ına toplamı~tı. Önüne c ki bir pe"
aı bağlamıştı. Çiçekleri c:oluk ba~ma 
~tanının kolur:daki kopçaları çözmfr~. 
~·eklerini :m :ımı~tı. Kirli c;..1nğınr ge;i 
~~ti. ~cı.marlr._ huruşul~ a~ıııııı açm15• 
. ımdı bır ufok teneke ıhı ıkteıı abdest 

tordu. 
"llmral bı} ıkları a-ağı~ a doğru burulu 
ıçi, a\'lunun bir kcnarındaJ..i im-,ivah 
1İk kazanın altını e~cliyordu. -
ene.~ir ortada duruyordu. Ef~ Çakı
tenaze~ini oldu6rı.1 gibi. hemen ora
~ uzatmışlardı. Hh'etı gözu hala açık 
~zmm etrafında pıl tıla-:'iln ye il kus-
1tlar duruyordu. 

• * ~· 
) 

·~kçi il<' ;marn. Efe (,.akm çırılçıplak 
ll'ıtı5brclı. Tcne.;irin tiırrıne yatır-

Serserinin J 

ölümü 
Süheyla Şefık 

mrşlarclı. \ylardanberi ~u yi.17.ü ~örmi- Ek:-prc~ - (İçinden) Onu aral<lıyan 

} en iri 'ücutta, kir, damar 1:.tşmr~tı. bC'n olsaydım! ... \çlıktan karnım ötüyor. 
Birden. imanım kısık se..,j helecanla Düğümlü ipin her dolamşında, kapak 

hayJ,ırdı: kalkıp oturuyor, tabut gacırdıyordu . 
~amahrem! :\amahrem! ··· • :t-

Kalın krrçıl ka~larrnrn altında oyuk- ~1u;.;alla ta~ma konmu~tu tabut.. Çi-
larına kaçan küçerek gözlerini çiçek bo- çekleri <:oluk bac:ma mintnnının dirsek-
zuğu kadına dikmi~1 i. Fato~. bir ~y an- !erini indiren, cübbesini, c:arığını düzel
Jamadan bakı~·ordu ten kanbur imam. şimdi cenazenin tam 

- Durma kızım, namahrl'm dedik.. göğsü hizasında el bağlamıştı. Arkasm-
günahtır! da, kumral bıyıklan çenesine kıvrılan 

Kalktı. !·-lak pabuçlarını çıkarıp eline ı· iri boylu bekçi. Ye körü körüne bir tak
aldı. Yırtık çoraplr arnklarınm ucuna !itle imama uyan Hikmet. Arap l\Ieh
ba~ ba$3 yürüdü. Camie girdi. met, Tatar Salim, Ekspres vardı. Sonra

~i yet eyledim su cenaz<'nin gasline.. dan, bir ihtiyar hayır sahibi, tutuk ba-
.\llahümme... caklarrm sürüyerek, aceleci bir yürüyüş-

lmam işine. başlamıştı. Sabunu. ~ıcak I le ycti~ti. Bu küçük ve hırpani cemaatin 
"U tasına koyuyordu. Kanştrnp köpür- 1 arasına karıştı. - Soııu \'ar -
tüyordu. Elindeki kocaman lifle, ayn ay· 
rı her azayı üçer defa yıkıyor, ölüye ab· 
d~t \·eriyordu. 

Bir aralık abdestin bozulduğunu fark
etti: 

- Lahadl 
Çekti. Buruşuk anıçlarile bir irice, 

cenazenin karnını bac:tırdı. Makadi te- \ 
mizlcdi. Pamuk trkadı. Abde ti tekrar
ladı. Hiç durmuyor, mırıl mırıl, boyuna 
tjua okuyordu. Cenazeden kalkan sıcak 
şuyun buğusu, soğuk havada hemen da
ğrlıror. teneşirden dökülen ~abunıu ye 
çok kirli su. toprak ayJunun c1ökünlü1e
rinde birikiyordu. 

Uak ta-: merdh·ende omuzlarını çıka
ran döıt ki~i. yıkandıkça akla5an cena
zeye ~aşryorlardr. Meğer za,·allı Çakırın 
ne k;:ır ıı;ibi vücudu varmış! 

* # :(. 

Kefen yoktu. Hikmet \rap M<.'hmede, 
.\rap l\ fehmet Tatara. Tatar Eksprese 
baktı. Ve sonra, hep-.i bird<.'n gözlerini 
imamm gcizlerine diktiler. 

\rap :\1ehmet - Kefen yok! 
Tatar - Kefen yok! 
Ekspres - Kefen yok! 
Hikmet - Kefen yok! 
Dudaklarrm kIYırarak. haşlannr çarpı-

tarak omuzlarını oynatıyorlardı: 
\rap i\Jehmet - Çıplak gömeriz! 
Ilikmct - Çıplak ~ömeriz! 
Tatar Çrplak.. 
Ek~prc~ - Çırılçıplak! 

Tertemiz cenazeyi ayrı bezlerle kuru
layan imam, durdu: 

- Elbisesile gömeriz - eledi - Bir kat 
kefeni kifayedir .. 
Şimdiye kadar ancak raRmurun yıka

cMr paı tal elbh;eler suya \ uruldu. Ate5-
tc kurutuldu. Olü giydirildi. lri vücut, 
şi~ 'c kaskatı b~cakları bükülerek, bek
çinin c:ımi tabutluğundan ~eçip getirdiği 
c,ki. emektar tabuta zorla ~ığdmldr. 

Ilep::ıı susuyordu. Konuşan, sade, i-
mamla bt'kçiydi. 

-- İpi wr, Şaban ... 

- Ş::ılr da getir bari... 
- Çalmıc;lar onu ... 
- Çalmı~lar mı? .. Şa;anın bu ışe .. 
- Çalmışlar ... Çalmışlar i::-tc .. Ben de 

~a,tım kaldım .. Ama .. 
Mahalle şalını na::-ıl çaldrnnı :;;a

ban? Ele güne ı~arşı ne deriz? Belki koy 
du~un yeri unutmuşsundur ... 

h. • • 

- lyi )a. ar<mz gene ... 
\rap t\fehmet - (içinden) m::ıhallenin 

şalı da çalınır mı be? ~e in<;anlar var! 
Tatar Salim - (içinden) bir şal. en a

"a~ı yarım lira bu!!;ün .. Hııımm ... 

WOLANTS[ RAN~ 
UNi NV 

fi ~IA YlS - l !l3S CUMA 
Hicri: 13:17 - Rcbiiilen·tl: f, 

G •• ,.,., tl•I•,.. 
4.51 

lfıdrt>llc:ı 
'!'a kit illa.bab rltı• ıııındı Alt.... '•'• ı.-

.'l.14 12,11 tli,Of Hl.10 20,55 3,56 

Lüzumlu Telef onlar 
rangın: 
hı:ınbul iı;-in: 24222, Beyoql11 için: t4{iU, Karlıköy içiıı: 600~0, ü~kudar 

idn: fl0625. 
Ycşilköy, Bakırköy, Bebek, T:mıbya, Hü) ükdere,Fenerbahrc. Kandilli. Eren

J,öy, Rartal, Büyük:ırla. Hc)·iıeli, Dıırgaz, Kımılı, için: Telefon ınub:ıbere memu
runa yangın demek kafidir. 

