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Başvekilimiz 
zeızeıenln sekizinci günü 

Varın Yunan krah 
tarafından kabul 

sarsuntu lhana 
devalr=Vil edüy©r 

edilecek 
v • 1... . Yu'lan misakının da 
.ı enı urk. - , . l k , merasınıı yapı aca 

ımza 

11 kişi daha öldü 
Dehşet içinde kalan halk köyleri

nin yerini değiştirmek istiyor •\ 

. ~ 

Ba§OO'kil cliln gece Tıare1~tim1en biraz önce 
_.. v azısı 8 incide 

Kırşehir, 25 (Hususi) - Köşker ve 
civarında zelzele bu gece de şiddetli 
sarsıntılar ve yeraltı gürültüleriyle 
devam etmiş ve sabah saat 9,15 de 
dört saniye devam eden çok şiddetli 
bir sarsıntı daha olmuştur. Akpınar kö
yü dünden beri 17 defa sallanmıştır. 

Binalarda yeni hasar vardır. Köşker ve 

civar köylerde sarsıntılar devam ediyor. 
Emniyet amirliği binası tahliye edilmi' 
ve memurlar çadırlatıda çalışmağa ba§· 
lamışlardır. 

Ankarada 
Ankara, 25 (A.A.) - Amaş. - Bu 

sabah saat 5.30 da Ankarada. hafif 
bir zelzele olmuştur. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Da.bili· 
ye Vekdletine gelen haberlere göre, 

Çekoslov~kya· Alman 
~..-.blerinr etmiyor 
Almanya da ise Prağa son b:r.iht~~da ~u:unuldu~u 

artık hiç bir tesvive ~u.~~~· mumkun olmadıgı 
ve ileri suruluyor 

Alişar köyUnde on kişi, Tatarilyas 1 de 130, Alişar köyünde 60. Tataril
köyünde bir kişinin daha öldüğü tes· yas köyünde 70 ve !sahocalrda 205 
bit edllmlştlr. evle köy mektebi tamamen rıkılmış-

Akpınarda 180, Pınarlıoba köyün- _.Devamı 8 incide 

Donanma·mız 
Marmarada büyük 

manevralara başhyor 
Top ve torpil 
atış tatbikatı 

yapılacak 
OnUmUzdeki ayın ilk haftasından iti

..... -·- · ... ..,..ıı ~ ... 
baıhyacaktır. Manevralar hazirana k• 
dar ailrecektir. 

:tcap eden bütün hazırlıklar bitirilmiş 
tir. tık yapılacak manevra Silivri ne E

reğli mıntakası arasında olacağından bu. 

rada icap eden bütün tertibat alınmıt
tır. Manevralarıda hakiki top ve torpil 

-

koslovakyadaki Alman a- / terini ilan etmiştir. Bunlar arasında, atılacağından Tekirdağ, Silivri, hattında 

Ç k slovakyadaki Südet Alınan ekal- ı ma~tadır .. Çe rti inin lideri Haynlayn dün bildirdiğimiz gibi, Çekoslovakyada işliyen yolcu vapur ve ımotörlerinin ma-

li 
~ 

0 
les' evvelki gündenberi ye. kalliyetlenb'pa stukla paırtisinin talep- Almanlarla meskfuı arazi dahilinde 

yetı mese ı u1 söylediği ır nu . . k 
1 

. . Ç k nevra sırasında ihtiyatlı bulunmaları 
. k k bir safhaya girmiş b un- muhtar bır ıdare uru ması gıbı e ler-

nı ve arışı 1 için acentalara ve hususi vapur sahip --n Jltr U f 8 Cl8 a r ce şayanı kabul görülmiyen maddeler 
HarbUrD dcguruU~ de vardır. lerine Deniz Ticaret müdürlüğü tara- 111!ihrib filotillamız bir manevm 

Ç 
e ı • Bugün gelen haberler bu taleplerin fından şimdiden bir tamim yapılmıştır. esnasında 1 5 milyon 10 1 Çekoslovakyadaçok:=·~=~ • •• 

' k aile yuva- Hindistanda Halayda seçım bugun 
eocu 

80 
mahrum hidiseıer _ ~~şhyor .. .. .. 

Sınd Polis ateş açarak 32 ıı fı ll ... h k t t ' 
Ka şek'in mühim bir pıa.m sayesinde kişiyi UldDrdll ır.1a a l U ume geıı e urıu muş-

Lonclra 26 (Hususi) - şanghay- ı eıd! edilmiştir. k ••l Af k b l d 
. ·'·ıa·~· e göre Çin ordUSU • _..Devamı 8 fnclde Bangalor, 26 (A. A.) - Kolar mı U Q Çl armlf}Q QŞ Q l 

dan bıldın ıgın ti, :mareşal çank takasında Vidurasvatam kasabasında 
nun son muvaffakıye "Kongrecilerin., bir toplantısında. ha. Adana, 26 (Hususi) - Hatayda in- hası Fokas'ın riya.setinde seçim suçları· 

k b f t a S 1 n 1 n Zir bulunan on bin ki§iden mürekkeb tihabat bugün baılıyacaktır. Diln Mil- na bakacak olan mahkeme kurulmu1 .. 

Ç o c u a •• •• •• ~! !:~ ::ı:u:~ 32~=a:ıı:· ~::::~::=~~:ı.!:.:~ ;:,:::,:ı.01: tur. w- Devamı 8 indde 
do .. r d u·· o cu gu o u ve 48 kişinin ağır surette yaralanmış 

olduğu söylenmektedir. 
Ahali Misor hükfımeti tarafından 

b'r grııp •• Kiiçi/1;7crin br:ı7ostmtict ı. 

;:sif•~ ı' 

1 
j kongre bayrağı çekilmesi memnuiye . 

tine karşı koymak için toplanmış ve 
~ dağılmaktan imtina etmişti. 

,,,- Yaııııt .f üncüde 

Akdenizde 
meçhul 

tahteJbah!r 
Londra, 26 (Hususi) - Barselona.

dan Dcyli Heralda bildirildiğine göre, 
cumhuriyetçilerin gemileri Akdeniz. 
de her gün "meçhul., tahtelbahirlerle 
çarpışmaktadır. 

Bu tahtelbahirler Akdenime yUk ge 
milerine de hücum etmektedir. Cum • 
huriyetçiletin tüccar gemileri ancak 
muhriblerin, tayyarelerin muhafazası 
altında sefer edebilmektedir. ' 

Verilen haber qanlıştır 

Stadyomun Yenibah
çede yapılması kara
rından vazgeçilmedi 

.- Yazısı 3 ünciltk 

T -

1 
L_ 

Ç o k şaşılacak b i r h&dlse 

ikisi de kaçtı 
- 7 ncl sayfamızda okuyunuz - --- .... -
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da it 
Kitab r • 

ıçın 

F RANSIZ muharrirleri iki üç 
senedir bağrışıyorlar: "K.itab. 

la.rmuz satılmıyor. Yeni icadlar, hele 
sinema ile radyo yok mu? iıte onlar 
bizi mahvetti . .Me:Jleğimiz artık bizi 
geçindirmez oluyor! ... ,, Kirma kesad 
girmiı adamın feryadında daima in· 
sam sinirlendiren bir şey vardır. Şüp. 
hesiz, o adam için haksızdır denemez; 
fakat p.hat menfeatJeriıı uzun uzun 
sözü edilmesi de hO§& gitmez. Hele ıi· 
ldyet edenler fikir adamları olursa! .. 
Bu ayn mesele. 

Sadece şik~yetle, gazete ve mecmua 
sayıfalarmda dem yanıp radyoyu, l!li· 
nemayı telin etmekle kalmadılar, .ki. 
tab satışının artmasına çalışacak ce
miyetler de kurup birtakım çareler dil. 
şünmeğe başladılar. Biz de memleke· 
timizde okumanın, edebiyat merakı· 
nın artmasmı il!ltiyor, bunun için yol. 
lar düşünüyoruz. Fransız muharrirle
rinin bulacağı çarelerden de istifade 
edebiliriz. 

Gerçi onların davası ile bizimki bir 
değildir. Bizimki daha mUşkUldUr, 
çUnkU biz: "Dün çok okunuyordu, o 

halde kitab okumağa zaten alışık bir 
kütle vardrr, onu tekrar bulmak isti. 
yoruz,, diyemeyiz. Fakat yine de onla· 

rm düşüncelerinde, ioimlr.e yanyacak 
bazı unsurlar bula.biliriz. 

15 nisan tarihli Mercure de Fratıee
t& bir muharririn h()fUJD& giden bir 
teklifi vardı. Hem de o kadar baait 
ki bizde çoktan beri niçin di1fünUlme. 
eli diye hayret ettim: radyoda veya 
konf eraM salonlarında. kitab oku
ına.k. BiT.de Halkevleri birtakım kon. 
feransla.r tertib ediyor, mn.amereler, 
temsiller veriyor. NJçln her hafta bir 
iki egce, kitab okut.mum! Birkaç hi· 
kiye, bir romandan kırk elli eayıfa. .. 
Bu, karilerin merakmt uyandırıp ro
manın 90nunu kit&bdan okumağa sev. 
kedebilir. 

Bu i§i bittabi radyo da çok iyi ya
~. Jles' ......... ~ ~ 
yfrm1 dakika kltab okumak. İstanbul 

radyosunda haftada bir akp.m yeni 
eserleı-den bahsediliyor (daha doğru. 

su ediliyormuş; ben, radyo olan yer· 
den kaçtığım için duymadım)· Bahset
menin, ha.ber vermenin faydası ola.bi. 
lir; fakat her çıkan kita.bm birkaç sa.
yıfasmı okumak daha. hayırlı olur ka. 
naa.tindeyim. 

Biliyorum ki bu iş, basit olmakla 
beraber, kolay değildir. Çünkü ytlksek 
sesle kitab okumak en güç işlerden 
biridir. Herkesin anlıyacağr surette 
tal&ffuz ebnek, hikayeyi canlandır
mak: ayn bir sanat. DoğrusU bu i§in 
pek parlak olması d& caiz değildir: 

Verilen haber J/anlıştır 

Stadyomun Yenibahçede 
yapılması kararından 

vazgeçilmemiştir 
Şehir Tlyatrosuda Şehzade başında yapıla

cak ve inşaata pek yakında başlanacaktır. 
"bta.nbulda yapılacak büyük ve 1 
odern stadyomun yeri neresi olmalı-

d
m ., ..,,.kJinıde ortaya bir mesele atı· 
ır.,. v- . ni 

labilir mi? Bizce atıl~a.z. Zıra ye. 

olarak kararlaştınnıg değildir. Stad • ı 
yom iti İstanbul tarafmm kıymetlen. 

BiR KAÇ 8ATIRLA 

dirilmesi gibi mühim bir hedefin vaaı. 
taları arasındadır. Binaenalyh Yeni
bahçe semtinin değiştirilmesi asla va
nd değildir. Hele yeni bir stadyom 
mahalli seçmesi için profesör Prosta 
emir verildiği veya yakmda böyle bir 
yer seçmeye başlaması muhtemel ol· 

duğu §eklindeki rivayetler tamamile 
gayrivariddir. Bu münasebetle ls • 
ta,n.bul §ehir tiyatrosunun inşasına 

tstanbul ıçin en isabetlı olarak verıl. 
mi§ kararlarc\an birincisi nasıl gehir 
tiyatroeUJlUD Şehzadebaşmda yapılma. 

81 
ise, ikincisi de mutlaka stadyom 

yeri olarak Yenibahçenin seçilmes~ -

dir. 
· Herkes bu kanaatteyken ve beledi-
yenin bu bUyUk isabeti her tarafta tak 
dirle karıılanmıaken Cumhuriyet ga· 
zetesinin dUnkU sayısmda şu krsa yazı 
görWmUetür: . 

"Aldığımız malUnıata nazaran ts • 
tan.bulun atadyom işi tekrar mevzu • 
baha olmaya bqlamıştır. Spor işleri· 
le allkada.r olanlar, stadyomun Yeni· 
bahçede yapılmasına taraftar değil·· 

terdir. Buraya kMi miktarda. nakil va. 
sıtası tentin etmek güçtür. Stadyom 
mahallinin tayini için profesör Prost. 
un tetkikata 'baflaması muhtemeldir.,, 

.. Acaba belediye fikrini değiştirdi 
mi?,, diye bir an dtliUndilk. Fakat 
yaptığımız kısa bir tahkik belediyenin 

stadyom hakkındaki eski kararından 
vazgeçmeyi asla tasavvur etmediğini 
bize öğretti. Belediye reisimiz Muhid· 
din Üstündağ İstanbulun ilk stadyo • 

.JDa .... y_,Pijb"' .. °* elwırflll. '4· 
dulu lrHHtladedlr. Nakfl VUitalan • 
nm ubfı baklandaki iddiayı bel~ye 
varld görmemektedir. BugUıı entere • 
san her maçta tıklım tıklım dolan 

Taksim ve Kadıköy etadlarma halkm 
çok mükemmel ve bol nakil vurtut 
bularak gittiği iddia edilebilir mi? 

Sırtı yere gelen 
şampiyon 

Olimpiyatlarda yüzümüzil ıfildüren biri· 
clk sporcu, Yaprdı. Onun bapnda eklll 
elinde defne şeref kllrsflsilne çıktıAı gün 
on binlerce yabancının mllll marşımızı 
dinleyişi ve bayralımızın olimpiyat dire
line çekilişi, hirçoklanmızın gözlerini ya
şartmıştı. 

Gazeteciler, doldulu evi dolapı:uşlar, a
lleslle koıuışmuşlar, febJrden ona bir ev 
hediye edllme!lnl istemişler ve lstanbul, 
avdetinde onu amma da alkışlamıştı ha. 

Ne garip bir tali cilvesidir. Sen ollmpi. 
·yat meydanında kazan, sonra Estonyaya 
ııt, majlöp ol, hem ne malldbiyetl 

Rakip pehlivan biümkine, daha dolrusu 
kategorisinin dfinya şampiyonuna nefes 
aldırmamış, yakaladıtı ıtbl tepetaklak ye
re atmı!J ve iki omuzunu şilteye yaslayıver 
mlş. 

Acaba bunun sım ne'l Kabahati kimde? 
Kabahat, herhalde Yaşarda olmasa ge

rek. Bu hAdise şampiyonluk denilen sıfa. 
tın hiçbir zaman hakklle kazanılmadılını 
bir daha göze vurmaktadır. 
Milletlerarası müsabakalarda pehlivanla

rın •güreştikleri rakipler kura ile seçildik
çe böyle sürprizlere sık sık rastlanacak. 
tır. Yaşarın şampiyonluğu bir "yazı mı ...,..._,_ .......... ~ 
:yan seldf7Nt1'11mn6 hifaia ..ımtı oJacü. 
Bizim için aon mall6bl:vetla mOhlm bir 
İırn olamaL Zira pmplyon Yapn ollmpl
yaUarda kateaorWnln OçOncOsll de rahat 
rahat ycnmlıtf. Sporcululwnum biran ev-

vel kuru ıilıilltnden ve lilzumsıu ptafat
tan kurtarmanın çaresine bakmalıyız. Biz 
bu hldlseyi ancak bir pehlivanımızın ye
nilmesi suretinde tefsir ederek muztarip 
olduk. Yokaa esasen p.mplyonluk mesele
sine pek ehemmiyet vermiş delfldlk. 

HABER 

Cumhuriyet gazetesi "spor işleriyle 
&llkadar olanların Yenibahçeye taraf
tar olmadıklarını .. da dikkatle kaydet
meye !Uzum görmtlştür. Belediye stad· 
yom meseleeinin bir spor işinden zi~. 
de bir §ehlr meeelel!li olduğu kanaatin. 1 M A Y 1 S 1 
dedir. Nakli vasıtalarını bollaştırmak .Babar B&Jl'&IDDld• TVRK MAA· 
ıAzmıgeiinıe nakil vasıta.lan bollaşt~- RtF OEMtYETt rosetıerlnl 1 
nlacak, yeni yollar açmak lcab ederse taJanm •• , 
geniı ve muntazam birçok yeni yollar 
açılacaktır· Belediye stadyomu Yeni • im••••••••••• .. 
bahçede yapmayı mUnf erid blr mesele 

pek yakında başlanacağını da bildir • 
mek isteriz. Belediyenin ilk kararm
da tiyatronun 1000 kişi alabilmesi 
"şimdilik ki.fi" görülüyordu. Fakat 
son günlerde bazı konserlerin, piyes
lerin ve konf eranslann gömüğü yük· 
sek muvaffakıyet, 1000 kişilik bir ti. 
yatronun, lstanbulun ihtiyaçlarına kl. 
fi gelmiyeceğini gör.e vurmuş ve bele-

diye §ehir tiyatrosu salonunun en az 
iki bin kigi alabilecek bir büyüklükte 
olmasını dü§ilnmeye başlamıştır. Bil

hassa Muhiddin 'Ostündağ bu kanaat
tedir ki, biz de tiyatronun yapılışında 
bu kanaatin hakim ola.bilmesini te. 
menni etmekteyiz. 