Bam i it fa iyesi: 22.i 11 
Dcnİ7. ,. ,. 36 .• 20 
Bcy:ızıt kulesi: 21!l9li. G:ılat:ı ~:ıngın kulesi: 40060. 
Sıhhi iındnd: 44998. :\Tüddciumumilik: 22290. Emniyet müdiırl~ü: U3l!2. 
Elekırik Şirk<'li: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sul:ır: İdnresi: Be~·o~Jıı: 44783. lleşiktaş: 40938. Cibali: 20222. 1\uruosma. 

ni) c: 21 i08. Üsküdar - 1\arl1köy: 60i73. 
JluvaFtazi: İstnnbul: 2~3il\. l\adıkö:r; 60iOO. Deyoi'jlu: 41642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebrk ciheti· 36. 101. Kadıköy ciheti: 60H7. 

Deniz.yolları 
İslanbul acenteliği: 22i ıo. Knraköy: 42362. 
:'.\Tudanyaya; P:ız:ır, $alı, Perşembe, Cuma günleri ":ı:ıt S,30 da Tophane 

nhtımından. 
'Karabiga}a: Sah "'e Cuma günleri saat 19 ela Tophane rıhtımından kalkar 

Ye Tekirdağ, Mürerte, Erdek, Şnrko:r hkclelerine uğnyarak Karabigaya varır. 
.\kdeniı po.-,tası: Yarın :-;aal 15 de hareket edecek olan vapur lzmire gider 
Karadeniz postası: Y:ırm saat li de h:ın,kel edecek olan ,·apur; Erei::li, Zon 

'· guldok. Filyos, R:ırtın \ c \ınıısraya uğrıya rıık Cicleye 'tider.ektir. 

Müzeler 
A:r·asofya, Roma - Bizans, Yunan eserleri ve Çinili .Kö~'k, A"-keri Muıe ve 

sarnıçl::ır. TicarC't ve Sanayi Müzesi. Sıbbt :i\füze: 
(Bu müzeler hergiin o;:anl 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve İslüm eserleri mi.izeı.i; Pazartesiden başka hergün :sttal 10 ı:lan 16 ~: 

k:ıdıır ve Cuma günleri rn dan 17 ~·c kadu açıktır. 
Topkapı l\tlize:;i: Hcrsün saat 13 den 16 :va 'kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Roıuanya vapurlan: Cıımarle:;I günleri 13 ôc J..:östencen'; Sah günleri 18 de 

Pire, Be~Tut, lskenderi)·c. 
İtalyan vapurları: Cuma giinleri sa:ıt 10 dn Pire, Brcndizi, Yenedik, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lst:ısyon ;\flhlürlüğii Telefon 23079 
Semplon ek5pre~i hr.rgüıı Sirkeciden ~aııt 22 Clc kallıar '\'C A~ruııadan geleni 

.s~at 7,25 te Sirkeciye muvııMlat eder. 
J{onvansiyoucl 20,30 da kalkar, 10,22 'de gelir. 
F.dirne postası: Hcı gün sıınl 8,50 de hareket cdeı·, 10,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün h:ırekr.l eden şiıncndiferler: 
Saal S de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Di:yarbak1r '\"C Samsun, 15,30 da 

E'kişf'llir, 19,10 da .\nk:ıra ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden ı.ant !l <la hareket eden Ankar:ı muhtcliti f'aııarte.si, Ç:.ırşamba 

H~ Cuma günleri Halel> ,.<.> :'llusula k:ıd:ır sefer cımektedir. 
AÇIK ARTTIRMA: 

:\fudanya ,·apur i5kelesi yrıııınıfa dt>niı keırnt·ıoda bulunan razlık ve kışlık 
pı;ılıallcri haTi betcdiycyt• nit sa7.ino :ı sene miıddctlc kira:ıoa \·erilecektir .• \.çık 
nrflırma usulile yapılacak olan ihale 9 mn n~ 9~8 pazartesi ~ünü a:ıt 15 de :\hı. 
rl:lnya belediyesi binasında olacaktır. 

Gecen Sene Bugün Ne oldu? 
'~ -\rnsturya ile Çekoslovakya fnsiliz -fransıı lıima:re~ini isti)orlar • 
• \ludany:ı ile lst:ırıhul :ırasınrfaki v:ıpur ~('ferlerinin hergün yapılmıMııa 

l.arar ,.·erilmiştir. 

Sinema ve Tiyatrolar 
nEror:r.u 
Tiirk 
Saray 
,llelrk 

: ı,. h•b'"''.'· Deli "'''·· ı lif._ t ·rm 
flıldırnıcmıştlr - . c _ 
Se\'"İştiğimiı zamanlar I 

1 pel• Mihraı-enin gfizılcsi. \'C stanbul Radyosu : 
: 

Siimn 
Mkn:nr 
Sakarya 
A.~rf 

J.:ıırtııluş 

IS1 ISFW!. 
Alcmdrır 

.·1-::rrk 

!ıli111 
1-"rrrılı 

Jlilô 
l\A!Jfh.Ül' 

. . 
: 

Hint m('zarı 
r.,lılirıneıni:ılir . 
Xevadu, içki knı;-akÇ"ılnrı 

Son seynhnt. 
ili lıl irnıcmi-.l ı r 
Sanghay, B:ıy l'ekiıı Af
rikada 

Tf'hlikeli :ı~k 

A rşırı mal :ilan, Kamu<>
Ju kaclıı\ 
.\rşrn mal alan. Borıı 
Huılııt kahr:ıımını, 1stik
lal fedailrri 
:Kara ııltın 

Tla lc ASK 'Cr.ırnst 

Tiyatrolar: 

T URAN TiY ATROSUNDA 
Ir:ılk san'atk:lrı Xaşit 

\'C arkadaşları 

:\lice PC'nçcf "ar.}·etcsi 
( lslnnb11l fosmnsı ) 

l\onıedi 3 perde 
Dıms, Düet, Solo ... 

Locolar 100 Her~•er 20 
Pııra<li 10 lrnruştın· 

H ALK O PERET! 
Paıarteı;i Kadı köy Süre~.} ada. Salı: 

P:ıngaltı J.\urluluş, Çar~aınba Beşiktaş Sut 
park, PerşPmhe: TI:-ıkırköv Milfi~·adi sine 
m:-ıl::ırında. 

JKADINLARD.\X BIK1'l:'ıtl 

6 .MAYIS -1938 CUMA 
17 inkılap tarihi dersi, üniversiteden 

n:ıklcıı, Yusuf Hikmet Bnyur, 18,30 Bero~
hı holkevi gösterit kolu tarafından bir 
lemsi!, 1!),15 konrerans. Ali Karni Ak3iiz 
(çocuk terbi:rcsi), 19,55 boı :ı haberleri, 
20 :\fuzaffer f lknr ve nrkadoşliırı tarafın
dan Türk musikisi ,.c halk şarkıları, 20, 
t5 hu\'a r.-ıporu, 20,48 Ömer föza tarafın
dan ar:ıbçn söyle\·, 21 Nihol ''C arkad::ışJarı 

tarafından Tilrk musikisi ve imik ş::ırkılan 
( sa:ıı nyarı). 21,4J orkestra. 22.15 .\j:ıns 

haberleri. 22,30 plakla sololar. npera ,.e 
oııercl par~·aları, 22,50 son haberler '"l' er 
tc5ı süniin programı, 23 son. 
BOKREŞ: 

18,15 Rumen harnlnrı, 20,35 viyolon.;l'l 
kon5cri, 21,15 nıüzik. 22.'t5 knfc konser, 
BUD.1PEŞTTE: 

18 sigan orkestrası, l!IAO piyano kon'c 
ı·i, 2'l,35 armonik. 21,50 Budapeştc, konw· 
ri. :rn.40 fweç ıniizi(;ı, ~4,:W siç:ın orklos.. 
trn:sı. 

RO.lf ti: 
18,15 nıuzik, :!0.1!\ orkc~ırn konserli. 22 

ş:ırkılı konser. 23,30 C"azhanı. 

Ru gt>ce Ll.ı'LEl:H.;F! 
GAZ holke~lnde hu 
yük müsamere heyet 
hirkııç gilne kadar 
fsıanbula aönecektiı: 



ıo 

Vilhelr11'in torunu 
nasıl evlendi? 

Prens IL.lUJft Feır<d!Dırııaınd, F~ırd fabrikasında 
küçlUık bDır ameBe idi 

Günün 
Prenses 

birinde Romanof hanedanına mensup 
Kira ile tanıştı; seviştiler ve · ~ylendile; 

Geçen r:.in Holandada, üç kere tek
rarlanan bir nilcih merasimi yapıldı. .. 
Evlenenler, evveli Prusya krallanmn 
e•ki morkezi olan Potsdamda nikahlan 

drlar. Sonra, hıristiyan usulü nikahla
rı kilisede kıyıldı. Daha sonra gene Ho· 
1andada-, Dorn şehrine geldiler, eski 
Alman imparatorunun oradaki §ato
sunda nikahları tekrarl:.ndı ve ikinci 
Vilhelm bunları "takdis,. etti... 

Evlenenler biri, Kayser Vilhelmin 
torunudur: Pre ıu Lui Ferdinand; di
ieri de Rus tahtının son veliahtı bti
yük dük Sir]'in kızı: Prenses Kira. 

Prenses Kiranm amcasının kız ı obn 
Muya, Romarıof ailesi Rusyar.lan ka
çıp her biri bir t<:rafa dağıldıktan son
ra, Amerikaya. gitmiş ve orada gazete
cilik ve mı.:-harrirlik hayatına atılmı~
tır. Bugün, Amerikacla meşhur bir ı;a
z:ctccidir ve bir çok büyük gazetelere, 
mecmualara yazar. 

Prens~s Marya. amcasının k:ırmn 

Prens Ferdinandla nasıl seviştik1er;ni, 
geçirdikleri as~ maı;erasını. kendi ka
Jemi ile, bir roman ~ibi anlatmrstrr. 

Yazryz alıyoruz: 
Jf. $ Jf. 

"Amcamın kızı Kira ile Prus:·.ı 
prensi Lui Fer<linand'm evlenmc:cri, 
biz: Rus sürgünleri :.i~erinde, her gün
kü hayatımızın kara semasını delen bir 
lJrk teıir'i hasıl etti... 

Bize sevinç veren. yalnız şahsi se
bepler değildir. Bu hadise milli tarihi
mizin tozlanmış sahifelerini canlandı
r~!or ve kalplerimizde, Rusyanrn bü· 
tUn !!erer ve kuvvctile parbdığı eski 
bfr devrin hatırasını uyandırıyor. 

Hohenzollern ve RomanoTlar 
Rusya ile Prusya arasındaki müna

sebetler ilk defa olarak on dokuzuncu 
a.arın başmda samimi bir hal almıştır. 

Bu iki devlet, Napolyonun hakimiyeti
ne karşr büyük bir mücadeleye girmi§ 
bulunuyordu. 

Prusya istila eclilip mahvolmak teh
likesine d:.işünce başındaki cesur hü
lcümdar kadın, güzel kraliçe Luiz, Çar 
Aleksandr da en fedakar ve en şöval
yevari bir istinatgah bulmuştu. Bir kaç 
ıene sonra,kraliçe, Luizin kızı prenses 

Şarlot, Çar Aleksandr'ın kardeşi birin
l.i Nikola ile evlenerek, Rusya tahtına 
çıkıyordu. 

Bugün evlenenler, Kira ile Lui 
Ferdinand doğrudan doğruya Şarlot 
ile Nikolanrn ahfadrdır. 

Hem ziyaret, hem ticaret ..• 
Bundan bir kaç sene evvel bir gaze

tecilik işi dolayısile, Berlinde bulunu- , 
yordum. Hitler iktidar mevkiinde idi. 
Fakat ordunun, Hohenzollern haneda
nının tekrar tahta çıkarılmasına taraf
tar olduğu söyleniyor ve krallık kur-

1 
mak için hazırlanan bir hükumet dar
besinden açıkça bahsolunuyor.du. 

Prens Ferdinand'ın annesine haber 
gönderdim ve soğuk bir sonbahar gü
ni1, Potsdam'a gittim. 

Sarı yapraklar bahçeyi tamamile kap 
Jaımıtı. Seailyenof köşkünün duvarları 
nı güneşin son ışıkları yaldızhyor.du. 

Kapıyı bana beyv: caketli bir hademe 
açtı ve §imdiye kadar bir kere olsun 
&örmediği hald::, yerlere kadar eğile
rek ıelimladr, içeri al.dı. 

İçeride beni sevimli bir kadın karşı
ladı ve b:itüphancyc götürdü. O sırada 
bir kapı açıldı ve prcn! es Sesilin, kolla 

rını açarak, bana doğru geldiğini gör
düm. 

Mü}tcı·ek mazimizin hatıralan ile 
dolu olan &alon:b çay içtik. Etrafında 
Rus fotoğraflan, Rus tabloları vardı. 

Fakat ben artık Amerikalı bir gazete
ci olmuştum. Bll ziyaretim pek te ga
yesiz değil.eli, Kalemimi çıkardım ve 
müUkata başladım. 