Yine haber aldığımıza göre, şehir 
orkestramızın kazandığı son muvaffa.. 
layet belediyeyi konservatuvara daha 
büyük bir dikkat ve f edallilık gös • 
termeye sevketmektedir. Belediye, ö
nOmlladld yıl bUt.çeelne c;ırrke9traya .. 
zel Aletler almak için mWıJm bf;r tab. 
ıslaat koyacak ve lstanbuI 19bir orkee. 
trasmm 150 ki3ilik olmasını temine 
Çalıtaaktır. 

HABER 

lnUnU vapurunda 
kaçak eşya 

Dün limanımıza gelen Denizyolları. 
na aft lnönU vapurunda araştırma ya. 
ptlnuş, güvertede sandallar içinde bu
randa bezlerine sarılı 25 kadar ipekli 
eşarp bulunmuştur. 

F.§yaıim kime ait olduğu meydana 
çıkanlamadığmdan tahkikatın deriıı
l0ı§tirilmesine !Uzum görillmtlşttir. 

-~· - - -- ~ -~ -----------------
kitabı okuyan hiç bir zaman aktörlll· 

ğe, monolog söyler gibi haller ~ 
nıağa, meddahlığa Uzenınemelidir; 
çilnldl o zaman kitab, karilerin elinde - -tÇERDE: .. (~ ~ı 

• AMERiKA ile )'8pılan yeni ticaret an-

cansızlaşıverlr, okumaktan ziyade 
dinlemek merakı hbıl olur. Hayır, 
dinleyici kendisine kitab okunduğu 
hissini kaybetmemeli, k&r§nnncialdnin 
veya radyodaki zatın okuma hUnerin· 
den ziyade kitabın meziyetlerine dik. 
ka.t edebilmelidir. Merak edip de kita
bı alırsa: "A ! bu tadsız bir eeymiı; 
lbüttın gilr.ellik okuyanın sanatinde f· 
nılş!., dememelidir. 

Bilmem bu usul iyi bir netic.e verir 
mi? Fa.kat bir müddet denenmesinde 
herhalde hiç bir zarar yoktur. 

NurulWı ATAÇ 

Sovyet sefiri 
Vekilini 

etti 
Dahi il ye 

ziyaret 
Ankara, 25 (A.A.) - Bugün saat 

l2,30 da Sovyet BUyilk Elçisi, Dahili· 
ye Vekili ve C. H. Partıai Genel Sek· 
reterı Şlllail Kayayı D&hflJye Ve. 
kiletinde ziyaret etmJtt,lr. 

TeşekkUr 
Etime ıerek dotumuıula, ıerek dolu

rııundaa aonn ,6ıterdllf ihtimam dolayı. 
ille Jt8dılra:rGnde Pau!"7olunda 85 nn
l'llarah hanede otunn ebe Fertihyı alenen 
teşeltkQrO bir borç billrlm. 

• BAŞVEKiL CelAI Bayar, ~alumıye.u 
nlliye bayramı veslleslle ııonderılen tebnk 

1 cevap nrmek im· 
telgraflarına ayrı ayn . 

l 
,. kart:ısında mukabil tebrıklerl-

kAnsız ıeı •., · • 
nin ibJAlına Anadolu ajansını ıavsıt etmış-

tlr; JSTANBUL'a tabi kazalarda.~d muhteJir 
1 rde bu sene )'eniden 20 koy okulu a· 

kö~:sına karar verllmlştir. inşaata önü
çı~ d ki cumhuriyet bayramında yapıla
m z e 1 ıma merasimi lle başlanaraktır. 
cık teme a · d ğ ı 

• KASAPLARl.A helediyenln kur ~ .u ş r 
r ndan kesimlik hap·an getırılme

ket tadra ı olunmaktadır. Dün HOO dajlıç 
sine evam .. 
ve karaman seımıştır. 

TURŞUCU dilkkinları hakkındaki .reni 
• ·e göre dükkAnın içı ay-

taıimatna:: zemin.den 1,5 metreye kadar 
dınlık ola ık~nması kolay bir madde ile 
duvarlar Y kavanozlar l ükııek raflarda 
kaplanacak ve 

bulunacak~lCI ,·apur şirketi tarifesi ma· 
• BOG~ tatbike baiJlanacaktır. Yazlık 

yısın birınde haziranın birinden illba· 
abone kartları k mekteplilere yilzde kırk 
ren çıkanlacı 'k rtları verilecektir. 
tenıUAUı abone :Aletinde bir müsteşar 

• SJHHl~E ve vekillet teşkilı\tında 
muavinllll ıhdası ve ııması hakkında bir 
bazı deJişiklikler yap meclise verilmiştir. 
lAyiha hazırlanmış ~e üfetıi~ Tahsin Uzer 

• '()çQNCO umum : karo·• gitmiştir. 
dün akşamki trenle n orıra tekrar şehri
Rir iki gün kııltlıldan !I 

miza gelecektir; ~R birlillnin senelik 
• l(OMLc;YO?\CUL •• ı;nu h:ılkevinde ya· 

toplantıııı hıurilo Emınd hunıfan bir ay 
B toplantı :t, • h t pılaC'aktır. 11 gönderdılh eye 

evvtl birliAin Ankıır;~aslar görüşülecek· 
tarafından ~·apılıın e 

Münir tir. 

~ ~J~_ _ _ • · ]aşmalarının tutnn satışları milzakere-
~: ..-- _ lerlndc laazır bulunmak üzere Ankaraya 

gitmiş olan inhisarlar idaresi lütiln işleri 

• iKTiSAT vekAleU deniz müsteşarı Sa
dullah Gfiney uzun milddetenberi bulun
dulu Avrupa seyahatinden dün dönmüş
tür. Bu akşam Ankaraya ıidecektir. 

• iNHiSARLAR idaresinde dün tntün 
ck~perlerl imtihan komisyonu bir toplantı 
~·apmış, imtihansız eksper olmak hakkını 
haiz bulunanların evrakını tetkik etmiştir. 

• BERBERLER cemiyetinin yeni idare 
heyeti seçimi .C mayısa kalmıştır. Kapıcılar 
cemiyeti idare heyetinin seçimi de yapıla. 
caktır. 

• G{'MRrK işlerinde mühim tadilat yap. 
nıak üzere Ankarada bir komisyon toplon· 
nıışlır. Komisyon, muhtelif memleketler
deki 11ümrük kanunlarını tetkik etmek i· 
çln, dilimize çevirecek, Avrupa.da tetkikat 
ta bulunan milfettişlerln raporlarını g5z
den l!Jl'tlrrcektir. 

•TAKAS tetkik heyeti dün toplanmış, 
muhtelif memleketlere yapılan kayıtsız 
şartsız taku muameleleri hakkındaki ka
rarname 11öril~illmüştilr. 

• FF.r\ERI,ER idaresinin, ticnreı odası
na kayıtlı oldulu halde, ııenelerdenberi •· 
ldatını vermemlt oldulıı tublt edilmiş, 
oda tnrafından mahkcınrye müracaat olun 
muşıur. 

• ECNEBi 'e ekalli~et okullarında bun 
dan sonra imtihan ve tatillerin ayni gfin· 
de yapılması kararlaştınlmıştır. Bu mek
teplerdeki lmllhanlara da milmeYJ iz olar. 
rak resmi okul öğretmenleri yerine gene 
ekalllyet veya ecnebi okul öllretmenlerl 
bulunacaktır. 

mildfiril Adnan Halet Taşpınar şehrimize 
dönmil$lÜr. Tütıın işleri müdürü Ankarada 
inhisarlar idaresinin tnlfin işleri hakkında 
da inhisarlar vektiletilc tcmnsl:ırdn bulun
muştur. 

• HARiCiYE vekilimizin cenubl Ameri
kaya bir seyahat yapması ihtimalinden 
bahsolunmaktadır. Bütün cenubi Amerika 
bükilmetleri nezdinde hfikClmcUmizi temsil 
etmek fcln arJantine bir sefir tayini ta
karrür ettiğinden, Doktor Arasın o mem
leketlerle temas için gitmesi ihtimali var
dır. 

• DEVLET meteoroloji işleri umum mn
dürlfiAü hizmetlerinde kullanılmak üzere 
satın alınacak telsiz muhabere ve dinle
me cihazları için 300 bin liralık bir taah
hilde girişilmesi hakkındaki kanun JAyl· 
hası Meclis ruznamesine alınmıştır. 

• DAHİLiYE vekAlcti tarafından hazırla. 
nan polis vazife ve salahiyet nizamnamesi 
Vekiller heyetince taııdik edilmiş, meriyet 
mevkilnc girmiştir. 

• LONDRA büyük eçiliği mil teşarı Se
dat Zeki Ors merkeze naklounarak yerine 
Brilksel elçiliği müsteşarı Kadri Riza tayin 
cdilmiıllr. 

• İCRA mütehassısı Le~ınan dün Anka
rala gitmiştir. Leyman raporunu hazırla
mak üzere ay !!onuna kadar Anknrada ka
lacaktır. 

• ANKARA hukuk fakiiltc.si medenl hu
kuk profesöril Alımet Esat birkaç gün son
ra idare hukuku ulemasından Edvar Lom
bann yazdığı eserlerin teslt merasiminde 
bulunmak ilzerc I.iyona gidecektir. 

CUMHURı YET 'te 

Çin dayanıyor 
A BIDIN navr.r diuor ki: 

"Japon ordusu, harbin bidayetinde bir 
ınfiddet Çinlılcrin şiddetli mukavemetine 
ınanız knldıktan sonra, kumanda, teşkilat, 
teknik \ 'C ateş, kuv,elf bakımından mevcut 
ilstünluklcrinden istifade ederek dilşmanı 
mağlQp elli. Ondan sonra, hnrp, Japon or
dusu için nteşli ,.e biraz da ölümlü bir 
manevra şeklinı aldı. Artık, Çinin llkibeli 
Habeşlstanın ı>oııuna benziyecek diye dfi· 
Jündiık. • .Faknt Çin başkumandan lığının 
bir sevkulceyş ricali yaptığı ve Japonlarla 
carpışmak üzere arada çeteler bırakıp asıl 
kuvvellerini geri çektiği ve yeni kU\-vellcr 
topladıJt anlaşıldı. Mareşal Çan Kay Şek, 
meydanı boş bularak fazla cüretkiır davra
nan ve geri hizmetlerini tanzim etmeden 
fazla. ileri atılan Japon kıtaları üzerine üs
tiln kuvvetlerle saldırdı ve timdi Japonla
rın da itiraf ettikleri muvaffakfyetleri Jta. 
zandı. 

Bakınız, Japonlar, kfiçWUükleri mallfibl 
yellerinin sebebini Jzah ederken "adetçe 
on misli faik düşman kuvvcUeri,, karşısın
da çekildik, diyorlar. Demek ki mallftp 
Çln, böyle büyük kuvvetler teslih ve terhi
sine muvııf!ak olmuştur. Ba Cin kuv,·etıerı 
elter iyi talim ve terbiye görmüş munta. 
zam kuvvetler olmasalardı, sayıca 10 mis
li değil, 50 misff dahi fistiln olsalar, gene, 
Japonlan maAldp edemezlerdi. Çünkü ka
labalık harbetmez, asker harbeder. Çünkü 
insan kalabalığının muntazam bir orduyu 
maAliıp etmesi imkAnsızdır. 

Görülüyor ki Çin dayanıyor. Dayan-
mak için de uyanmış, esrar çnbuJunu ·n 
afyon tabakasını bir tarafa atmış, arkasın
da saJlanan uzun sacını kesip yerine tfifek 
kayışını takmış olması lazımdır.Cinden ge 
len resimler, onıda ayakları cendere ile 
ezflerek yumruk kadar kalmış Cin kız ve 
kadınlarının da sildha sarıldığını gösteri
yor. 

.COO mfb·onluk Cin muhakkak ki U)an· 
mıştır ve kolay bir zaferle bütün Cini yu. 
tacağını sanan Joponya, başını belAya sok· 
muştur. Japonya, çok büyük gayretler sar
federek belki Çini mağlup edebilir. Fakat 
o zaman da bu, Pirüsvari bir zafer olur ve 
Japonyayn cok pahalıya oturur.,, 

TAN' da 

Çivi çiviyi sökmez 
Ç iN maılaha/11/Jzarının Tan arkadaıı· 

mua •611ledlll •6zlerl dan kııımen 
.t.ilunlar,ımua 11eçlrml1'lk. 'Ahmet Emin 
Yalman, beı uüz mi11on Çinlinin, Alalur. 
kün vllk•ek e•erlnl örnek olarak tanı11ıı· 
larına ve tulm, ilham kaynağı leldkki e
diıtulne dikkati çekiuor: 

••Jçtimal manada inkişafın ölçüsü hır 
miletin alıcı vaziyetten yükselmesi, mede· 
nl kıymetler bakımından verici vaziyete 
ıelmesldir. Başka milletlerin kurtuluş ve 
Jstikl41 mücadelelerine örnek olmak, on 
lara kendi tecrübelerimizden bir pay ve
rebilmek, Türk milleti icln iftihar uyan
dırması IAzımgelen bir hldisedir., , 
Başmuharrir, uazııında ıanu da tebarüz 

ettiriyor ki, Çinlilerin muvaf/akiyetini 
iılemek, Japon milleti hakkında da.tluk· 
tan başka bir hlı be8lemek mana11na gel-

. me:. Ve bundan ıonra, 11a:11ına 1611le de
vam edluor.: 

''Tarfhin çok ıarip cilveleri vardır. Yuz 
lerce milyon Çinli uyanık, çalışkan, isti
datlı fnsanlardır. Fakat klfi derecede zor 
ıönneml~Jerdir. Haricin tazyikini müşte
rek surette duymamışlardır. Milli şuurları 
nı hassas bir şekJlde kurmakta da gec kal
mışlardır. 

Modern Cin milletinin milll ballarını Te 
toplu!u#unu kuvvetlendirmek için Japon 
askeri kudretinin kendi kendini feda et
mesi, Cinin içine dağılması, Çinlileriıı 
milli §Uuruna ağır ağır darbeler indirmesi 
bunun bir tek parça h:ıline gelmesine biz: 
met ctmes.i JAzırngelmlşllr. · 

Diğe~ taraftan Japonya çok alır bir be~ 
del lldıyerek kendi hesabına ŞU denJ lif· 
rcnecekllr: Macera siyaseti, iktisadi ve fc. 
UMmat derUere deva dellJdir. cıvı çiviyi 
sokme.z. Tecavüz siyasetinin daima astarı 
yfizilnden pahalıdır., • 

Amerlkada bOyOk 
bava manevraları 

Avrupa ve Asyadan ayni za· 
manda yapıldığı mefruz bir 
taarruza mukabele edilecek 
Vaşington, 26 (A.A.) - Harbiye na

zın, Amerika tarihinde en büyük hava 
manevralanrun Amerikanın cenubu pr. 
kisinde 1 ile 20 mayıs 938 arasında 200 
muharebe tayyaresinin ve 300 zabit ve 
askerin iştirakile yapılacağım söylemiş
tir. Manevralar esnasında Amerika sa
hillerinin "Asyalılar,, ve (Avrupalılar)) 
tarafından ayni zamanda taamıza uğra~, 
dı~ı fanolunacakt!r. 