Prens. forcl fabrikasında işçl 
.. Mülakat,, bitince biraz eski hatıra

lardan. daha fazla da bugünkü hayatı
mız:w bahsettik. O bana, başkanhk et 
tf li hayır müesseselerini, büyi..ittüğü 

çocuktan anlattı. 
İkinci oğlu Lui Ferdinand'ı tanır-

lı 

Pnnısr.., Kira ve Lui Fcrainmıa 

clım. Kenôisirıi Amerikada, pek haklı 
olarak. çok iyi tanrrlardı. Prens anla
mı§tı ki. kendi memleketinde ve aile 
çatısı altında kalırsa ha.yatı tanınamı
yacaktı ve geniş hayata atılmak iste-

mişti. 

Hayata atılma için yaptığı ilk hare
ket çok müşkül olmuıtu: Detroit'teki 
Ford fabrikalaruu amele yazılmıştı. 

Bir gün, Fordla görü1meğe giden 

eski bir Alman devlet adamı, kendisi
ne söylenenler karşısında şa§mp kalı
yor. Evvelce Kayserin yanında salış

mış olan adama: 
" - Tanıdrğınrz birisini görmek is

ter misiniz!,, deyip içeri, İJÇİ kıyafe

tinde bir genci sokuyorlar. 
İhtiyar derhal tanıyor: 

Karşısındaki imparatorun torunu
dur! 

Lui Ferdinand arasıra Ncvyork'a ge 
lir, ben de kendisini ahbaplarımızın e
vil"'.<le görürdüm. Henüz çok gençti, fa 
kat hareketleri çok muvazeneli ve hoş 
gÖI':inüyordu. 

Şerefine verilen ziyafetlerde hali çok 

hoştu: Başını bir tarafa e~er, konuşu
lanları dikkatle dinlerdi. 

Bazan, iş icabı, Amerikan Cumhur
reisini "Beyaz ev,, de ziyaret ederdi. 
Yahut ta Almanlarla Amerikalılar ara
sında verilen ziyafetlerde baıkanlık a
lırdı. 

Sair zamanlarda yemeklerini Ford 
fabrikasının lokantasında yerdi. 

"\' ıldızla evlenmek mi? Allah 
göstermesin',, 

Prens, ilk zamc:nlar, Amerikan ga· 
zetecilerinin gö?ünden kaçmıştı. Şimdi 
ise bütün nazarlır ona çevrilmiş, bütün 
yabancılarda oldugu gibi, onda da mc
rakh bir ı.:.ihet aramağa başlamı§lardı. 

Fakat Prensin hiç bir macerasından, 
birisi ile alakaıundan bahsolunmuyor
du. 

Bunun üzerine, gazeteciler onun 
hakkmda bir hikaye uydurdular: 

Prens, falanca artistle evlenecekmit 
diye bir şayiadır çıktı. Bunu haber a
lınca Lui Ferdinand: 

- Hayır. hayır! diye bağırdı. Allah 
göstermesin! 

Asaletine ve ailesine karşı olan va

zifesini unutmuyordu. Bilhassa, ağa
beysi, hanedan olmryan biri ile evlen- 1 

dikten sonra. kendi.:i böyle b:r izdi· 1 

vaç yapmaktan son derece çekiniyor
<lu. 

Ağabeysi evle:ıdikten sonra, prens 
Ferdinand kendisini Almanyaya .dön· 

mek met.:.buriyetınde hissetti. Almanya
ya, isteye isteye gelmiyordu. Fakat şi
kayet te etmiyordu. 

Bir gün Amerikada.n. arkadaşlarını 

bile görme.den ayrıldı. Çünkü, Naz:i ha 
kümeti ona Almanyaya girmek müsa
adesini, ancak, hakkında reklam yap
tırmak şartile vermişti. 

"Bir Rus kızı almak isterim •• " 
Biz Ruslara Lui Ferdinandı sevdi-

ren şey, bizdeki her şeye karşı onun 
bir sevgi beslemesidir. Bütün diler 
kardeşleri ve yakın akrabası tam Al· 
man olduğu halde, o, Rus ecdadmdan 
bir çok hususiyetler tevarüs etmi§e 
benzer. 

Bun.dan iki sene evvel, aslen Rus o
lan ve bizim ailenin ahbabı bulunan 
madam Mum'a: 

- Hayat arkada_şx olarak bir Rus 
kızı almak bterim. demişti. 

Ferdinandın istediği kız, ancak 
prens Kira olabilirdi. 

O gürı.öen itiJaren, iki genç, madam 
Mum'un evinde birbirlerile sık sık gö· 
riışüyoriardı. Fakat evlenme ancak ge· 
sen kış kararla~tmlmıştır. 

Arada niçin bı.ı kadar vakit geçirdi
ler, bilmiyorum. Aceba, evlenmeye ça
bucak karar vermeden evvel hislerini 
tc-.:1':.ibe mi etmek istediler? Yoksa baş
ka bir sebep mi vardı?? Her nedense, 
bugün hadise olmuş bitmiş bulunuyor. 

Prensin yüzündeki ne~e de bundan 
duyduğu sevinci göstcrmeğe kafidir. 

Prensin çocukluk günleri 
Prens, kendi memleketinde büyü

müş, muhitinden hiç ayrılmamıştı. Hal 
buki prenses Kira sekiz yaşında iken, 
anası ile babası ile beraber Rusyadan 
kaçmağa mccur olmuştu. 

Memleketten uzak geçirilen uzun 

senelerin acısını onlarla baraber çek
miştir. Evvela Finlandyada, sonra an
nesinin doğduğu memleket olan Ko-

burg'ta, nihayet Fran9'.ia bulundu. Ço-
cukluk seneleri Fransanın garp sahil· 
lcrinde küçük b:r kö§k olan Sen Bri· 
yak'ta geçmi1tir. 

Çar Nikola öld:ikten sonra, Kiranın 
babası büyük dük Siril Romanof ha· 
nedanınm reiıi bulunuyor. Kansı bü
yük clüjes Viktorya geçenlerde ölmü~
tür. Gerek abası. gerek Viktorya Feo
dorovna, kmn iyi b!r şekit.de büyütül
mesine çalışmı~:ardır. 

Yersiz yurtsuz ve servetsiz bir prcn· 
ses olan Kira, diğer kız kardeşi ve e~
kek kardeşi ile beraber, Rusyadaki gö
rccekl~ri bir terbiye ile büyütülmüş

lerdir. Mfaebbiyclerden ders alır, an· 
nesile ber<•ber bahçede oynardı. 

Pren;;es kd.:asile beraber yaşıyaca· 

ğı Almanyc.da büyük kız kardeşini bu· 
lacaktır. Pren.un ablası bundan on se
n~ kadar evvel, prens Lapningen ile 
evlenmişti. 

d MAYIS - ·1g3s 

Sabah, öğle ve Akşam her yemekten so 
dlşlerl nl~ln fırçalamak IAzımdır? 

ÇünkU geceleri ağız guddelerinin if
razatile di~ler ve diş etleri dolmuştur; 
çünkü yemekler, sigara ve kahve gene 
ayni tesiri yapmıştır. Binaenaleyh 
dişleri hcrgUn 3 kere bilhassa yemek-

lerden sonra ve her halde bol 
"RADYOL1N" ile fırc;alamak v 
mizlemek şarttır. Bu sayede diş 

de, ağzın da sağlığı ve sağlamlığı ; 

zelliği garanti edilmit olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
IL:b; DlŞLl:.:HLNI:ll Iı'IH.ÇALAYINIZ. 

, · ı~ta.nbul Beledil'esi ilanları 

Yedikule Kale Kapı mahallesinde 3 :;-..,.. 
lı eski Kantar Kulübe!i. 
Hasköyde K~eci Piri sokağmda 199 
N. 1r dükkan 
XaragümrUkte Debağlar soka.ğlnda 
Fevzipaşa caddesinde 52,50 metre mu
rabbaı yolartığı. 

Unkapanında Haraççı Karamehmet ma
natıesinde Kasım paşa kayık iskelesi 
sokağında 15 !'\. Kahve yeri. 
Eminönüncle Şeyhmehmet ~ylani ma
hallesinde Re~adiye sokağında 17 N. 

dükkan. 
Eyüpte Tabakhane mahallesinde 1; 9 

Senelik Muhammen 
kirası 

24 

lS 

10 

45 

180 

N. yol artığı. 36 
Fenerde Balat caddesinde 41 N. Kale 

llk 

ı,SO 

l,3~ 

0,76 

3, 

13, 

burcu. 36 2,10 
Samatyada Tramvay caddesinde 305 
~~- ~ ~ 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılT olan mahaller 9 
nesi Mayıs sonuna. kadar ayrı ayrı kiraya. verilmek üzere açık artırma 
nulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. latekliler hi 
da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17 - 5 • 938 
günü saat 14 dP. Daimi Encümende bulun.malıdırlar. (İ) (24 

Umumi mcclisce 938 senesi nakdi yol mükelJefiycti ıosc ve köprüler kat1 
nu tadil eden 1882 numaralı kanuna tevfikan altı lira ve taksit zamanları d 
Haziran diğeri Teşrinevvel ayları ve 938 senesi bedeni yol mükellefiyeti 6 Ji 
mukabili 8 gün olarak ve salışma ayları da EyKil Teşrinevvel Teşrinsani ' 
olmak üzere tesbit edilmiş olduğundan bu aylar zarfında nakdi ve bedeni J1'I 

lcfiyetin ifasr Itizumu ilan olunur. (B.) (253 

· · Devlet Dem1ryolları ve 1ifnanları iş/ef~e 
· · Umum idaresı ilanları 

Muhammen bedeli 6750 lira olan 1500 ton demir için dökmeci kumu 3 
938 Pazartesi günü saat 15 de Haydarpap.da Gar binası içindeki satına.ima 
misyonu tarafından ka.pah zarf usulile satın ahnc;ıcakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve reseni gaze 
1. 7. 938 T. 3645 No. lu nli&haıında inti,ar eden talimatname dairesinde a 
ehliyet vesika ve 506 lira 25 kuru~luk muvakkat teminatlarını muhtevi 
zarflarını eksiltme günü saat 14 e kadar kc-miıyon Reisliğine vermeleri 
dır. 

Bu i§e ait ~artnameler haydarpapda komisyon tarafından 
ğrtılmaktadır. 

Muhammen bedellcriie mikdar ve vasıEJarı aşağıda yazılı 4 gurup malzen'I 

~urup ayrı ayn ihale edilmek üzere 215. 5. 1938 Per~embe g:inü saat ( 10,30 
Haydarpaşa.da Gar .binası içindeki s.atınalma komisyonu tarafından açık ele 
me ile satm alınacaktır. 

Bu işe girm k isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizala.rm.da 
muvakkat teminatlerile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mür 
ları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki komisyon tarafı 
pc:.rastz olarak dağıtılmaktadır. 

l - 5000 kilo muhtelif eb'attu sustahk çelik muhammen bedeli 2287 lif 
kuruştur. Muvakkat teminatı 171 lira 59 kr. 

Z - 2680 kilo muhtelif eb'atta yay için çelik tel 2500 kilo muhtelif e 
ta demir tel ile 1000 kilo soba teli muhammen bedeli 2084 lira 50 kuru! n1 

kat teminatı 156 lira 34 kuruştur .. 

3 - 95 adet muhtelif eb'atta flanı\ı ve ambuvatmanlı vana ile 50 adet 
bnvatmanlı dökme boru muhammen bedeli 2452 lira 75 kuru~ muvakkat te 
natı 183 lira 96 kuruştur. 

' 4 - 6000 metre ince amerikan bezi ile 6000 metre kalın amerikan beıl 
hammen bedeli 2100 lira muvakkat teminatı 157,S liradır. (2606 
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ESKi AMBASADöR Telefon s8ntra_I_ı -------· 
SALONUN DA 

lki eene evvel muhtemn eetıir hallanm pek büyllk rağbetini kazanan ve 
bu bre "'""' °" bq ıün iP,. angaje edilen 

R AKS KRALiÇ ESi 

MELiHA SELMA ve 
SJDIKA ŞAMiYE 
Tel: 4a778 

22 namanh otomatik o.hili " Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. l. Lenlngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamuU\tındaodır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Miibmmel aarette montaj ediJmiıtir. 

Melıanizmaaı fevkalade çalışmaktadır. 
BDtlln lakımile birlikle satılmaktadır. 
Mufuuı malumat almak için: 

TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

Jasw memelerının ANTIVlROS ıle tedavisı tç ve dJf basm memelerinde, basur 
memelerinin her türUI iltihaplan ·1. cerabatlenmiı fistüJlerde, kanayan basur 
nemclerinin tedaviSlndc: daima muvatfakı yeti~ pfayı temin eder. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

ŞARK lSPENÇf~ARI LABORATUARI T. A. Ş. 

............................... 
Son Çlk•n 

COLUMBiA müıabih iıim-

17449 

17450 

PLA KL ARI 
Bayatı RADIPE 

ÇöZMEK ET .fMDE DEGIL (MUzikBadettin Kaynak) 
SU BOŞAN'ffi SEL OLUR .. ,, ,, 

Bayan RUHAT 
DAMLA DAMLA (Jlüzik Ye.sari Arim) 

1 
Dr. ir fan Kayra l'ımr Ekzema ve en muannit cilt yaralanndan kurtulmak için 

Röntken Mütehaaııaı E K • 
HergQn ölleden sonra saat 3 ten 7 ZA M 1 N 

1 
ye kadar Beledi)"e, Binbirdirek Nuri-ı 

SENSİZ YAŞAYA.""J (JllJAk ı·aaari A.tım) 
Bu plildan taTIİye ederiz. 

c:ıonker IOkakta Aslaner apartnnan 
No. ~ıo kullanmıL Binlerce hastayı kurtarmıshr Eczanı>lnrlPn iRtevinb. ............. .. ............ ... 111' illlil ••••• ~ 

244 MARKtZ DÖ POMPAntm - ------------------------------------------Krebiyon bunlan ıöyliyerek kendi al 
un payını ceblerine indirdi ... 