Tayyare kuvvetlerine verilecek vazife 
Baltimor ile Nevyork devletinin şimali 
arasındaki mmtakanm müdafaasıdır. 
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Uolformamızıo verdiği karakter, müzik 
artfstlerlmiz 11e tapon efy• 

Binicilerimi%in Niste kazandıkları ı 
son muvaffakıyet hepimizi sevindir • 
di. Yedi üniforma ile yarı~ gir, yal. 
JrtJI F.ransız ünüorması seninle atbaeı 
berabere kalabilsin. Sonra manialar 
yükaeltilsin, yanş bir kat daha güç
leştirilsin, TUrk ve F .. ansız Unif orma
larının bir kere daha boy ölçüştükleri 
cörülsüıı. Nihayet yine ünifonnaauz 
kaza.mm. Doğruau bu, göğsümüze ka
barma hakkı veren, cidden parlak bir 
maceradır. 

Maceradır diyoruz. Zira Nis millet. 
lerua.sı biniciHk müsabakalarına işti. 
rak eden binicilerimizin kıymet dere
celeri nekadar üstün olursa olsun 
~ns ortakları olan atları şöyle bir 
Jözönü.ne getirmek bunun ne büyük 
bir macera. olduğunu anlamaya kMi
dJr. İnanmalıyız ki, milletler arası ya· 
rıtlara giren subaylarımız bize her ka· 
zançlarıyla. düpedüz bir mucize yarat. 
maktadırlar. 

Bu müsabakalara. giren üniformala
ırm ~ğu atlarının sayesinde binicilik 
§ereflerini konıyabiliyorlar. Yarışta 

kazaııs, yilzde altmış atın, yüzde otuz 
bJnlclııin, yüzde on da §8.Jl.Sm eseridir. 
Böyle olunca bizimkilerin aglebesin
do, hesaba sığmıyan bambaşka bir 
lcudret aramak icab eder. Öyle bir 
bambaşka kudret ki, şansın ve bini
cilik kudretinin ancak yüzde kırk tu.. 
ta.bilen tesirini arttırsın, at yoksullu. 
junun menfi tesirini sıfıra. indirsin. 
Bu kudret bfaim Uniformamızdadır. O'
nlformamızın subaylarımıza aşıladığı 

eeslz karakterdedir. 

Y azRn: Hara Davut 
Nis müsabakalarından 'birini kaza. 

ruı,ıımızı tahlile çalışırken. müzik ar· 
tisti Kortonun iki µç gün evvel gaze. 
tecilere söylediği bazı sözleri hatnia. 
drk. 

Korto şehir orkestramızm artistle
rini nekadar beğeniyorsa bu orkestra· 
da kullanılan i.letlerden -de o derece 
tıksiniyor. Kemanlar berbad, viyolon
seller berbat, kl~tkr beıbat, başı.. 
na geçtiği piyano berba.L 

Haklı. 

Artist ne derece kudretli olursa ol. 
sun .keman sağır ve dilsiz bir sevgili, 
viyolonael nezleli bir pazvant, kl~i -
net çatJak bir zurna gibi oldu mu, ne
tice elbette berbat. elbette müz'iç el· 
bette beğenilmez olacaktır. 

Kompozitörün yarattığı eseri nota. 
kiğıdmdan mü.zikc;i kavrar, fakat bu. 
nu meloınan'ın kulağına ula,tıracak 
olan vasıta alettir. Sanatkfu' olmuşsun 
ama, elinde filet olmamış, kaç para e. 
dersin? Meşhur kemancı Jak Tiboyu 
kemanlarından, hele o çok kıymetli 
ştradivariyllsiinden mahrum ettiğiniz 
gün, şöhreti değilse bile, komerlerl -
nin geliri ytizde doksan elmilir. 

Binaenaleyh artiste ilet temini m&

selesiyle kaI'§ılaşıyoruz. Biniciye atm 
en iyisini, müzisyene miWk filetinln 
en iyisini tedarik etmenin yoluna gir
melyiz. Bu suretle imparatorluğun d1. 
ğürtJUk ve sefalet devrinden kalına 

bir itiyattan, d&ha doğnuru bir f elL 
ketten kurtulmu§ olacağız: 

Tapon eşya kul1anmak itiyad ve fe
laketinden. 

Kara Davud 

Çocuk haftasının 
dördüncü günü 

Si~li halkevi tarafından, esirgeme ku
rumunun i~tirakile Da~cılık klübUnde 
tertip edilen çocuk balosu ve gürbüz ço
cuk müsabakası dün 1500 çocuğun iştira
kile ve çok parlak bir surette yapılmış
tır. 

I~ık lisesile 44 üncü ilkokul talebesi mu 
vaffakiyetli numaralar yapmışlardır. 

Halkevimizin cazı tarafından çalman 
muhtelif parçetlarla çocuk danslan yapıl
mI§. muhtelif eğlenceler tertip edilmişti. 

Bundan sonra bes ya~mda küçük Şu
lenin tekrarlanan numaralan seyredil
miş ve müsabakaya geçilmiştir . 

Gürbüz çocuk müsabakası neticesinde 
Gülderen Ali Yaver birinci seçilmiş, bun
dan ba~ka Fıtnat Süleyman, Elçin Beni
je. Meral Salruıaddin, Hulya Cevat Ça~
la, Ezel Faik. Jale Yahya, Ayten Nihat, 
Suna Kemal, Gülseren İbrahim, LeylA 
Savaş. Muhsine Nuri, Melek L<ıtfi, Re
mi, Yüksel Etem, SeJçuk Kadri, Meh
met lhsan, Cenap Suphi umumiyetle 
birinci derecede müsabakayı kazanını~ 
tardır. 

Şişli Kızılay kurumu, muhtelif numa~ 

ralarda ve müsabakada kazanan 100 ço
cuğa oyuncaklar, şekerlemeler vesaire 
hediye etmiş ve saat altıda cumhuriyet 
marşı 1500 çocuk tarafından okunarak 
baloya son verilmiştir. 

Eminönü halkevinin hazrrladığı prog
rama göre dün saat on be§te Eminönü 
kazası dahilindeki ilkokul talebelerinin 
iııtirakile bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıyı Evin başkanı Agah Sım 

Levent açmış, çocuklara halkevinin ça
lşııa tarzını anlatmıştır. 

Bundan sonra bir orkestra taraf mdan 
talebeye konser verilmiştir, Konserden 
snora Halkevi kendilerine gezdinlmiş, 
izahat verilmiş ve şeker, bisküvi, halke
vinin 936-938 yılı faaliyetini gösteren 
broşürler dağıtılmıştır. 

Gene dün Fatih kazasının Fener par
ti ocağı ~alonunda çocuklara bir müsa· 
mere daha verilmi~tir. 

Erenköyünde de halkevi sosyal yardım 
kolu tarafından çocuklara ka:ragöı oyna
tılmış, Bakırköyünde sinema gösterilmit 
ve diğer kazalarda muhtelif e~lenccler 
yapılmıştır. 

Denizbankta maaş- · 

lar peşin verilecek 
Memurlar bu ay başında biri işlemiş, öteki 

işleyecek iki maaş birden alacaklar 
Devlet deniz idareleri memurları 

hakkında çıkan tekaüt kammu layiha
• ımıdbiDce bu idareler memırrlan i
çinde hüldlmet miWeıeselerindeki me· 
muriyetleri on beş seneyi bulmuş olan 
memurlarm evvelce tekaüdiye olarak 
veımit bolunduklan yüzde beş aida.t 
tutan kes:ıdilerine iade edilecekti. 

Fakat tekaüt sandığı teşkilatının 

kuntlamaması, deniz idarelerinin De. 
n.Plwınka; devri gıl>i bazı sebebi« yü. 
zUnden bu paralar memurlara verile. 
memiştf. AI~kadar memurların dilek 
ve mUracaatları üzerine Deniz Bank 
umum mldürliiğU, yft2lde beş tekaiit 

hisselerinin iadesi işinin. hallini ali. -
kadarlara. emretmiştir. Bunun Uzeri· 
ne hakkı müktesebi olan bu memurla· 
rm listeleri ya.pılmıt ve para kendile. 
rine derhal verilmiftir. 
Diğer ta.raftan Denizbank, memur. 

larma peşin maaş vermeye karar ver. 
miştir. Denizbanka geçen idareler 
memurları şimdiye kadar maaş ve 
Ucretlerini işledikten sonra alıyorlar -
dı. Verilen son kıu-ara göre maaşlar 

pqin verileceğinden Deniz bank me • 
murlan bu ay bqmda biri i§lemif, di-

. ğeri Petiıı olmak U?.ere iki maaş btr .. 
den alacakJardır. 

lngilterenin 
Sovyet Rusyayı 

Protestosu 
BJr logllJzin tevkifi 

hAdl&esl mesele 
oluyor 

Moskova, 25 (A.A.) - Casusluk cür
münden dolayı tevkif edilen ve geçen a
iuştostanberi lıaıA serbest bırakılmıyan 

fnıiliz tebeasından Roz Koben bakkmda 
teşebbüste bulunan İngiliz sefiri 4-7-937 
tarihli itilafa Sovyetler birliği hükQmetin 
ce riayet edilmediğini söyliyerek keyfi 
yeti Litvinof nezdinde protesto etmiş

tir. Bu itilif mucibince Sovyet hükılrne
ti lngiliz tebeasından biri tevkif edildiği 
zaman bunu lngiltereye bildinneği ka
bul etmiştir. 

İılgiliz sefiri hükUmetinin Sovyetlerin 
bu hareketini vahim telakki ettiğini ve 
beynelmilel nezaket kaidelerine yapılan 
tecavüzler devam ettiği takdirde bu halin 
Ingiliz - Sovyet münasebetlerini ihlal e
deceği kanaatindftbulundu~unu Litvino
fa söylemiştir. 

lngiltere ile 
lrlanda anlaştı 

Londra, 25 (A. A.) - Bugün Lon. 
drada imza edilen İngiliz - lrlanda an. 
18.§tnası şu Uç esası ihtiva etmektedir: 
1-MUli mUdaf aa hakkında bir an· 

laima. Bu anlaşma ile lngilterenin 
Kilinstavn, avgavilli, Borhavan li; 
manlarmdal<i müesseseleri İrlandaya 
terkedilmektedir. Bu iş 31 kanunoov
vel 1938 tarihine kadar yapı1acaktn-. 

2 - Malt anlaşma. İrlanda, bllti,in 
lngiliz mütalebeleri k~ılığı \,; arak 
10 milyon İngiliz lirası verecekt· . 
Kar§ılıklı olıu-a.k bazı mahsuller ve 
mamulat için konulan vergiler kaldı. 
nlacaktır. 

3 - Ticari anlaşma. İrlanda mah. 
sulleri ve mamuli.tı İngiltereye spr • 
be8t girecektir. Yalnız ziraat mahsul
leri diğer dcminyonlann t.M>l olduk.. 
Jarı muameleye tabi olacaktır. İrlan· 
da hükfuneti, İngiliz mahsullerini ve 
mamuli.tını serbestçe sokmayı, birta. 
kmı mahsuller ve mamu.l!t Uzerfnden 
gUmrilk resmini azaltmayı taahhüt 
etmektedir. İngiliz kömürüne karşı 
kontenjan kalkacaktır. 
--- ----- - .. -----·- - --

Jki ye:sııgıu uaşlaııgıcı 
Dtin Beykozd.a Yalıköy mahallesiıı

de bir yaııgm batlangıcı olmllflur. 
Ekmekçi bayırındaki balıkçı Ilısa • 

nın oturduğu 40 numaralı evin ikin. 
el katında, bağdadt duvarın yanmaya 
başladığı k<>m§U]ar tarafından görül· 
mUş ve itfaiye yetf§Jtleden söndürül • 
müştür. Yapılan tahkikatta yangının 
mangaldan sıçrıyan krvılcmılardan i
leri geldiği anla~ılmıatır. 

İkinci bir yangın başlangıcı da is. 
tildil caddesindeki Çolalu.ade aoka • 
imda vukua glmiştir. 21 numarada. o
turan Anna, odada gaz ocağı ile kah. 
ve pişirirken ispirto şişesini devirmiş 
ve derhal ortalığı alevler kapla.rnış
t.ır. Atq perdelere de ait ayet etmipe 
de fazla tahribat yapmadan söndürüJ. 
miiştilr. 

Kundura hırsıı.ı 
Paşabahçede oturan İngiliz tebaa. _ 

smdaıı sablkalı hırsız Kostantl~ dün 
Beykoz, Fe'VZipaf& caddesindeki 102 
numaralı eve gfrmf§ ve bir çi!t ayak· 
kabı çalarak kaçmıştır. Kendisini gör. 
~ olan ev sahibi Demir Bo7Jcurt po
lise müracaat edince, Koetantin yaka. 
!aıımıt ve ayaltkabılan Pqabahçede 
Ki.mm isminde birisine sattığı anla -
§IlmJltır. İaka.rpinler Kazımdan istir. 
dad edilmiş ve suçlular mahkemeye 
verilmiştir. 

Zorlu bedavacı 
Tophane dikimevinde çaJ~an Ali 

Karabaş meydanındaki tiyatroya be
Clava girmek istemiş, bu yüzden tiyat. 
ronun sahipleri Ali ve Mehmetle kav
gaya başlamıtlar ve biribirlerini döv. 
ınüşlerdir. Uç suçlu da yakalanarak 
haklarında takibata başlanmıştır. 

• ZAY.1 - ıoı numaralı tramvay ıebeke. 
pasomu zayi ettim. Yenisini çıkaraca- ' 
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 
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Memleket tütüncülü· 
ğünde yeni tecrübele 
Tllttto ekilmeyen mıotakalar.da vJrjlny 
cinsi ttltllo yetlştlrll mest teerftbe edllece 

Hükfunet, yeni icraat ve ıslahat 
programında memlek.et tUtüncülüğti 
i,şine başlı başına ehemmiyet vermek. 
tedir. ~mut bu kısmında mem • 
leketimir4e Virjinya ve Somatra to -
hwnlarıyla ziraat tecrübeleri yapıl
ması vardır. İnhisarlar idaresi bu pro
gram üzerine memleketimize en saf 
cinsten Virjinya tohumları getirerek 
bunlarla ekim tecrübelerine girişmiş. 
tir. 

İnhisarlar idaresi, Antalya vilayeti. 
nin Serik kazasına miilhak Gebiz na. 
hiyesine bağlı Karanhksokak köyU i
le gene Serik kazasına bağlı Cumalı 
köyünde; Burdur vilayetinin Bucak 
kazasında, Konya vilayetinin Hadım 
kar.asma bağlı Aladağ vadisi mmt.a.
kalarırun iklim ve arui itibariyle bu 
nevi tütünleri yetiştirmeye en mt12ait 
vaziyette o1duğunu tetkikat neticeBiu
d tesbit etmiştir. 

Bu mıntakalarda Serik kazaaında 
tütün ekimi ı.erbest olduğundan bu ka. 
zanın intiha.p edilen yerleri_nde inhi -
sarlar idare~i ziraat enstitüsü fen 
memurlarının nezareti altmda Amo • 
rikadan getirilen Virjinya tohumlari
le zeriyata ba!;lanmıştır. 

• Bcvnelnülcl konferans tarafından ka· 
bul edllmiş olan kadınların yeı-alll maden 
ocaklarında calışhrılmasına ait mukovele 
Türk hilkitmetlnco tasdik edilert"k Millet
ler cemiyeti umumi klUp.liğine daimi de· 
!egesi tarafından tevdi edilmitllr. 

• Macaristanda meclis komisyonları l'a
lıudi kanunun tatbikine devam etmişler
dir. Bugün başvekil ile adliye ve ekonomi 
bakanlarının bu lıusustaki beyanatları bek
leomelltedir. 

• Fransız htıl(Qmetl, Alman uıubaclrlerl 
için Londrada bulunan komiserin vazife 
ve salAhlyetlerinin Avusturya muhacirleri
ne de teşmili hakkındaki lJıılli:ı tekl~ftn~ 
müzaheret ettiğine dair Milleller cemıyelı 
sekreterliline bir nota vermiştir. 

• l\lusoliul dün yeni kolonizasyon merke 
zi olan Pomezya beledJye blnuınııı temel 
otma merasimini açmıştır. 

• Düıı sabah Çek - Leh hududunda ve 
Çek toprağında "Lop cemiyetine ait bu
lunan bir Leh balonu bir spor ucu,u ya
parken mecburi olarak yere inmiştir. Ha
dise halledilmiflir. 