- Şimdi, diye devam etti, bu altın· 
lan nereden aldığını söyle; demin demit 
tin ki: ''artık istediğimiz kadar, içebil 
dilimi% kadar içecetiz" bunlan bana 
derhal izah et ... Yahud iyisi mi biraz 
bekle! O zaman daha iyi anlatırsın, çün 
kü seni tanıyorum. Eğer dilin kuru o· 
hına, afzından fazla lif çıkmaz; gid'p 
bir kaç !İte pmpanya alayım da. .. 

Ve Krebiyon bu tözlerle beraber ka· 
pıya dofnı fırladı. 

Fakat Noe üyUk bir cndiıe ile ona 
töyle batırdı: 

- Şampanya hat.. Hain!.. Demek 
nehirler kralı deıiiiin bu imit na! .. An 
ju prabı al, Krebiyon Anju şarabı! .. 

Krebiyon büyüle bir ciddiyetle cev&b 
verdi: 

- Efer bu ldi içkiye bir tek parma· 
tımı sürersem baha ıair Krebiyon deme 
linler. 

Noe Adeta iıtimdad ederek: 
- Eyvah! Şampanya al:ı.:ak !.. Ben 

lçemiyecelim !... Hayır! Ben de iniy<>
rum. 

Dem ve o da Krebiyonun pefİllden 
kottu. 

Bir kaç dakika sonra, iki doat, biri· 
ainin elinde ıampanya. diğerinin elinde 
de Anju ıarabı ıişcleri olduiu halde, 
tekrar odaya döndüler ve her birisi bar 
dağını doldurarak ıiıesini karıısına koy 
duktan sonra Krebiyon: 

- Haydi bakalım! Şimdi anlat, aenı 
bekliyorum. 

Dedi ve koltuğuna iyice göniililp 
bardafmdaki hefif köpükleri bilyük bir 
memnuniyetle seyrederek, ayni zaman· 
da pip01unu dordurmağa baıladı. 

Çünkü d01tunun getirdiği para yal· 
nız fampanya değil fakat aabahtanberi 
içemediği tiltün de almağa yaramıştı. 

Moc, MSzUne ıöyle başladı: 
- fıtedifim'z kadar paraya sahib o 

lacafmuzı ıöylemiıtim. Krebiyon. 
- Bunu söylediğini duydum. Fakat 

nasıl? Yoksa bana eli açık bir neıriyat 
evi aahıbi mi buldun? 

- Hayır, doatunı, bundan çok daha 
iyi bir ıey buldum: Sen de benim gibi, 
Janı bily•.ik bir tehlikeden kurtardrinnı
zı zannettiğiıniştik. Değil mi? 

- Madam d'Etyolu mu? Tail 1 hatti 
bizzat ıen bana ... 

- Azizim, ikimız de yanıbnıfı.ı. 
Krcbiyon, tam piposunu yakacafı sı· 

rada bağırdı: 
- Anlamadım? 

Puuaon devam etti: 
- Jan hiç bir tehlikeye maruz de· 

ğitdi ... BiWria. .. 
Şair, kqlannı çatıp içinde beliren 

hafif bir endite ile ıordu: 
- Bu esrarengiz tözler de ne? tuh 

etsene, canım! .. 

- İzah edeyim 1 Asil bir adam, çok 
büyük ve aail bir adam. -Noe ıesini al· 
çalttı- Jana çok aıık olmut o1an bir a
dam, ona yaklaımak iç!n bqka bir çare 
bulamamrı ve onu, bizim yardımımız 

aayesinde abp kaçırmıı ... 
Krebiyon henilz dudaklannı dokun

durmamrı olduğu ilk ıampanya barda
ğının muanm üzerine bırakarak, dil· 
tilncell bir tavırla ve endife ile mırıl· 
dandı: 

- Bizim sayemizde 1 
Noe de israr etti: 

- Evet, dostum, bizim sayemizde. 
- Büyük ve asil bir adam mı, dedin? 
- Çok bJyük, ve çok asil bir adam. 

Bana inanabilinin 1 
- Bizzat polis müdürünün, kendııi 

için rahatsız olduğu bubilyük ve asil a· 
dam sakın... Kra! mı? 

- Evet, Krebiyon, kralın ti kendiıi r 
Krebiyon sarararak henüz yakmadığı 

piposunu da masamn üzerine bıralctt 

ve ~arip bir tavırla: 
- Kral. .. dedi mrnldandı ve sen kra 

lın madam d'Etyolu kaçırdığını SÖ) Ji. 
yorau, öyle mi? 

Noe ayni mağrur ve memnun tavrta 
tekrar etti : 
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yuk bir ihtimamla, teskin edki bir iliç 
hazırlıyordu. 

Zavallı ıenç kadın hammalar için· 
deydi ... 

Sayıklıyor... Hümmalı dudakların· 

dan kesik kelimeler dökülüyordu. 
Kapalı göz kapaklannın arasından, 

pembe çehresine göz yaılan yavaf ya
vaı akmakta devam ediyordu ... 

IV 
BİR ŞAİRtN RUHU 

Şimdi, bu muhtelil ıahıiyetlcri bu
lunduklan yerlerde bırakacak ve oku· 
yucudan, ıllphniz unutmadığı diğer 

phıslann bulunduklan Pariae, bizim· 
le beraber dönmesini rica edeceğiz. 

Mevzuubahı ettiğimiz bu phıılar, möı 
yö Damyen, Hanri d'Etyol, dö Turnem 
Hcloi% Puasson ve nihayet yekdigerin
den ayrılmryan iki dost: Not~ Puasson 
ve Krebiyondur. 

Biz de, ıimdilik, bilhassa bu iki 
dosta temas edtf.;eğiz. 

Janm kaçmlmaımdanberi Noe Puıs
aon ile Krebiycn ne yapıyorlardı? 

Madam d'Etyolu götüren araba Ver 
&aya dogru hareket ettiği zaman, NOC: 
Puasson, kızı diye hitap ettiği genç 
kadını kurtarmak için yardımda bulun 
duğundan mlltcvellid bir rurur fakat 
ayni zamanda hafif bir endite ile, 
dostu Krebiyona ıöyle dem:fti: 

- Oh 1 Çok §Ukiir kurtu.ldu 1 .. 
Şair de: 
- Kurtuldu mu? Kim bilir? •. 
Diye mrnldanmrt ve dostu Puasao

nun elini sıktıktan sonra evine dönmüş· 
tu. 