• But.ıar ticaret nazırı Nikoforof dün 
Filibe 8 inci beynelmilel ııümune panayı
rını açmıştır. Almanya, Yunanistan, İSTeç, 
Çekoslovakya, 'Yugoslavya panayıra res
men iştirak etmelıi.tedir. Diğer memleket
lerin endüstrilerini ~·üderce hususi işti 
rakleri tem~ll etmektedir. 

• 23 nisanda Sovyetler birllJi ilim aka
demisi, umuml bir toplantı yapmıt ve "ıi
mal kutbu,. s.abih istasyonunda k1'lıyaıı 
kahraman ilim adamlarının raporlarını 
dlnleınişllr. 

• Yugoslavya ziraat nazırı Stankoviç 
AJfred, Rosenbergin daveti üzerine 
bir hafta kalmak üzere Berline gitmiştir. 
Yugoslavya nazın 1 mayıs ~liklerine 
de iştirak edecStir. 

' Ingiliz kabinesi iki saat süren top. 
lantısmda yeni bütçeyi tetkik etmi§tir. 
Bütçe bugürr A n!1n kamara~ma verile· 
cektir. Toplantıdan evvel Hor Belişa, 
Lord Halifaks ite uzun bir mülakatta bu 
lunmu~tur. 

• Yunanistanda kralın isim günü ırtfi.. 
nasebetile Atina ~ diler bütün Yanan 
şehirleri donanmıştır. Kral dini bir !)in
de ham bulunduktan sonra ttsmf phsi
yetler tebnlderini arzetmişlercfir. Kral 
dinf Ayine giderken hararetle alknlanmı,_ 
tır. 

• Macamtan naibi Horti dtin Jllifliz 
i~i mebusu Hendersonu kabul etmiştir. 
Henderson bundan sonra Macar· be~veki. 
1i Daranyi ile mülAkatta bulunmuştur. 

""Jameos Veirin başkanlığmdaki ~ 
kişiden mürekkep İngiliz heyeti Küin 
Mari vapuru ile Nevyorka muvasalat et
miştir. Komisyon Ariıeribctan tayyate 
satın a1ınma9f imlcAnmı tetkitr edtMtir. 
Komisyonun dört hafta kadar Amerikadıır 
kaldıktan 90nta Kanadaya gidecelf biJ.. 
d~ktedir. 

İnhisarlar idaresinin, Virjinya 
humlariyl ziraat :yapmaıu ı:için 

yerleri intihap etmesinde au esas 
göaetilmi~ir; 

1 - Yüzlerce senedenberi tütün 
kicilerimicin ince görüş ve ~al 
lariyle fevkalade a.siiıeşmi~ olan 
tütünlerinin Virjinya tütünleriy~ m 
lezleşmeme.si için tecrübeler tütün 
kilmiyen mm~kalarda mu'\•a!ık r· · 
müştür. 

lnhisaıfar idaresi en yüksek 
tütünlerini yetiıtiren İzmir, Samı 
gibi yerlerde böyle tecıübeler da.hi y 
pılm.as.ının büyük tehlikesini takdir 
derek tecrübe programına bu yerl 
almaktan kat'iyyen içtinap etm~ti 

2 - Bu sene tecrübe için seçil 
yerlerin rakım, iklim, toprak ve y 
mur vaziyetleri itilıariyle Amerika 
Virjinya tiitünü yetiştirilen mıntak 
lara muadil olmasına ÇOk dikkat 
ntiş ve bu yerlere karar verilmed 
evvel bir taraftan esaslı tetkikler 
araştırmalar yapılm!E. diğer tara! 
tecrübelerine, idarenin Virjlnya tUt 
nü ekimi ·ve Aır.erikan tütüncUlU 
bkkmda tetkikler yapmak \bere 
merikaya gönderdiği eksperleri ora 
dan yolladıkları resmi istatistikle 
hava rasat raporları ve fenni tetk 
ra.porlarını esas ittihaz etmiıtir. 

İnhisarlar idaresi. Virjinya tUt"" 
!erinin piyasaya tütün olarak çık 
masında yalnız iklim, tarla ve fili 
şartların gözetilmesi kili ola.mıya 
ğm.ı, bilhassa kurulma ve denkl 
işlerinin kendine göre tamamiyle b 
ka usullerde yapıldtğını, bunların 
zim usullerimize hiç uymadığını g 
ön~de bulundurmaktadrr. Bunun iQ 
Amerikada stajda bulunan mUteh 
srslarma bu i~lere ait tetkiklerin 
"kilde yapıhLeafı :hakkında eaaalı 
Iimat vermiştır. 

Bu suretle, ziraat tecrübelerine 
esaslı bir şekilde başla.runış olan V 
jinya. tütünleri hakkında ilk netice 
yakında elde edilmiş olacaktır. 

Memleketimizde Virjiny& tüt· 
yeti§tirmek arzusu ~an ileri • 

tir: Yurdwnuz, dünyamn en Delta t 
tilnler?ıi yetiştirmektedir. Tiltilnleri 
mizin dünya cigara harmanlarını ıal 
edici hususi hassaları vardır. Virji 
ya gibi nötr tütünler ucu.zlutl 

rmdan dolayı piyasalar çok satılma 
tadır. Bunun içindir ki, yüksek kati 
1i tütUnleriyle dünya tUtUn piyuat 

rmda kuvvetli bir mevkii olan 
leketimizde çok harcaııarı ucuz ve 
l&yim tütün yetiıtirilmesine de eh 
miyet verilecektir. 

Elektrik şirket 
nin hesapları 

Kontrol heyeti te 
klklerlne devam 

ediyor 
Nafia vekfiletinin iösterdiii l 

üzerine elektrik ~ketinin heaa 
tetkike başlamn olan tetkik heyeti Me 
hanında kendisine tahsis edilen dai~ 
faaliyetine devam etmektedir. 

Elektrik şirketi, varidat ve 
na taalltlk eden bütün muamel!tı ve 
turaları heyete göstermektedir. Heye 
müsaade ve tasdiki olmadan hiçbir m 
mele yapılmamaktadır. 

Diler tanlitan şirkette buluDaıl 
tebeası memurlann "3.rlfeSine niha 
verikııesi hakkuıda vekaletin no&:trülı 
srtasiie yaptıfı tebligat tızerine bu 
murlann vazff~rine nihayet verilip 
rilmediği hususu da Nafia vekildi 
tal1bal başmüf ettisi Sonııi 
aynca takip edilmektedir. 

ıstanbul Musik• San'atkarlar 
Cemiyetinden: 

Birinci ça~ yılım bitiren idare heyeti:ıin nııafı tebdil edileceiin
ıden cemiyedmiz a.zalannın 28 Nisan ıg3g peıJembe pü saat 15 ela 
Nuriziya aokaiJııda Beyojlu C.. H. P. binasmda toplantı yapılacaiı ..,.. 
azalara ilin olunur. 
HAM1Ş: Tapt.mtıya gelecek arkad<lflann yanında cemiyet vesikaar bu

lunması lbımdır. 
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Yazan: llobcr Dlima Çeviren: F. K. 

Ben de ayni şekilde şüphelenmlştlm gene
ral. Fakat sonra bunun yersiz olduğuna 

kanaat getirdim. 
-2-

- Daha. fazla. maliimat istemiyor 
musunuz? 

- Hayır. Teşekkür ederim. Evrakı
nızı yolunda. buldum. Bu vaziyette si· 
m tebliğine memur edildiğim emir §U. 

dur: bugUn saat 17 de Bendler Stras
se 8 numııracla yüzbaşı Raynhartı zi. 
yaret edeceksiniz. İsminizi bildirir 
bildirmez sizi kabul edecek. 

- Hay hay. 
- Sizi hürmetle selim.lanın. 
- Güle güle Her komiser. 
Polis komiseri, başını otomatik bir 

§ekilde, öne eğip kaldırarak, içeriye 
girdiği zamanki gibi selftm. verdikten 
sonra olduğu yerde döndü ve kum.an. 
da düğmesine basılmış lbir roboto mi
hanikiyetile kapıya doğru yürüdü. 
Fakat kapıyı açacağı sırada, bir şey 
hatırla.mı§ gibi, birden geri döndü. E· 
llyle yatak iistündeki kağrtla.n işaret 
ederek: 

- Evrakınızı bana emanet eder m!. 
siniz? Yalnız birkaç a;at için. •• Yüz.. 
başı Raynhartı ziyaret ettiğiniz za • 
man geri alırsınız. Böyle daha iyi! 

Danyel Gude, son dakikada hatırla. 
mlmış şeklinde g<isterilmek istenen 
bu manevraya aldanınadığmı belli e.. 
den bir gülümseyi§le komisere baktI. 
Kağıtları komisere uzatırken müsteh· 
zi bir edayla söylendi: 

- Mükemmel fikir! Söylediğiniz 
gibi "böyle dalıa iyi". Amirleriniz i. 
~in iki faydası var. Evvela evr:Umnı 
l~.boratuvarda. dalın. esaslı bir tetkike 
ttııbi tutmanız imklnı: hasıl ola. 
cak. Sonra bu akşam yüZba§ı 

R3ynhartı ziyaret etmem gara.o.. 
ti edilecek. Elbıden evrakım almmış 
olursa memleketinizde nasıl kalabili
rim? Kaçmam da ~ümkün olamıyaca· 
~'lııa göre polisinizin eline düşmem 
mukadderdir. Binaenaleyh saat on ye. 
dide vaki davete icabet edeceğim. 

Komiser nezalcetle iğildi ve mrrıl
dandı: 

- Bravo! 7.ıekisinz. 
Ve kağıtları cebine yerle§tirerek o. 

dadan çıkıp gitti. 

-ll-

- Şu Fransız, Danyel Gude isimli 
mühendis veya kendisinin Danyel Gu. 
de olduğunu iddia eden §a.hıs hakkın
da fikriniz nedir yi.libaşı fon Stram. 
meı:? . 

- Henüz kendisini görmedim. ekse. 
lans. Yalnız e\Takım tetkik ettim. 

- Biliyorum. Evrakı nasıl? 
- Hepsi hakikf. Üzerlerinde iher-

hangi bir ısalıtclirlık :izi yok. Mühür
ler yolunda... Şüpheli hiçbir şeY. gö. 
rünmüyor. 

Odada bir sü.kUt oldu. Yüz~ı fon 
Strammer ha.zır ol vaziyetinde, bir gö. 
zünde tek gözlük, 5ef in.in masa üs. 
tünde oynattığı kağıt bıçağmm hare. 
ketlcrini takip ederek yeni bir emir 
bekledi Birden, Alman istihbarat te§· 
kilfltı reisi general fon Rogviç, oyun
cağım elinden masa üzerine fırlattı ve 
bu hareket düşüncelerinin sona ermiş 
olduğuna alfunetmi§ gibi s&e başla • 
dı: 

- Demek, lbu adamm müracaa.tini 
samimi telakki cbnemiz lizmıgeliyor. 

- Ben bu kanaatteyim general. Ta· 
bii ihtirazi kayıtlar ileri sürmüyor de. 
ğilim. Kendisiylo henüz görüşmeden 
kat'i bir fiCY söylenemez. 

- Mülakat esnasında ona. itimad 
telkin etmeye çalışınız. Muhabbetini 
celbctmeliyiz. Bizden güler yüz görme. 
Ji ki, istediklerimizi ondan kolayca öğ· 
rcnebilelim. Ne demek :istediğimi an· 
lıyorsunuz ya? 

- Evet, general ... 
- Onu itiraf ettirebilsek ... Bu ka. 

ran vermesindeki saikler nelerdi? 
Knrarmı garib bulmuyor musunuz? 
~ - Filhakikn garib... Bizimkilerin 
Lüneburgda Nozcp sistemi stabiliza -

törün plfuıları içinde bunalıp işin i . 
sin.den çıkamawkları bir sırada bu a. 
damın bize hiZnıet teklif etmesi belki 
garib ama, herhalde fevkalade bir te· 
sadüf, 12ans meselesi. .. 

Fikrinin f ev kala.deliğini generale de 
tasdik ettirmek istermişçesine ona 
doğru iğilmişti. Fakat amirinin soğuk 
ve sert bir bakı§ıyla kendine gelerek 
gene dimdik doğruldu. General keli -
meler U7.erinde durarak şöyle diyor • 
du: 

- Veyahut Fransız istihbarat teş
kilatının bir oyunu, değil mi yüzba§ı? 

Bir saniye süren bir sükiıttan sonra 
general daha yumuşak bir sesle devam 
etti: 

- Çok ihtiyatlı olmamız lazım. 
- Ben de ayni BCkilde şüphelenmiş· 

tim general. Fakat sonra bunun yersiz 
olduğuna kanaat getirdim. Vaziyeti e. 
saslı §ekilde muhakeme edince ... 

General, yüzbaşının sözünü kesti: 
- Bizim meslekte her şeyden şüphe 

etmek icab eder. Evet, ben de düşü
nünce bu adamdan 3üphe edilcıniycce
ğine kanaat getiriyorum ama, in.san 
yanılmaz mı? Evet, gelip böyle 
kendisini kurdun ağzına teslim edecek 
kabadayı pek bulunmaz. Yakalandığı 
takdirde ensesinde celladın baltasım 
göreceği veya. müebbed hapis cezasım 
çekmek üzere hapishaneyi boylıyaca. 
ğmı lbilen bir adam buna cüret edemez. 
Makul d~ünülünce lbuna c~aret edi
lemez. Fakat ... 

Yüzbaşı merakla dinliyordu. Gene. 
ral ırusunca merakını yenenıiyerek o. 
na sual sormaya cesaret etti: 

- Fakat, general? 
- Fakat bu iş nekadar tehlikeli o-

lursa olsun Fransada böyle bir tehli
keye bile bile kendini atacak bir adam 
tamdım. Bu adamı siz de tanrrsınız 
yüzba§L .• 

- Yilzbası Benua ! 
- Evet azizini. 
- Fakat o öldü. 
General, kelimeleri tart; tart-;, i • 

malı bir §ekilde cevab verdi: 
- Evet, zavallı vazifesine kurban 

gitti. Fransada bunu adeta münadi 
ibağırtarak ilan ettiler. Ama kimbl -
lir, günün birinde gene diriliverir! De. 
eliğim gibi ben bu delikanlıdan §Üphc. 
leniyorum. Belki de haksız yere; bel· 
ki de meslekte ge~en uzun yılların te
siriyle herkesten ~phelenm.ek bende 
itiy&d hallııe geleli de onun için, fakat 
§iiphe ediyorum. Bu şüphenin bize za.. 
ra.n dokunmaz, bilakis çok faydasını 
gördük. 

- Haklmımz general. Fakat bu işte 
ben sadece bir tesadüf mevzubalıs ol
duğu kanaatindeyim. 

- Tesadüf? Bizim meslekte böyle 
bir kelimenin yeri yoktur. 

- Dilşüncelerimi izah etmeme mü. 
saade eder misiniz general? 

- Sizi dinliyorum yüzba§l .. • 
- Gude'den şüphelenmemizin sebe. 

bi nedir? Nozey tayyare fabrikasının 
eski mühendisi olduğu için değil mi? 
Kendisine Fransız istihbarat teşkilatı 
tarafından bir vazüe verildiğini sanı· 
yoruz. Ne gı'bi bir vazife? ltimadımızı 
kazanarak Lüneburgda. "lzenştayn
verke,, atölyelerine girmek ... Olabilir. 
Fakat orada ne yapacak? lki ay evvel 
bizim Nezey fabrikasında. çalıştırdığı. 
mız stabilizatörün plftnlarmı geri al
maya mı ~alışacak? Faydası ne? 
Plfuılarm kopyası onlarda mevcut de. 
ğil mi? Niçin zahmet etsinler? 

Belki bir hangarı, bir tayyareyi ve. 
ya herhangi bir tesisatı berha\'a el· 
meye memurdur. İyi ama, hangi vası
ta ile? Bir ki§i tek başına ne yapa. 
bilir ki? Fabrikaya onu ceplerinde 
i:>ombal:ırla sokacak değiliz ya. !çerde 
ne sıkı bir kontrol olduğu da malum ... 

(Deı~amı var) 
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1 .~eyneımneı . Estonyadaki güreşler 
goreş kongresı o·· k.. .. b k l d ç b 
938 senesi şampiyonluk müsa· un u musa a a ar a o an ve 

bakatarmm Fmlandiya'da Hüseyin rakiplerini yendiler 
yapılmasını ka rarlaşhrdı 

Beynelmilel gür~ federasyonu kon
gresi toplanarak, şampiyonlukların 

tertibi mr:selelerini tetkik etmek üzere 
Alman Frey, İtalyan Barrissonza \'e 
Polonyalı Kourcdan mürekkep üç ki. 
şilik bir komite seçmiştir. 

ltalyada yapılacak olan 1938 senesi 
serbest güreş §ampiyonluğu karşıla§
malarmın tertibinden İtalyanların vaz 
geçmiş olmaları yüzünden bu müsa • 
bakaların hazırlanması Finlandiyaya 
tevdi edilmi§ ve 1939 Avrupa greko. 
romcn gUreş birinciliği maçlarının da 
Norveçte yapılmasına karar verilmiş· 
tir. 

Çoban Mehmed ve Hüseyin 

Estonyanın Tallin şehrinde yapıl

makta olan Avrupa Grekoromen güreş 

izmilte spor faaliyeti 

birinciliği müsabakalarına devam edil
mektedir .. İkinci günkü karşılaJma]ann 
neticeleri şunlardır: 

87 kiloda; Mustafa, rahatsız olduğu 
için müsabaka yapamanuştır .. Ağır sik
lette Çoban Mehmed dünyaca tanırunıı 
güreşçilerden Danimarkalı Laraeni bir 
iki denemeden sonra kucaklayarak yere 
devirmiş ve ağır sikletlerde - müsavi 
kuvvetler arasında - ender görülür bir 
netice alarak 7 dakika 14 saniyede ra
kibinin sırtını yere getirmiıtir. 

72 kiloda Saim Estonyah Puesısepc 

üç dakikada tuşla mağlup olmuştur. 
56 kiloda Hüseyin bir gün evvel mağ

JUbiyeti unutturacak güzel bir galebe 
kınanmış, rakibi Letonyalı Baynaroviçi 
7 dakika 42 saniyede tuşla yenm.eğc 

muvaffak olmuştur. 

Bu yı l büyük deniz yarişlar1 .yapılacak 
İzmit, 24 (Hususi) - Halkevi spor kurulan Kağıtspor takmımda yer al - r 

kongresinde spor komitesi başkanlı- dıkları için evvelce kayıtlı oldukları 
ğına ağır ceza reisi Nail Töre seçildi. Akyeşil ve İdman yurdundan bir ta. 
İzmit sporunda iyi ve güzel mesaisi knnları istüa etmişlerdir. 

61 kiloda Yaşar dizinden yaralı oldu
ğu için güreşi yanda brraknu§tır. 

66 kiloda Yusuf Aslan ise Ander
sona 3 dakikada tuşla mağtnp olduğun. 
dan tasfiyeye uğramıştır. 

lzm:rde geçnıi§ olan Nail Törenin yeniden se. Universitelller İzmitte 
çilmcsi isabetli oldu ve sevinçler u - mağlup oldular 
yandırdı. ş h · · ım· b ı + .... __ .:bul 

D ·za ı rd be · Tür' k' bı· e rımıze ge ış u unan ı:na.n. 
rı·n ·ı· W• • h f ed ı· caeıı· nıversıtesı u uk ve ı ısa a • 

em e sene e en rı ıye - il . . . h k 'kt t f kül' te 

1 
cı ıgmı mu a aza en -..o , . . . . 

Ankara futbol maçlarında. Anadolu i. sı gençlerı ıle hal~evı sporcuları ~ra. 
kinciti olmu!; bisiklet müsabakaların. sında yapılan atletı.zm ve futbol musa· 
da, ko§ulard~ daiına ön saf ve planda bakalarında her ikisi de İzmitlilerin 
yer tutmu§tur. lehine neticelenmiştir. 

Spor komitesi reisi, Yugoslavların 
sokul teı:kil:itlarına benzer bir tarzda. 
idman klüplerini teşkilatlandırmaya 
karar verdi. B~tün gençlik askeri ta
limlerle meşgul olacak, ordunun si -
rn.hları üzerlııde nazari ve ameli etüt. 
ler yapacak, atlı sporu öğrenecek, se
ferberlikte geri hizmetleri etrafında 
ne §ekil ve surette çalışacaklarını ta. 
lim edecek1erdir. Bu işin başarılması 
için alay komutan muavini kurmay 
yarbay lzzct, Tümenden memur edil. 
eli. 

Bu sene, şimdiye kadar Türkiycde 
görülmemiş bir ~ekilde <leniz yarış 
ve eğlenceleri yapılacak, donanmanın 
vesaiti de yarı§lara iştirak edecektir. 
Muhtelif şekillerde yüzme müsabaka· 
!arı kotra, kik, kayık, yarışları, yağlı 
direk ve sair eğlenceler tertip edile -
cektir. Müsabaka günü üç ay evvel i. 
lfuı edilecek ve buna Türkiyenin her . 
tarafından sporcular iştirak edecek -
lerdir. 

İzmit körfezi sahası ve tabii limanı 
itibariyle 1zmir körfezine ·birçok ba • 
knndan tistündür. Evvela, donanma • 
nın körfezim izde bulunması !zmit 
gençliği için eşsiz bir kıymet ve talih· 
t ir. 

Deniz daima sakin ve rakittir. l z
mir kö.rf ezi gibi giinde birçok defalar 
tahavvül yapmaz. üssübabri komu • 
tanhğı sekiz çifte iki kayığı halkevi 
spor komitesinlıı emrine ve faal genç
lerine tahsis etmiştir. 

IEd n ırliilede 
ıstanbulsporıuıar 

galip 

&lirne, (Hususi) - Bugün Fıciirne· 
swrla Karaağaç takımları arasında 

yapılan maç, 2.0 Edirne sporun lehine 
neticelendi. Bundan soma. yapılan ts
tanbulspor • Edirne lisesi takınılan 

arasındaki maç !stanbulsporun 3.1 
galibiyetiyle bitmiştir. 

Şehrimizde bulunan 1stanbulspor 
klübil ile Ya vuzspor klühU arasında· 
ki basketbol ve voleybol müsabakaları 
çok kalabalık bir halk kütlesi huzu • 
runda yapılmıştır. 

Voleybol müsabakası birinci kıs
m mda 15.7 ve ikinci kısmında ise 
15.S le lstanbulspor lehine ve basket· 
bol müsabakası da 2-0 Yavuzsporun 
lehine neticelenmiştir. 

S a m s unda 
Grex o roman 

güreşler 
Samsun, 24 (A. A.) - Bu akşam 

Kazımpaşa sinemasında Kastamonu 
gür~çileri ile Samsun güreşçileri a. -
rasında yapılan greko • romen müsa
bakaların neticeleri §unlardır: 

56 kiloda Samsunlu Mehmed Kasta
monulu Hüseyine, 

61 kiloda Samsunlu Rikabi Kasta • 
monulu Duraliye, 

66 kilode Kastamonulu İbrahim, 
Samsunlu Neşete, 

72 kiloda Samsunlu Şaban, Kasta. 

At yarış ıarı 
lzmir, (Hususi) - llkbahar at ya. 

nşlarmın beşinci haftası kO§ular:t 
bugün Buca koşu alanında yapıldL 

llk koşu tay deneme koşusu; Uç ya.. 
§mdaki yerli yarnn.kan İngiliz erkek 
vo dişi taylara mahsus olup mesafe
si 1200 metreydi. !smailin LilkSbarı 
birinci, bayan !faka.tin Kayalıanı ikin
ci geldiler. 

lklncl ko§u: hendikap1 dOrt. ve -da. 

ha yukarı yaştaki Arap ve haliskan 
Arap at ve kısraklarma. mahsustu. 
Mesa.f e 2600 metre. Birinciliği Şem -
settin Tankın Bahtiyarı, ikinciliği 

Kadri Karaburnun Yılmazı geldiler. , -
Üçüncü koşu, güzel İzmir koşusu~ 

dört ve daha yukarı yaştaki haliskan 
İngiliz at ve kısraklara mahsustu. Me. 
saf e 2400 metre olan bu koşuda 
Prens Halimin Soneneri birinci ve yi. 
ne prensin Novisi ikinci geldiT'er. 

Dördüncü ko§U Bornova koşusu: 
üç yaşındaki haliskan İngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustu: mesafesi 2000 
metre olan bu kO§Unun birincisi §im· 
diye kadar hiç mağlU.b olmıyan Prens 
Halimin Romansı ve Burhaneddin I
§ığm Zavadası da ikinci oldu. 

Be§inci ko3U son koşu idi. Üç ya§ın. 
daki yerli kan Arab ve erkek ve dişi 
taylara mahsustu. 1200 metre olan bu 
ko§uda. Mustafa Kulanın Akını birin· 
ci, Fehmi Simsar oğlunun Çelengi f. 
kinci geldi. 

monulu Saime, 
79 kiloda Samsunlu Hıdır Kastamo

nulu Doğana, 
87 kiloda Samsunlu Hüseyin Kas • 

tamonulu Salime, 
Ağır sıklette Kastamonulu Murat, 

Samsunlu Dursuna. galip gelmi§ler • 
dir. 

Gençler müsabaka idmanlarını de. 
niz subaylnrmın kontrolünde yapa • 
caklardır. Ve sırf askeri tarzda talim 
ve terbiye göreceklerdir. Komite, iki 
senelik programını tanzim etmiştir. 
Sistematik çalı§ılacaktır. . 

Programda sürek avlan, serbest 
Spor klüpleri 

güreş müsabakaları, civar vilayetlere 
seyahatler re vardır. 

İdman Yurdu ve Akyeşilden 
istifalar çoğaldı 

Kağıt fabrikasında faaliyete geçen 
ml.ğıtspor takımı çalışmalarına başla· 
mıştır. Haber aldığımıza göre, kağıt 
fabrikasında çalışan sporcular, yeni 

Rusyada y eni bir 
Haller ıekoıu 

lı!oskova, 25 (A. A.) Halter §3.Illpi. 
yonlarmdan Hotinski, iki el ile 122 
buçuk kilogram kaldırmak suretile 
yarı ağır sıkletler sınıfının yeni bir 
Sovyet cihan rekorunu tesis ctmi§tir. 

Kültür Bakanh§ı nda kurulacak olan 

"Spor işleri bürosu,, na bağlanacak 
Memleketimizin spor teşkilatı hak

kında yeniden bazı esaslı kararlar ve
rileceğine dair dola.5an şayialar teey
yüt etmeğe ba§lamıştır. 

Üniversite gençliği için bir spor tef;
kilatı yapıldığını evvelce yazmıştık. 
Üniversite talebesinden sonra lise ta
lebeleri için de ayni ~ekilde bir spor 
tc§kilatının vücuda getirilmesi mev
zubahstir. 

Bu suretle meydana gelecek tali te
§ekküller Kültür Bakanlığına raptolu
nacak ve Bakanlık tarafından Kültür 
direktörlüklerinde ihdas edilecek 

(Spor isleri) büroları tarafmdan ida
re edilecektir. 

Spor bürolarının bakacağı i§lerin 
ilk adımım okullarda.ki spor hareket
lerini tayin keyfiyeti te~kil ebnekte. 
dir. 
Ayrıca klüplcr arasındaki maçlar, 

19 Mayıs şenlikleri ve diğer teşekkül
lerin yapacakları Cimnastik hareket
leri de bu büronun vazifeleri arasına 
nhnacaktır. 

Yeni şeklin ne zaman tatbik edile
ceği yakında verilecek kararla belli 
olacaktır, 



•ldllAl'-ılm --

Şalyapin 
Müşkülpesent bir sanatkô.r
dı • orkestra şefleri onun 
eı:nden çok çekmişlerdi 

·ı ·nden biri olan Feodor 

A SHI\HZIN en büyük mugannı ~ ... :ı hayatından kısa· 
lvanoviç Şalrapin'in ölümfi dola1&"":_ı. . ı.w. .. ıannda. 

. 'k Şal . 1873 de Volga ıEUn A&1" 
ca bahsetmiştı . yap?1, . . oğdu On beş ya§ma gel. 
Kazan şehrinde sefalet ı~nsınde d çıraİcıık ediyordu. O va· 
diği vakit bir kundura~ d~ arkada§lan ona prkı söyle
kit bile sesi çok güzeldi. ~il~ .. Kazan konservatuvarına 
tirler, tatlı tatlı dinle~J~. ~ır ':re istedi· Ayni sene Mak
müracaat ederek musiki dersi al t ederek talebe olmak 
sim Gorkide konservatuvara mn:ası:uer gibi Gorki ve Şal· 
istemi§ti Kmıservatuvar bi1tOn . tihan 

. . • . ih tab" tuttu. Birkaç gün sonra ım ne-
>:3~ de ıınil t anab"Jd"rildiı. c: .. ıyapın· musikiye hiç istidadı gö
tic:esı ıstekl ere 1 1 

• ""°" · Gorki kabul edil· 
rWmedii için konservatuvara ~--.: .. ı . . d" 0 • Fak t hakikat konservatuvar w~,, u..erının us n-
ım§ti. kına 1 rak tecelli etti· Şaiyapin büyük bir mu iki 
cesine ay o a · . 
ilstadı. Gorki de musiki ile hiç aWam oiımyan meşhur bır 
romana oldu. • • • 

11fllsde oturan zengin bir ailenin yar. 
dmıile tahsiline başlayabildi. Moskovaya 
g&Jderildi, sonra ltalyaya gitti. Orada 
en mqhur hocaJardan ders aldı. Mosko
vadaki Solutzut tiyatrosunda ilk sanat 

• • • 
Şalyapinin ihtiraslı bir ruhu vardı. 

Hayatının her devresinde politika ile a
lakadar oldu. Gençliğinde Çarlık aley
hinde çalışan Rus ihtilfilcılerile beraber· 
di Büyük fedakarlıklar yaptı. Fakat sa
nat gururu daima hayatında müessir o
luyordu. 1905 "Rusya çarının baş soli~
ti ünvaruru kabul etti ve Romanof aı-

" ek" lesinin 300 üncü seneidevriyesind ı me-
rasimde bu sıfatla terennüm etti. 

• • • 
~912 de ~ huzurunda, Boris Kodu

nof piyesini oynuyorlardı. Piyese g~r~ 
Çar Boris kiliseden çıka~. koro, Bari~ 
in önünde diz çökecek ve bır şarkı söyli
yecekti. Halbuki Boris kiliseden çıkmca 

" . d ...:ı: • ...ı;.1receJc yerkoro heyeti onun onün e uu. ~va ~. 
de Çar ikinci Nikolanm ıocasma UU5' .. 

döndü. Diz çöktüler ye Çarl~ = 
söylediler. Bu nümayışle maa~an 

ma1111•!»J-tlil·•·*• 
vın. den .... ı .. ,'- mı çıktınız 

- Bu sabah bu arkadaşınızın e 3
·--

Abdullah beye gitmek için? 
-Hayır ..• 
- Kiminle? •• 
- Arkadqmım oğluyla· . . . ördUğUnll? 
- O bilmiyor mu gözlerınızın g 

- Hayır... ., Nerede oturur? 
- Bu arkadaşınızın adı ~~ · c;öztepede oturur· 
-Arkada§mım adı Bedfıdır. , 
- Çocuğu olduğuna göre evli olacak 

- Kansı ölmilştür. 
- Göztepenin neresinde oturur? 
Suad bir müdet durdu. Sonra: . edildiğine göre elbette bJ 
- Gece evinden çıktığım tesbıt akta ne mana var? 

•• yorsunuz.. Bildiğiniz şeyi tekrarlattırın 
- Lutfen söyleyiniz. (jst.erebi}irim· 
- Adresini bilmiyorum. Gidersem g 
- Ta• if de edemez misiniz? . iınJerini bilmem. Tari· 
- Göztepenin yabancısıyım. Sokak 18 

f .mden hir şey anlayama.r.smız. . evvel, trfan Pa· 
Müddeiumumt muavini ısrar etmedi· Bır:ere gönderilnıit 

şa köş'kilne, Suad beyin tabancas~ aımak değiştırmittl· Po. 
bulunan polis memurunun dönmesı, mevzuu un ka)'JllDJ getir· 
lis, tabancayı bulamamış, fakat kılıfıyla kUl'§B haJ>el' Suad lJeYe 
tn!ıti. Kurşwılann on iki tanesi eksikti. u 
bildirilince, bUyllk bir ıJ&Şkmlık eseri ~ kUJ1Ull :toVaDI 

Cinayet yerinde kunundan başka bu1UJ1811 ::rmuuJ>akat var· 
Ue polfsin getirdiği kur unlar aras~~a ~ b urşunıar bunJaı'ID 
dı. "Nimet Hanımla Doktor Nedimı oldUren k'"-.... cadaD bafkall 
eti olunca tabanca da ortada bulumnJY81l tau-
olamudr. 