Puasson da sakin ve rahat bir halde 
oradan uzaklaımııtı. 

Bir kaç gün müddetle, Not"., Hüıet 
sokağındaki mütevazi odaamda rahat 
kaldı : Parası vardi. Fakat paraaı bitti
ğr zaman, birdenbire, bir yerlerde sev
gili kansı, ıefkatli Heloizi bulunduğu
nu ve bu batuncağızın kendisini aık sık 
kovmasma rağmen, bazan da biraz pa· 
ra verdiğini hatrladı. Çünkü ''susuzlu-

ğunu" &idermek için paraya ihtiyacı 
vardı. 

Hem bu "auau.zluk" hem de dostu 
Krebiyonu görmemesi onun fena halde 
canını aıkıyordu ve bütün bunlar, an
cak, kansının para vermesine baflıy
di. Sonra ... Kansının tebriklerini ka· 
bul etmek de lhımdı. Çünkü kızı Jan 
hlli sağ idi.se bu da kendisinin, yani 
Noe Puasaonun zekiaı ve faaliyeti aa· 
yesindo idi. 

Bütiin bunlar mükifata müatahak 
ıeyler değil miydi? Her halde bu mü· 
klfat, bir kaç altın olaı:aktı ! .. 

Ve eğer Heloi%in akailili tuta o 
zamanda, kendisi, yani Noe pmp Mös 
yö dö Turmeni veya mösyö d'Etyolu 
görecekti: Elbette ld, Janm babası ve 
kocası, birisinin kızını ve diierinin 
zevcesini kurtaran bu cesur ve merd 
Noeye bir kaç altın verirlerdi. 

N oe Puasson, cebinde metelik kal
madığını görünce, iıte böyle düşün· 
müşru. 

Bunun üzerine Noe, karnı zil çaldı· 
ğı halde, Hüıet ıokağından çıktı ve 
derhal Heloizin tapndığı yeni ikamet· 
gfilına, yani d'Etyol konağına ptti. 

İçeriye girin.;e, mağrur ve bqmetli 
bir tavır takmmafa çalrıtı iae de, Ja· 

nm tagayyübilndeııberi son derece ha· 
bi görilnen Heloiz onu hiç de bot olmı- . 
yan bir şekilde karııladı. 

- Geldin 1 mye bağırdı, ayyaı herif 
nereden geliyorsun? Bütün paralarını 
ıaraba verdin, timdi yine istemeğe re· 
liyoraun öyle mi? 

Noc bumunu enfiye ile doldurdu, doğ 
ruldu, kabardı ve nihayet çok aakin 
bir sesle ıu cevabı verdi: 

- Filhalrika, bü~n paralanmı ıara
ba verdim: fabt ımıu bilin ki, madam, 
biltUn ayyaılıfrma rağmen bana bayle 
bağırmamalıamu ve hattl daha fulur-

ru aöyliy«:eibn,bana hürmet etmeliainiz. 
Heloiz daha büyük bir hiddetle ba

ğrdı: 

- Bu ne? Böyle saçmılar aöylediii· 



.ı Hem güzelliğini;- hem loYdoı.lı! 
: )1 ğını tezyit eden müteaddit yeni te-

~----~-~ .. ~~·~· =~~~ kemmülata ilaveten 1938 Frigidaire 
, ·· -"· .. ·. -... . .Ç büyük bir muvaf akiyet kazanan yeni ses-

~/-~ siz Süper Ekovat'lo techiz edilmesine 
~ mebni, cereyan sarfiyatı şimdiye kadar gö-

rülmemiş bir dereceye indirilmiştir. 

Harikulade idarelidir, .• o derece az cereyan sarfeder ki, 
c;alı§fığını bile belli etmez. Bununla beraber yemek hücre· 
lerinde her vakıt sabit kalan matlup soğuğu temin etmekte
dir. Yiyecek daha taze, daha uzun müddet ve daha fenni mu
hafaza ediliyor. Elde edilen buz, sotılondan do ha ucuza mal 
olur. Mekanizması, uzun senelerce bili a rıza ve tamamile gü-'' 
rültüsüz işler. Cereyandan, yiyecekten, buzdan. _ve masarif. 
tan ekonomi temin eder. -

Yalnız haklk1 FRIGIDAIRE ile werııen rHm1 5 aenellk 
~t lstemeOI unutmayınız. 

Bu teminat bozukluk vukuunda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdlllnl tekeffül eder. _,,. 

FRIGIDAIRE'in temin ettiği tasarruf bilhassa şu 4 nok ta üzerindedir : 

~stihlaktan . ... G idala rdan .. . Buzdan... idare masrafından. 

IGIDAIRE 
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ne b::!:ılırsa açlık ve susuzluk galiba 1 
başına vurmuş olacak ... 

Noe içini çekerek itiraf etti: 
- Filhakika aç fakat bilhassa su

suzum, sevgilim, fakat söylediklerimi 
pek ala biliyorum ve bunda tekrar is
rar ediyorum. Çünkü zannederim, kızı
mız ]anı müthiş tehlikeden siz değil 
ben kurtardım. 

Heloiz yerinden sıçradı... Nihayet 
meselenin iç }"Üzünü öğrenecekti .. 

Heyecan içinde: 
- Bir tehlike mi? dedi. Jan müthiş 

bir tehlike mi geçirdi? Ne söylemek is 
tiyorsunuz? .. 

-Sadece şunu söylemek istiyorum: 
Söylendiğine göre, Janm kendisini öl
dürmek istiyen düşmanian varmış ve 
şimdi kızımız tehlikeden tamamile kur 
tutmuşsa bunu sırf, bana, yani babası
na.yani Noe Puassona medyundur. 
işte!.. 

- ]anın düşmanları mı vardı? Bunu 
sana kim söyledi? 

- Kim mi? Bizzat mösyö Berrye: 
Hürmete layik bir adam madamı 

- Mösyö Berrye sana bunu söyledi 
öyle mi? 
Kadın: 

- Ah! Bu ne demek istiyor? Ve 
mösyö Berrye ne diye buna karışıyor. 

Diye düşündü. Sonra yüksek sesle i· 
Jave etti: 

- Ve Janı sen kurtardın öyle mi? 
Şunu izah et 1.. 

- Evet, bizzat karşınızda bulunan 
ben kurtardım. 

- Nasıl kurtardm- Bunu bana anlat 
Çabuk anlat ve sana para vermemi is
tiyorsan, hiç bir şey unutma 1 

Bunun üzerine Noe, madam <l'Etyo
lun ne suretle kaçınldığmr bütün taf
silatile anlattı ve bilhassa bu işte oyna
dığı rolü tebarüz cttirmeğe çalıştı. 

Ayyaş, kendi rolünü ne kadar mühim 
gösterirse, verilecek paranın da o nis· 
bette artacağını düşwv.iyordu. 

Heloiz Puasson, her tiirlü ahlak ve 

seciyeden mahrum, entrikacı ve esra
rengiz bir gaye güdüyordu. 
• Va~ıa falct.;ı kadını ziyaret ederek 
Jana verilecek bütün cevapları ona ev
velce gösterdiği gündenberi hiç bir şey 
bilmiyordu. 
Vakıa Janı bulmak için Parisin her 

tarafını aramıştı. 

Fak:ıt, §imdi düşünüyor ve Noenin 
anlamadığı bu meseleyi bütün çıplaklı
ğı ile görüyordu. 

Noenin büyük bir saflıkla iştirak etti 
ği bu komplonun mahiyetini pek ala 
anlıyordu. 

Noenin verdiği haberleri, şahsi ka· 
natlerine ve gizli istihbarlarına yaklaş 
tmn'.:ca §U mantiki neticeye vanyordı 
ki Jan, kral namına Berrye tarafndan 
kaçırılıru§tI. 

V e kim bilir? Aklına gelen bazı va
kalar ona, bu kaçırma hadisesine bel· 
ki de bizzat kralın da yardım ettiği dü 
şüncesini veriyordu. 

Bizzat kral! .. 
Bu düşünce kadını sevinçle ürpertti. 
Mademki kral Versaydaydı, demek 

Jan da orada idi. Jan bu anda -bütün 
aşıklar gibi- saadetini gizli bir yuvada 
barındıran kralın metresi idi. 

Jan, kralın metresi olunca o da, ya
ni Heloiz Puasonn da en büyük şeref ve 
servetlere kavuşacaktı. 
Vakıa Jan, henüz kralın gizli metre

si idi, fakat bereket ki o, yani yine He
loiz burada hazır bulunuyordu ve "kı 
zı"na verct.;eği nasihatlar neticesinde, 
kral elbette ki onu resmen gözdesi ola
rak saraya götürecek ve herkese tak
dim edecekti. 

Bür:in bunlar kadım o kadar çılğın 
bir sevinç içinde bıraktı ki, bu sevin
cini açıkça izhar etmekten kendini ala
madı ve düşüncelerini Noeye söyliyerek 
sözlerini şöyle bitirdi: 

- Puasson, dostum, şimdi artık ser· 
vet ve eaadetimiz parlak bir şekilde te 
min edilmiştir. 

Noe de hayretler içinde ve ayni za· 

• BDURLA BiRADERLER • 
İSTANBUL ANKARA İZ MİR 
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manda sevinçle şöyle mırıldanıyordu: 
- Krall Demek bu kraldı 1 Ve ben 

de karala yardım ettim! .. 
- Tabii farkında olmadan ona yar

dım ettin ama ... Ne ise! .. 
Noe: 
- Dogrusu bu Krebiyonu da sevin

direcektir. diye .düşündü; gidip çabu
t.;ak ona haber vereyim. 

Ve esasından hiç de fena bir adam 
olmiyan, fakat zayıf iradeli olduğu ı

çin daima tesir altında kalan Noe, ay· 
yaşlara has bir gamsızlıkla bağırdı : 

- Filhakika bu bizim için büy:lk bir 
saadettir ve zannediyorum ki artık, ba
na bir kaç altıncık vermekten çekin
mezsiniz. 

Bu sözler bütün Noeyi ifade etmeğe 
kafi idi. 
· IIeloiz, bu defa büyük bir alicenap
lık göst~rdi. 

- Al bakalım ... Fakat, bilhassa hiç 
kimseye bir şey söyleme! .. 

Dedi ve kocasına oldukça şi'ikin bir 
kese uzattı. 

Noe istediğini ele geçirdikten sonra 
artık burada fazla kalmağa lüzum ger
medi ve zevcesini tatlı hülyalaril~ baş 
başa bırakarak, süratle dışanya çıktı. 

Yolda hem yür:iyor, hem de cebine 
yerleştirmiş olduğu keseyi elile tarta
rak, bariz bir memnuniyetle mınldaru

yordu: 
- Bu para ık büyük dostumc.< bir 

hayli şişe Anju şarabı ikram eı:!eb:H
rim. Karım hir kimseye bir ı;ev sövle-

3 ,, .- -

mememi tavsiye etti. Öyle ohun l Fa-
kat Krebiyon ben demektir. Ben ele 
Krebiyonum ... 

Noe, fena kalbli bir adam da değiBi, 
~iinkü lıu sevinç anında, para sıkıntı'iı 
içinde bulunan fckir dostunu c!üşün:.i
yor ve adeta koşarak onun evine gidi
yordu. a 

Nihayet kan ter içinde kalmıj bir ha! 
-de Büsi sokağına vardı ve şairin otur
duğu i.içün'.;ü kata, kısa bacaklarile ko 
caman karnının müsaade verdiği bir. 

süratlc tırmanmağa başladı. 
İçeriye adeta bir kasırga gibi girdi. 
Şair, meşhur "Kotilina" piyesinin 

c1ördüncii perdesini tamamlamağa çalı
şıyordu. 

Arkadaşının geldiğini görünce çehre
ı:.inde bir sevinç ifadesi belirdi; kalemi· 
ni masaya bıraktı, defterini itti ve ba
ğırdı: 

- Sen misin, Puasson? Bana para 
mı getiriyorsun? 

Noe sevincini izlemeğe çalışarak: 
- Para mı? dedi. Ne münasebet? 
- Şu halde buraya neye geldin? 
Noe hiç de misafirperverane olmı

yan bu 1.:ümleye katiyen aldırmadan, sc 
vinçle devam etti: 

- Para değil altın getiriyorum, 
dostum 1 Artık istediğimiz kadar, içe
bi1diğimiz kadar içeceğiz. 

Bu sözlerle beraber Noe, zevcesinin 
kendisine vermi:ı olduğu keseyi §aire 
gösterdi ve sonra masanın üzerine bo
şalttı. 

Krebiyoq, gözleri fal taşı gibi açıl· 
mış olduğu halde sadece: 

- Aman yarabbim, dedi. 
l'uasson da, masaya boşalttığı al

tınları sevinçle saymağa başlayarak: 
- On, kırk, elli altın ... 
Diye mırıldandı ve bunları ikiye ayı· 

rarak ilave etti: 
- Yirmi beşer altın! 
Şair: 

- Aman yarabbim! diye tekrarladı. 
Kapılarla pencereleri de açalım mı? 

1 

Noe saf bir tavırla ilave etti: 
- Neden? 
- Galiba buraya akmak istiyen Pok 

tola yol vermek için. 
- Ben bu asilzadeyi tarumıı•orum. 

Krebiyon dddi bir tavvırla: 
- Poktol ne asilzade, ne de bir halk 

adamıdır. dedi. Poktol öyle bir nehirdi 
ki, Noe, akarken altın sürliklüyor ve 
bazan, çok nadiren seyrini değiştirerek 
şairleri ziyaret ediyordu ... Selam sana 
nehirler kralı Poktol. 