BagaR bu oaı ııgın 
hagatından lıilçilk 

PRll'BIBt 

• • • 
SaJyapin, evinde dünyanın en iyi ada· 

mı idi. Hayatında en büyük zevki çocuk 
larile beraber evde oturmaktı. Bilhassa 
büyük km Dasiyaya k3J1J sonsuz bir 
muhabbeti vardı. 
Hayatının son dakilcasma kadar çaiqtı. 

Hastalıkla ~ete pençe}•, ölomte 
VW1Şl vurup çabQldı. Can ~ 
başucunda bekliyenler, onun §i>Yle sayık
ladığmı duyuyorlardı: 

"- Sahnedeyim. Fabt nefes alamı
yorum.,, 

' 
1 ıpkı bir roman 
--~--- .. -
Şaşılacak 
birh8dise 

Haqdut kaçtı ve Rem
ziqelJi de beraber kaçırdı 

Cçllncll katta, kapıaı kilitli l'e çifte 
gardtycaolı bir odadan nasıl kaçtılar? 

Sabaha kartı aldıtmıız çok f8ll}a • hL Çünkü bu pencere üçüncü katta -
clk bir haberi, o derece derin bir eaef· dD'. Bodrumla beraber dört kattan 
le yumak mecburiyetindeyiz. Okuyu. namı uçup gider? Atlamanm imkAnı 
cularmuzı mera.kt& bırakmamak için yoktur. Yorgan, yatak çarpflan, bat. 
hemen 116yllyellm ki haftalardanberi taniye, perdeler oldukları gibi duru • 
aramp da Ankarada yakalanan ve bu· yor. 
raya getirilen kibar haydud Lehli Oa. Fakat itte delil! Pencereden dıp.n 
man pqa oflu Mahmut Nadir, dUn ge. ifillnce görWUyor ki, bir ucu dış man. 
ce bulunduğu odadan kaÇDUlbrl dala bağlı, diğer ucu arka ııokağm ya. 

Yine haber verelim ki ya1mz kendi· yakaldnımma kadar aarkmıf bir ça • 
ıinin kagmuı yetitmemıit gibi alt kat mqır ipi! Buna bir ip demekten ziya. 
odalardan birinde bulunan aynlmaz de birlblrine dQnm111 ilç ip demeli, 
arkadqı ve 1aaa bir :r.amandanlM!ri ÇUnkU böyle bağl&nım§br. 

me§hur olan bayan Remziye Fikriyi ipi kim verdi? 
de beraber k&ÇJl'llllfbr.! Gardiyanlar tecrllbell, emektar, na-
V aka nuıl haber ahndı ? mualu inaanlardır. Onlardan ıtıphe e. 

Saat dokuza kadar odumdın aee dllmemekle beraber, ipin kimler veya 
vermlyen, çok eevdifl kahveyi ı.t,emı. kim tarafmdan verildiği bUfnmeJldir. 
yen Mahmut Nadir nöbet değiftiren O sırada dirseğini masaya dayıyan 
gardiya.nlarm dikkatini celbeder. Bf· biriainin koluna bir iğne batıyor. Ba. 
risl içeriye eeelenir: layor, bu bir dlldı ijneeidir. Saru • 

- Bay Mahmut! Bay Malım.ut! yor: 
!çerden bir aee çıkmaz. Rahat.az - Dikit mi dikti! 

olduğu için "beDd uykuya dalmlfbr,, O zaman JM1>et teaUm eden gard!. 
diye yarım 1a&t daha beklerler. Gardl. yanlar bir ağmılan: 
yanm bhial kapmm açılmumı teklif - Evet, diyorlar. ffaatahfr mra • 
eder, dfierl: amd& pıuıt.alonu bJraz eNrilJmtlt. Dildf 

- Hutıdn-, 8e8 vermiJQr, ne olur makanmyl& iine i8tecll. Haber verdik
ne oJmu, biz Jrendlmlı açmıyaJmı. On. Bfr makara ile iplik alıp pti!dik. 
ce haber wreUm. Yerler iyice aramyor. 'l'lmw Pm. 

Der, haber verilir. !Kapı açılır, fçe- cerenin dibinde bir makaralık çözlll. 
riye gireııler derin bir hayretle gözle. mUo iplik vardır ve bu ipliğin btr ucu 
rini, ağiz1&rmı aça kalırlar. Çllnkil dJI mandalı tutturulmq olan çama• 
yatak yapıldığı gıl>i duruyor ve oda • 111' iplnin UCUD& bağlamnJlt;ır. İl anla.i 
nuı i~iııde kimse yok! ııhyor: makara ipliğbıi aokağa. sarla-
.... tr ı . , ... 1 l ,,, .. ,.., ........ tıı•fl!lltl>e4 .... Jam 

mn, mı•nm, teJı: .....,.... altı .. hamfaclrlı ipin m bailqıp ava. 
nmr, bpmm arbmna bakılır, ,ok, IUJ'll'· Oncluı a.I mal1bıı. 
yok! Arka IObia açılan pencerenin l• Bamiye l'ltrlnlıı pencenal ele bl • 
kf bnadı da kapabcbr! rlncl b.ttadr. Bir bdmm Klenuı 

fınHnı JQttur. 

İlk tetklkler lpl ptlrea kimdir t 
Nöbet bırakan W pıdiyan teaUm itte bu. mvumn• dUn gece JU'IB1D& 

ederlerken Mahmut Nadir odaamda. bdar halJedflemn~. Fakat gece
dir. Nöbet alan ftl pt'diyan kapıyı 1&J'lllDdan IODl'I. yine riipınaj muhar. 
ıçmJl)ar, orada. olduiunu g&mftller rlrlmlzln delllet ve yardımlyle btrf8l 
ve ancak bu smetle teaUm aJmJl)ar. yablamyor. Bu ayec1e Je bDıııblltUn. 
Uanllarl de budur. Bunu itiraf etmek· bultlefiyor. 
tedirler. O Jıalde nereden kaçtı? Oda. lpi getiren on Uç on dört yaemd& 
ya açılan bir 11dncl kapı yoktur. Pen. bir çocuktur. Kebapçmm çıraiıdır. 
cere! llk muayenede &nlqıln- Jd, pen- Vakayı olduğu gibi ve töYlece anlat• 
cere ahte kapalıdır, lçerdeld m•ndıJ. maktadır: 
lan yataklarma pçmemlftiı'. Pence- -O bayana ubeh, Uğle, akaam ye. 
reden çılmıJI, belli obnınn diJ9 UatUıı me1fıı1 ben getiriyordum. Her 8eferin. 
k6rll kapamıetır. Oda biraz 109 oldnju de blııa bel lira baheit veriyord~ 
için ilk haklfta tam kapalı :r.annmı ve. DOıı üpm on lira verdi. '"Oç çaml§D" 

ri:JOl'e lpl al, birihfrine bağla, gece olunca 
Pencereler açıhJor. Bir hayret da. DeTamt ıı incide 

YABANCI DiLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR 

elem alr:mtrl&riyle dalı& derinleten, daha genioliym ve her an 
t•ID'ak ietlc1adJ g&lteren bir g61. 

HABERiN EDEBi l'lü'RIKASlı 89 

KhlUle bir 18'9 karar veremiyor, kimse bJr hWmıe varamı. 
yordu. Nimeti hakikaten Suad m1 öldtlrmUtttı? Anuma a&-e. 
buna Jmkin yoktu. Gerçi Suadin lrendialni kar göstermeei onla· 
nn da bfumı alıa.t etmifti. Buna raimen onun böyle feci 
bir karan tatbik aahaama çıkaracağına ihtimal vermiyorlardı. 

tazan: Hasan Aas m Us 
Mtlddeiumumt muavini, Suad Beyi, bu hAdiae lhıerine tek· 

rar mkJ§tırdı. Fakat o, mlltemadiyen lııklr ediyor: 
- Ben öldllrmedim, tabancayı bulunduğu yerden almlf'ar, 

saklamJ§ değilim. ... diye 181'81' ediyordu. 

M:iiddelummnl muavini Suadin isticvaıbmı kiti gördU. Ka. 
naati, Suactin cln&yetl iDkAr ettilbıdeydL Tok bir meale: 

- Tahkikatın aonuna kadar 8izi nemret altında ahkoyaca
ğımdan milteeeairlm, • dedi. 

Suad, mi1ddeiumumt muavininin bu sözüne ya1mz •'naaıt iL 
tenenlz!,, ·der gibi hq sallamakla iktifa etti. 

• • • • . . . . . . . . 
A RADAN iki gün geçti. Bu iki gQnlln doğurduğu kamga, 

evi allakbullak etti. Her teyde, her yerde, her ktitede, 
her yUme neye uğradıklanm keetiremlyen adunlırm htbnll, 
loeluğu, don1*1uju vardı. On.oeleri, muhakemeden m\lbabme. 

ye, diJlllnceden clUfUnceye koean kafalar, c1Uf1ncenJn ba alır 
bavuma t•hammW g&steremiyerek artık d8fUnemez bir hale 
ge!mil, ortalık fırtmadan IOtll'8 ukhıleeen genle bir göle dan
mU.W. Öyle bir söl ki, tepelerclen man ve herblrl 1J1tb b'1" 
derdc1eD. balka. bir. ılbraptua, bloka bir pmdan lb&nıt o1ID 

HAdfaler, 1&1'81Dbamı en çok zaten hasta, bitkin bir vul. 
1ette bulunan Ferid berinde yaptı. Zavallı çocut. •• Biribirl 
ardı ma gelen ve herbJrl, dıprinclmı mvetll olan c1arbelen 
W.unmW g&ıterememJtti. 

Nimetin 61dtlrUJmeel haberiJe bqhyan ve bahesmm nezaret 
altına almmuiyle neticelenen bu aon darbe, onu tl benliğinden 
l&nltı. Bundan evvelldlere ben:raniyen bir kriz geçirdi ve kan 
ku8tu. Bu o kadar feci, o kadar lııt oldu ki, batta Saf1nu 11&4 
nım oJdulu halde herkea Suadl unuttu. Onca Ferld'i Jmrtarma. 
)'& k()ftu. Fakat dokt.cır da dahil olduju halde herJrıes. bu aeter
ki krlzhı götUrilcll clmten oldulana adet& htıımıetmit bulunu. 
YGrlardı. 

Fertdin bu son deminde yegbe arzmu ve yeglne iateği ba· 
baamı gôrmektl. Fakat bu mUaddln milJdll ! lzirı alınamadı, Su. 
adi velevtl bir mt oiBun l8ltest bJrakbrmanm imlrlm bul~ 
llladı. 

Selim, kendini ö1d8rOrceBine oradan oraya koetu. lleriıamet 
dileDdi. Suldlrı, nereae,_ Qecek olan oğluyla bqbap • velev
kf bJr dıkflra ollAln • lrah"lllDI t.eınfn edemedi. fite bu, dert t&e. 
rine aJrl bir dert olc1a. 

Doktor, IWldfn yuundan a~u. Onun balmumu 
rengine bUrOnm1ll ve avurdu avurduna ~ ,adnn seyret
tikçe içi mlQur, ardı arası Jreeilmeclelı ...,.mm 1atemeleri de 
gömyqı da'lı.tth1bord~ • 

~Demine-), 
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Çekoslovakvada Yeni;;.:~:.;~n~~.r Başvekil yarın 
k il. . tır. Kamal nahiyesinin 33 köyünde At• da olacak A 1 m a n a a 1Yet1 87 ev tamam()n yıkılmış, 800 ev kıs- 1 n a 

men harap olmuştur. A1 fikası il 1 Avrupanm tsyle bir bölgesinde yqıyo. Kırşehir mmtakasrnda hasara uğ- Başvekilimiz Celcu Bayar re e 
Baştarafı 1 incide 

buna mı.ıkabil Almanyada tasvip ve teş. 
vik edildiğini gö,,teriyor. 

Son gelen telgraflar şunlardır: 

p, a~da itiraz ar 
Prag, 26 (A.A.) - Bütün gazeteler, 

müttefik-ın, Südetlerin kongresinin ar
kasında Almanyarun elini görmektedir. 

Sağ cenahın organı olan Pondclni ga· 
zetesi, Haynlaynın nutkunu takbih et
mekte ve ezcümle şöyle demiktedir: 

"Bu nutuk Haynlayn'ın şimdiye ka
dar söylemiş olduğu nutukların en küs. 
tahçrı:sıdır. Bütün Çekler ve bütün Slo
vaklar, siyasi akideleri ne olursa olsun, 
''Aslii,, diyeceklerdir.,, 

Merkezin naşiri efkan olan Mordani 
Noviny, yazıyor: 

''Haynlayn'ın taleplerini Çekoslovak 
milletinin kabul etmesine imkan yoktur. 
Sildet Almalan liderlerinin nutkunda 
herheıngi bir müzakere icrasına esas o
lacak makul bir teklife tesadüf etme
dik.,, 

Gazetelerin en §iddetli tenkidleri 
Haynlayn'ın nutkunu Çekoslovakyanın 
harici siyasetinin yeniden gözden ge· 
çirilmesini talep eden kısmına tevcih e. 
dilmiştir. 

Siyasi müşahitlerin ek:seriBi: 
1 - Sildet Almanlarla meskBn ara

zinin hudutlannın tahdidi keyfiyetinin 
kabulil gayri kabil olduğu, 

2 - Haynlayn'ın Südetler fırkasının 
bir nazi teşekkülü olarak tanınması ta
lebinin gayri ktıbil clduğu mütaleasın
dadırlar. Zira, böyle bir hal, Çekoslo • 
vakyanın bir kısmını kayıd ve ~rtsız 
olarak Hitlerizme tabi kılmak teıebbü. 
ıUne yol açm:.k olur. 

Siyasi mahafil, H21Ytllayn'ın metali • 
bine Almanya taraCından müzaheret e
dilip edilmemekte olduğunu suale §Clyan 

ı8rmektedirler. 

Bu mahafil diyor ki ''Şayet bö:Yle ise 
SUdet Almanlar meselesi. beynelmilel 
bir m·ıhiyet iktisap etmi! olur.,, 

Macaris'anda dilnkil h!dise
ler n mannsı 

Pariı, 26 (A.A.) - Südet Almanlar 
meselesinin Londrada İngiliz ve Fran
sız nazırlan arasında yapılacak olan g8· 
rU~melerde ehemmiyetli bir mevzu teş. 
kil edeceği haber verilmektedir. Zira; 

1 - İngiltere ile Fransa, Çekoslovak. 
yanın millki tamamiyetini zamindir
ler. 

2 - Haynlayn'ın metalibi i!e Çekos
lovakyanın harict dyaseti arasında sıkı 
bir münasebet vardır. 

Salahiyettar mahafil, Haynlayn'ın 

programının kabili kabul olmadığım 

beyan etmektedir. Zira, bu program Çe
koslovakya devletinin hatta mevcudiye. 
tini bile tehlikeye sokacaktır. 

Ayni mahafil, Paris ve Londra tt'lra
fmdan prag hükBmetine yapılrnıı olan 
itnal vesayasının arifesinde, Haynlay
nm göstermiş olduğu radikalizmden do
layı hayrete düşmüşlerdir. 

Siyast müşahitler, Südetlerin meta· 
libi ile Macaristanda Çekler aleyhinde 
yapılmış olan nümayişler arasında bir 
münasebet görmektedirler. 

Diln Macı:.ristanda 50.000 .Kişi "Tri. 
anon muahedesini ve Sovyet Rusya ile 
mevcut olan misakı sebebiyle Avrupa 
sulbü için tehlikeli olan Prag hükume
tinin siyasetini" protesto etmek mak • 
eadiyle bir nümayi§ yapmışlardır. 

Siyast müşahitler, Slidetlerin kongre
si nümayişlerinin Fransa tarafında ih. 
dns edilmiş olan siyasi Fransız sistemi 
ıaleyhine müteveccih müşterek bir ma
nevra olduğunu beyan etmektedirler. 

Umumiyetle zannolunduğuna göre 
İngiltere ile Fransa pek yakında Çe
koslovakyaya dokunabilecek bütün ha
diseler hakkında kat'i bir mÜ§terek hat· 
tı hareket tesbit edeceklerdir. 

Pra<Tdıtki Jngılız elcisi 
Londra,~26 (A.A.) - Pragdrıki in. 

glliz sefirinin Südet Almanların meta
libi yüzünden tahaddüs etmiş olan va
ziyet hakkında şifahi bir rapcr veımek 
üzere yakında Londraya gelmesi bekle· 
nilmektedir. 

Diplomasi mah<~ili Büyük Britanya· 
nrn Haynlayn'ın bütün metalibiniı. Çe. 
koslovakya tarafından kabul edilmesi· 
ne muarız olduğunu, fa'lı:at Prag hükQ
metine azami fedakarlıklarda bulunma
ğr tavsiye etmit bulunduğunu beyan 
etmektedirler ı 

Berlin, 26 (A. A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Alman gazeteleri Çekoslovakyaya 
karşı tıpkı Bitler ve Şuşnig arasında 
Bcrtes.gadende yapılan görüşmeler a
rüesinde Avusturya aleyhinde yapıl • 
mış olan neşriyatı hatırlatan neşriya. 
ta başlamıştır. Gazeteler, Haynla.yn'm 
programı hakkındaki mUtalealarma a
şağıdaki başlıklar kabilinden muaz • 
zam başlıklar koymuşlardır: 

''Pra.ga son bir ihtar . ., 
"Artık hic;bir tesviye sureti mUın

kün değildir.,. 
Alm:!n siyası mahafilinde hAkini o. 

lan miıta!ea, Çekoslovakyanm şimdiki 
kanunu esasisinin Avrupa sulhü için 
bir tehlike olduğu merkezindedir. 

Maamafih siyasi müşahitler, Al -
manyanm ecnebi memleketlerdeki fa· 
alıyetinin •'pek ziyade elastiki,. oldu. 
ğunu ve Praga karşı zecri tedbirler it
tihazına kalkışmanın çok bUyUk bir 
muhata .. teşkil etmesi halinde Berli. 
nin ÇekosJovnkyadaki Alman akaliye
ti hakkında muvakkaten bir anlaşma 
y:ı.pmağa muvafakat edeceği mütalea. 
sındadırlar. Milşahitler Göbbels'in ge
çenlerde Nürenbergde söylemiş oldu· 
ğu nutkun bir fıkrasını hatırlatmak. 
tadrrlar. Mumaileyh, bu nutkunda 
şöyle demişti: .. Siyaset, yalnız sev • 
külceyr;i bir ilim değil, ayni zamanda 
tablyevi bir ilimdir ve Almanya hare. 
kete geçmek için muvafık anı yani 
asgari muhatara arzeden saati intiha.b 
etmelidir.,, 

Ecnebi mahafil Almanyllilm Çekoe. 
lovakyaya kar§ı hattı hareketini he • 
nüz tesbit etmemiş olduğu mütaleasm· 
dadır. Bu mahafil, Almanyanm, Al • 
manyaya komşu olan memleketlerdeki 
Alman aJralliyetlerine ait olan nazi a
kidesinde bazı tadilat yapabileceğini 
tahmin etmektedirler. 

Çekoslovakyaya sözde istiklal! 
Paris, 25 (A. A.) - BugUnkU gar.e. 

leler. Çekoslovak meselesi ve bilhas. 
sa Haynlayn'ın Karlfsbadda Slldet Al· 

manlarının taleplerini bildiren nutku 
ıle meşgul olmaktadır. 

Figaro diyor ki: 
"Diln Haynlay'nm ileri sürdüğü 

şartlar arasında en sarihi şudur: Çe· 
koslovakynnın harici politikasmm de. 
giştirilmesini istiyoruz. Bunu §(Syle 
tercüme etmek l!znndrr: Almanya, 
Çekoslovak devletine, motörlüğünU 

kendisi yapmak ve Berlinin muvafa
kati olmadan Pragda hiçbir karar ve. 
rilmemek şartile, 18.fzt bir istiklal bı. 
rakmak fstenıektedir.,, 

Sovyet Rusyada 

lht·ıalci Papas 
teşkilatı 

"Uünuh çıkarma,, 
vasıtasUe casusluk 

yapıyor muş 

Moskova, 26 (A.A.) - Havas A· 
jansının muhabiri bildiriyor: 

Raboçaya MoskO\'a gazetesi, Mos· 
kova blUgesinde casusrnk, tedhiş ve 
mukabil lhtillll faaliyetinde bulunan 

dlnt bir teşkllA.ta mensup 24 Azanın 
tevkif edtldlğlnl haber veriyor. Teş-

kllfıtm yalnız isimlerinin baş harfle
riyle çağrılmakta olan şefleri bir baş 
pesltopos, bir peskopos. bir konttur. 

Suç ortakları arasında papaslar 
ve tarikat reisleri görünmektedir. 

Gazeteye göre, peskopos (0) tsyan 
urupları tertip ett!ğlni itiraf etmiş 

tir. Vatz Fnteet ve diğer bazıları ta
rikatlara mensup gençleri askerlik 
yapmamaya teş .. ·lk ''harp düşmşanı,. 

denilen mukabil lhtllA.lcr tarikatı l· 
dare ediyorlar ve casusluk yapıyor· 

lardı. 

Kont (K), papnslarrn giln3:h 

çıkarırken öğrendikleri malOmatı ya
bancı memlel}etlere bildirdiğini iti-

raf eylemiştir. 
Gene bu gazeteye göre, eski mUlk 

sahiplerinden Protnssof, Harbtnde 
bulunan bir suç ortağı vasıtMlyle 

raponya hesaluna. casusluk yaptığı· 
nı. bundan başkıı. Sovyetlı-r Blrli" fn 
de işçilerin bayat ve vaziyeti hak
kında yanlış haberler verdlğtnt ve 

rayan köylerin ekserisi dere kenar- birlikte, beraberlerinde Hariciye vekili nız ki. banvm menfaati lle bir bUtilıı 
larrnda ve heyel!na müsait yerler- Dr. Aras olduğu halde dün gece saat 23 teşkil eden menfaatlerini tamamen mlld 

buçukta hususi trenle dost ve müttefik rik bulunan dl5rt müttefik memleket en 
dl~ra lıaJkr kHylerJnln bulundukla· Yunanistanın merkezi olan Atinaya git- mesut bir politik tecıekklllll bqarmaamı 
rı yerlerden daha mllsalt yerlere kal- mişlerdir. bUdiler. Bu teışekküle dnhll olan memle-
dmlmasını hükQmetten istemişler- Yunanistarun Ankara elçisi Raiael de ketlerin herblrl, harice kareı tam b1r 
dfr. kendisine refakat etmiştir. fstikW muhafa7.a etmekle beraber, ha.-

Dahtllye VekA.letl köylUlertmtztn Ba~vckil ve hariciye vekilimiz istas- kikatte tarihin kendilerine tevdJ ettiği 
bu isteğini ehemmiyetle nazan ttt- yonda Riyasetieumhur namm.ıt Riyaseti vazl!eyt l1mısl için birbirlerini karvılıklı 
bare almış, alA.kadarlara lAzımgelen cumhur genel sekreteri Hasan Rıza, ls- olarak tamamlamaktadırlar. Bu lete, lılu 
emirleri vermiştir. Yenl köylerin tn- tanbul vali ve belediye reisi Muhiddin memleketlerin hUkilınetleri için mlllet. 
şasma yakında başlanacaktır. UstOndağ, emniyet direktörü Salih Kılıç, terinin tabii temayilllerinden mlllhcm 

Dokuz zelzele muavini Kfunüran, İstanbul ktunandanı olmak kli.fl gehnlştlr. 
general Halis Biktay, merkez kumandanı Atinada ikametimiz mllnasebetile, ma-

tstanbul, 25 (A.A.) - Istanbul ra- general lhsan llgaz, iktisat vekaleti deniz jeste Elen kralına derin tazimlerlmlzi 
sathanesinden: müsteşarı Sadullah, İngiltere büyük elçi· §ahsen arzetmek ve Elen bllkfunetlnln 

24 Nisan saat 9 dan, 26 Nisan saat si Sir Persi Loren. Balkan antantı mü- mümtaz şefi am dostumuz &.§vekil Me-
9 a kadar dört zelzele kaydedilmiş· messilelri, parti ve belediye erkfinı şehri- taksası - bu sefer bizzat kendi memle
tlr: Birinci ve ikinci zelzele Nisanın 

miz gazeteleri başmuharrirleri birçok di- ketinde • tekrar selAmlamak benim için 
yirmi dördUncU gUnil saat 16 1 12 da· ğer ze\•at bı'rer mu··rreze asker ve polis 

d ı ve dostum doktor Arsa için pek bllyilk 
kfka 48 saniye ve saat 23 1119 ak • $flaına~a gelmiş bulunuyordu. bir cıeref olacaktır. 
ka 19 saniye geçe, Ucllncu ve dördün· Ba§vekil ve Hariciye Vekili trenin ha. 
en zelzeleler de 25 Nisan g(lnU saat reketine bir çeyrek kadar istasyona geldi Şükrll Kaya Başvekile 
beşi U dakika 53 saniye ve saat 9 u ler. Başvekil kendilerini kal'§ılayanlarm vekt\let edecek 
30 dakika 41 saniye geçe vukua gel· ayn ayn ellerini sıktıktan sonra, hıgil- Baıvekilimiıin, Celll Bayarm mem-
mfş ve bunların hepsinin merkez na- tere bUylik elçisi Sir Persi Loren ile bir leket dışır:la bulunduğu mllddet içinde, 
sunun son vukua gelen zelzele mın· kendisine Dahlllye Veklll ve Parti Ge-
takaBinda oldu~u tesblt edtlml•tlr. müddet görli§mÜ§tilr. 

6 ~ Trenin hareketine beş dakika kala, nel Sekreteri Şükrll Kaya vekAlet 
Bu zelzeleler mahallinde kuvvetlice 1 edecektir. 
hissedilecek ve bir hasar husule ge- Başvekil Celil Bayar, beraberinde 5• 

tanbul kumandanı general Halis Bıyıktay Başvckilimizin refakatinde bulunan 
tirebilecek do.reeedeclir. Bunlardan Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik R0 ..+ü A· 

olduğu halde, askeri ve sonra polisi tef· '°li~ 
başka yalnız mahalltnde hissedllebl- llun ha rasa da. Adliye Vekilimiz ŞUkrU Sa· 
lecek derecede gayet hafif dört sar- Uş etml§, bando muzıka se vası 

• ..;-ı u b ukta B rnçoğlu vekalet edecektir. smtı daha kaydedtlmlşt!r. çalm11 ve saat tam,,......... ç uç 8§ 
vekil, refikalan ve Hariciye Vekill ken.- Başvekil Parti merkezinde 

Meclis 30 bin lira tahe,sah d1nJ uğurlamağa gelenlerle vedala§arak &§vekil CeW Bayar dün sar.t 16 da 
kabul etti hususi trene binmlşlerdir. yanında Iktmat Vekili bny Şakir Keseblr 

Ankara, 25 (Hususi) - Mecli- Başvekil ve Hariciye Veklllmlzl dost ve Trakya genel müfettıei ıeneral ~ 
sin bugUnkll toplantıda Kırşehir ha- ve mllttefllt devlet Yunanlstanm merke- zun Dirik olduğu halde C. H. Partisi ıa.. 
valtslndekl hareketi arzdan zarar gO- zhıe g8ttıren tren tam eaat 23 buçukta, tanbul vll!yet merkezine gelmlt, vali ve 
renlere yapılacak yardıma alt ka- ıatasyonu dolduran tecıyiciler ve kesif bir beledJye relal ve parti başkanı bay Mu-
nun JAylhası müzakere ve kabul edil· halk tabakasının aiddetli alla§lan ara- biddin Ustllndağ ile görll§m.UotUr. 
mlştlr. Bu kanun Ue 1937 malt Ytlt mnda hareket etmiııtır. Başvekil et meselesi etrafmda 1zahat 
dUyunu umumiye bütçeelnln 266 in- B"Şvekile, Bagvekfilet kalemi mahsus almıştır. 
el faslından 30 bin lira indlrllerek müdürü Baki Sedes, Hariciye Vekiline Atinada ikamet programı 
maliye bütçesi~ "zelzelede zarar i•e Han'cı"ye k-,emı' mahsus mlidilrü 

o ~ Atina 25 (Huau.sl) - Türkiye Bqve-
görenlere yapılacak yardım" namı 1- Refı"k Amı·r ve Han'eı'ye Veklletinden 

kili CeW Bayarla Hariciye Vekili RU,tll ıe açılan fasla feykaldde tahsisat o- Mehmet Cevat refakat etmekteydiler. 
larak konulmnktndır. Kanunun mU- Arasın Atinadakl lkametlerl esnasmda-
znker~sı esnasında sHz alan Mazhar Daşvekilimızio beyunala ki programı hazırlanm11tır. 
rnfit Kansu (Denizli), bu parm m Başvekil Celfü Bayar, Atina ajan. Celil Bayar ve Rli§tU Aras çar§amba 

zarara uğrayanlara yapılacak yar· smm husus! muhabirini kabul ederek gUnü saat 10 da Atmaya muvasalat ede-
dım için kfıfl gelip gelmlyeccğinl qağıdald beyanatta bulunmuttur: cckler ve saat 11 de Başvekil Metnksa.sa 
sormuştur. ''- Yunanistana bir kere daha git- ziyarette bulunacaklardır. Saat 11,5 de 

!çişleri Bakanı ve Parti genel ııek • mekten mütevellit sevincimi söylerken Hariciye nazırını ziyaret edeceklerdJr. 
reteri ŞUkrU Kaya, karşılık olarak size yeni hiçbir §ey öğretmi§ olmuyo- Bir mUddet sonra ziyaretler iade edile-
demiştir ki: rum. Bu kadar tabii olan bir bi.s6i teyide cel{tlr. Saat bir buçukta Türkiye elçlli-

"Bu ilk yardımdır. İhtiyaç mlkta· lüzum var mı'!. ğinde yemek yenilecektir. 
rı tahakkuk ettikten sonra hUkQmet Tilrk milletinin karde§lik aelfınımı ve Oğleden sonra Hariciye nezaretinde 
kendisine düşen vaztreyl yapacaktır. dostluk rehinesini götUrmek vazifeslle yeni Tiirk • Elen misakı imzalanacaktır. 
Arkadaşımız, arkadaşlarımız ve mil· mUkellef olan mUttefik memleket mü- Akşam 5 de bUyü.k Britanya otelinde 
letimiz de görecektir ki, ihtiyaç kar· messillerine Elen milletlnin göstermek Yunan hUklımeti tarafmdan resmi bir z.i. 
şılanacaktır. itiyadında bulunduğu kendiliğinden ve yafet verilecek, bunu bir suvar3 takip 

Bu lhtlyacrn şimdiden tayin edt- çok içten gelen pek derin ve heyecan edecektir. 
terek ona. göre bir tahsJsat kabul e- verici hüsnı.l kabu!U daha evvel görmüş Pel'§embe günll saat U de meçhul 
dllmesinln daha muvafık ola<'ağı yo- ve takdir etmia olmak eereflne nail bu- askere çelenk konacaktır. Kralın öğleyin 
lunda Heri anruıen bir mUtalenyn Junuyorum. bir ziyafet vermesi muhtemeldir. Saat 
karşı da İçişleri Bakanı demiştir k1: Fal:at bu defa lkl tUrlU sevinç hisset- on sekizde maratonda ziyafet, akşam 

"Kızılay teşkfl!tı varkunetlyl~ mekteyim. Zira mukayese kabul etmez Türk elçilik Linasm~ bir ziyafet verile. 
zelzele sahasında çalışmaktadır. th- bir surette sağlam olan Türk - E.en dost cek, akeam yemeği ıserbest olacaktır. 
tfyaç henüz tesblt edilmiş değllrllr. luğu binasına bir taa hem de bUyUk bir Gece 10,5 da kral tiyatrosunda temsile 
Tahakkuk ettiği vnklt hilk~rnet BU- tao • daha göttirmeyo davet edildim. gidilecelttfr • 
yUk Meclisten 10.zımgelen tahsh;atı Münasebetlerimizin esasını teşkil eden Cumartesi günU sabahleyin SE:rbest bir 
fateyecektır." bu çok dJnamik dostluk, Balkan antantı buçulda Ba§Vekil Metaksal!I e\inde husu 

Bu izahatı m1lteakıp kanun knbul çerçevesi daJresinde itilla ·a münkallp s! bir ziyafet verecek, ak§al!l 19 da Atl-
edllmlştır. olmuştur. Hatta, bu dostluğun zamanın nadan hareket edilecektir. 
Dahiliye Vekilinin bir tamimi yardımıyla, iki Balkan ve Akdeniz mem- Celfil Bayarla RUştil Aras SolA.nlkten 

Ankara, 25 (A.A.) - UahlUye Ve- leketinın moral birliğine doğru istihale geçerken Uç saat kadar kalıp Atatllrklln 
kili Parti Genel Sekreteri Şükrü etmesi mukadderdir. Bu iki memleket, doğdu';u evi ziyaret edeceklerdir. 
Kaya, Kırşehir zelzelesi mUnasebetl- coğrafi vaziyetleri itibarile olduğu gibi 
le umumt milfettişt!klere. val\llklere sakinlerinin kar§ılıklı arzuları itibarile 
ve parti teşklHUrna aşağıdaki tamı de, birbirinin tabii i.ıntidatlan olarak te-
mi g~ndcrmlştir: llkki edilmelidir. 

"Vatanın her buc~ğmdan ve halkı
mızdan hukümete ve partiye Kıışe

hlr ve Yozgat köylUlerlnin uğrnrlığı 
acıya iştirak telgrafları gcılnı ekte· 

dlr. Hcplmtz birimiz için diyen mim 
şiarımızın bu yUksek tahası:ıüs ve te· 
zahUrünU şükranla karşılarlten za 
rara uf,r.ayan vatanrlaşlnrrmrzm lhtf. 
ynçlarma vardım olmak üzere her 
tarafta ke rıdiliğin<len alman tcşeb 
bUslerlP. toplanmakta olan tanelerin 
Kızılay genel merkezine g~nderll· 

mek üzere mahallin Kızılny şııbele· 
rina verilmesini de rica ederim. 

Her tela.ket ve kazalarda olduğu 

gibi Krzılny genel merkezinin bu de• 
fa bUtUn teşkllAtını seferber ederek 
felft.ketzedelcrtn lmcfarltna koştuğu· 
nu te§ekkürlerle arzederim.,, 

blltUn bu ma.lfımntı vermek tçin ln
cflfn metninden istifade etmiş oldu
ğunu itiraf eylemiştir. 

Ha tayda 
. 

seçım 
Baştarafı ı incide 

Kayıt işleri ayın 27 sinde İskende-
runda, 28 inde K.mkhanda başlıyıcak· 
tır. 

Mahalli hükumet tarafmdan ne§redi. 
len bir beyannamede nüfusa tescil edil
memi~ olmak dolayısiyle veya diğer se
beplerle seçim hakkından mahrum edil
miş olanların üç giin içinde komiteye 
milraeaatlan istenilmektedir . 

Bu emrin, herhangi bir sebeple sicil 
iıleri noksan olanlara zorluk çıkarmak 
ve vaziyetten istifade etmek düşUncesi
le verildiği anlaşıldığından Hataydaı ha. 
kiki bir teessür ve infial uyanmı~tır. 

Hariciye Vekili Tevfik Rilştil Arasa, 
Trabluıışamc;Jan geçerken yapılan sevinç 
tezahUratını menetmediği ve yollann 
süslenmesine göz yumduğu için Trablus 
pm kaymakamı azledilmi§tir. 

Çin-Japor 
harbi 
~ Baştarah 1 incide 

Mareşal, Çin ordusuna silih ve cep. 
haneyi yeni bir yoldan sevke ba.5lıı.mış
tır. Burma ile Yunnan arasındaki bu 
yol, gayet emniyetlidir ve Japonların 
her türlü hücumu ihtimalinden uzak 
bulunmaktadır. Halbuki §imdiye ka. • 
dar cephane ve silfilı sevkedilen yolla
ra Japonlar tarafından yapılan hii • 
cumlar Çin ordu.suna büyük bir darbe 
te5kil etmiştir. 

Bir buçuk milyon Çınli çocuk 
Cenevre, 26 (A. A.) - İçtimai me. 

selelcr komisyonu, çocukların aileler 
nezdinde yerleştirilmesi meselesini 
tetkik etmıştir. 

Çin mümessili Doktor Hoo, haliha
zırdaki karışıklıklar neticesinde on 
beş yaşından küçük olmak U7.ere .bir 
buçuk milyon çocuğun ana ve babalan 
ve aile ocaklarından mahrum ka.J.mıa 
oldu1tlarmı beyan etmi§tir. 
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Meşhur bir ilim adamı ! .. 
Leon/d Lenç 

~"1•ft:,- mahsus bir IAboratuvan 
Meşh1D' Kabinosown istirahat evine J onun pıısına 

geldiği daha sabahtan tayi oldu. Ont!h var.. f bilmiyonmL Pavlown a
emrine, istirahat evinin en iyi odası sa- - Maalm: Speranskiyi bilirim. Fakat 
yılan yedi numaralı odayı tahsis ettiler. dmı _duy d'ye bir profesör adı ilk defa 
Bu odada oturmakta olan şişman aktör ~a~nosov ~ zatı şerif lAboratuvann
Guryayevi de beş numaralı odaya nak- ışıtıyorum. 

7 

* 
bırsızbkla bekliyoruz. 

Kabinosov hiçbir cevap venncdi. Fakat 
odada bazı pıtırdılar oldu. 

yapıyorlardı.. O günkü gazeteleri göı· 
den geçinnekJe meşgul olan Guryayev, 
birdenbire çatalile tabağına vurarak: 

munu falan nasıl seçiyorlarsa bu da ke. 
diyi seçiyormuş. 

Münaka§a hararetini kaybetti ... Makul 
Guryayev IOYle bir teklifte bulundu: 

- Yoldaşlar, dedi, bana bakın! Meğer 
bizim meşhur Kabinosov biyoloğ değil
miş! 

]ettiler.. da'7:!8Üvovna biran süren tereddütten 
Guryayev bu işe fena halde içer· uu:1"" 

- Bütün bunlar bana ~ acaip ve tu
haf görünüyor. Mesel!, diyelim ki beniin 
psikolojimi tetkik etmek ipn ne diye el!
lemin kedisinin kuyruiunu kesmek icap 
etsin? Maamafih belki de bu meşhur Ka
binosov hakikaten tabiatin sırlanru çöz
meğe çalışıyor. Biliyor musunuz ki, ben 
ne düşünüyorum: Kabinosova gidip ken 
di kçşifleri; hakkında bize bir konferans 
vermesini rica edelim ... 

Guryayev kapıyı açarak içeri girdi. Ka
binosov yere oturmuş, harıl harıl bavu
lunu yerleştirmekle meşguldü.. Sakalı 
karmakanşık olmuş, dazlak kafası bir 
domateş gibi kızannntı. Bir kelime ile 
meşhur füim, pek perişan bir manzara 
arıediyordu. 

Mımar Nch."Uşayev muzaffer bir eda i
le: 

- Onun baytar olduğunu ben sııe sör· 
lcmemiş mi}dim?! diye böburlendi. 

- Hayır, baytar da değilmiş! 
Ressam Komarinov: 

lcclı. J tirahat evjnin direktörüne giderek 50~~ olarak ne yaptığını bilmiyo
dert yandı. Fakat bundan hiçbir fayda dedi galiba kedilerle bir şeyler ya
hasıl olmadı. Direktör yaptığı işi geri al· rum, B~un hakkında yazmışlardı .. 
madı. Bu suretle Guryayev de beş numa- P~~edi]erle ne yapıyormuş? 
ralı odada kaldı.. . _ Galiba kuyruklarını kesip muayene 

Ak§aIJl yemeğinde Kabinosov sofranın 
ediyormuş... . 

Gury.ayev, Meta korkmuş bir halde sor 
du: 

- Kabinosov yolda~ neniz var? 
Açık duran ba\ıılunun bir gözüne mavi 

bir deniz donu ycrleştinnekle meşgul olan 
Kabinosov: 

- Dernek hayvancı da değil! 
7..oya Livovna sevinerek: 
- Görüyor musunuz? Ben haklı imi· 

şim .. Demek Kabinosov ruhiyatçı dok
tonnu~ ! .. en baş köşesine oturdu. Açık renkli par

lak gözlerile sofradaki kadinlan süzdü .. 
Çatalını tabaklara wrarak ve ağzmı 'a
pırdatarak yemek yedi... 

_Fakat, kedileri mi muayene edıyor, 
yoksa kuyruklarını mı? 

_ Galiba kesik kuyrukları muayene e
divorınuş .. Yani kedideki bazı safhaları 
tetlok ediyormU§ •. Herhalde çok entere
san bir tetkik mevzuu olsa gerek. Gur
yal·ev ısrarla tekrar etti: 

Herkes bu fikri makul buldu ve he
lendi. Bu i~ halletmeği de Guryayev 
kendi üzerine aldı. 

- Ah sormayın, dedi. çok fena bir ha
ber aldım. 

- Hayrola, karınız veyahut çocukları
nız falan mı ha talandı? 

- Hayır, ruhiyatçı da d~il. 
- Peki, şu halde neci imiş, kuzum? 
Gözleri se' inçten pml pınl yanan Gur

yayev: Adeta ders verir gibi yüksek sesle ko. 
DU§t\L Söz arasında, herkese işittirecek 
bir §el<llde: 

- Ne münasebet? Kanının bu işle hiç 
bir alfilcası yok! 

- Eh, yemekler fena değilmiş. diye 
söylendi, esasen yemeklerinin iyilifini 
ileri sürerek benim buraya gelmemi tav
siye eden Genadi lvanoviç oldu. 

EVet, evet, §U meşhur Genadi f vano
viç. 

- Affımı rica ederim, dedi, fakat şu 
noktayı anlamak istiyorum: Yani sizin 
bu anlattığınıza nazaran Kabinosov, 
bivolol olmuş oluyor. Oyle mi? 

Mimar Nekuşayev de söze kan§tı: 
- Bence baytar olsa gerek .. 

Ertesi sabah Kabinosovla görüştü. Ka
binosov bu teklifi İ§itince, ilk önce sura
tını buru§turdu. Biraz nazlandı. Fakat 
sonunda böyle bir konferans verm~e ra
zı oldu. Konferans, ak§31D yemeğinden 

sonra, istirahat evinin mavi salonunda 
verilei:ekti. 

KabinoSov ak§am yemefine inmedi. 
istirahat evindekiler: 

- Kedilerinizin başına bir fE:lfilcet gel
miş olmasın? 

- Evet. işin sonu kedilerime dokuna
cak! Tam enstitümün bütçesi görüşül~ 
li sırada Genadi l vanoviçe işten el 
çektirmişler:. Onun için beni mazur gö
rünüz, şimdi ben konferans falan vere-

- Neci olacak, dedi, düpedüz bir şarla
tanmış .. Kedileri falan da hep göz boya
mak için besliyormuş ... Gazeteyi okursa
nız he:r§eYİ öğreneceksiniz! O şimdiye 
kadar Genadi lvanoviç sayesinde tutu
nabilmiş .. Genadi lvanoviç yuvarlanmca 
bunun foyası meydana çıkmış. .. 

Kabinosov, böyle meşhur bir adamm 
soyadııu söylemeden sadece işmini söyle mem .. 

Herkes susuyordu .. Nekuşayev kendini 
tutamadı: 

ınekle Adeta böbürleniyordu.. • 
Kabinoeov, iri yan, kelli felli, kara sa· 

kallı, tam Mimlere yaraşır bir tanda 
dazlak kafalı bir adamdJ. Herkesten önce 
yemekten kalktı. Ve yukarıya odasına 
çıktı .. 

Ressam Komarinov da fikrini söyledi: 
- Bana kalırsa, dedi, Kabinosov bir 

hayvanadır. Kediler, kuyruklar •• Falan, 
bütün bunlar, bir hayvancmm ihtisası 
içine girerler .. Zoya Livovna· tafsilAta 
girişti: 

- Konferansa hazırlanıyor! diye dü
şündüler. 

.Akpm yemeğinden sonra herkes mavi 
salona toplandı. Kabinosow beklemeğe 
başladılar ... 
Kırk dakika geçti. Kabinosov henüz gö

riinOrlerde yoktu.. Bir saat geçti.. Ka
binoeov bAIA gelmemifti. 

Meşhur Alimin konferansını dinlemek 
üzere toplanan istirahat evi sakinleri, 
gecelerini boş geçirmemek için, bu top. 
luluktan istifade ederek dansa başladılar. 

- Bu kedi canbazmın nasıl olmU§ da 
şimdiye kadar foyası meydana çıkma
mış? Asıl benim hayretimi mucip olan • 
burasıdır. 

Guryayev: 

- Galiba o ruhiyatçı bir doktordur. 
Kabinosovun otomobili istirahat evin

den ayrıldıktan sonra Zoya Livovna: 
Sofra başmda oturmakta olan Gurya-

yev a1Aka ile sordu: 
_ Kuzum, dedi, '11 Kabinosov nesile 

Jne§hurdur? 
Hereeyi bilirim iddiasında olan Zoya 

Livovna kaşlannı hayretle kaldırdı: 

Kedi onun ipn bir tecrübe hayvanı ol
maktan bqka bir şey değildir. Bana an
lattıklarına gôre bu Kabinosov, kediler 
vasrtasile iman psikolojisini tetkik edi
yormuş.. Onun kendine göre bir nazari
yesi varmış ... anlaşıldı mı? Mesel~ diğer
leri tetkik mevzuu olarak beygiri, may-

Guryayev sabredemedi. Bu g«ikmenin 
sebebini anlamak üzere - evvelce kendi
sinin oturduğu - muhteşem yedi mmıa
ralı odaya gitti. 

- Fakat ne olursa olsun §ll Kabinosov 
çok enteresan bir adam ... diye söylendi. 
Onda esrarengiz bir hal var .. Adeta mua
sır doktor Faust. 

• • • 

- Çok basit dedi. Baytarlar bu hlm
meti hayvanatçılardan beklemiştir; Hay
vanatçılar baytarlara göverunişler .. Ya 
siz bu işe ne dersiniz, Zoya Livovna? 

Zoya Livovna kıpkırmızı kesildi: 
- Ben esasen ilk gördüğüm dakika· 

dan itibaren bu adamın bir şarlatana 
benzediğini size söylememiş miydim? Kibarca kapıya vurarcıK seslendi: Aradan on gün kadar bir zaman geç-· 

- Sahiden bilmiyor mu.:unuz? ıiedi. - Kabinosov roldaş, sizi büyük bir sa- rnişti.. !stİr\lhat evinde sabah kallvaltısr Rusçadan çctıircn: Ferah Ferruh 
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-------------------------------------------kral, gecelik elbisesinin hafif kumaıı a
raaından onun ürperdiğini görüyordu. 

Daha ateıin bir ıeale devam etti: 
_ Jan, bana cevap verin •. Bqımzı 

neden çeviriyonunuz?. Bana . ned.en 
bakmıyorıunuz? Sui o kadar özledim 
ki, ıevgili Janım ı .. Bu anı o. bdar bil· 
yük bir ittiyakla bekledim ki 1 Yalvarı-

. merhamet edin, bir an olıun 
rım sıze, 

bana bakın.. . . 
Genç kadın bir nefes kadar bafıf bır 

aesle cevap verdi: 
- Cesaret edemiyorum .. 
Lüi sür'atle koltuğun ön tarafına 

' 'ğ" en~ kadının geçti ve Jan zannettı 1 1 "' 
karııamda bulunmuı oldu. 

- Ceaaret edemiyorsunuz, diye kek~· 
ledi .. Sevgili melek .. tgte karpnu;~ :U 
çöküyorum .. Oh! Baınn ateıler .. içı~ ~ .. 
Senin bu k~kun, sıktığım bu guze e " 
Kollarımla sardığım bu ince bel.. . 

· · · oenye Genç kadın eğildi, kendısını • 
doğru attı ve yüzünü koltuğun yastık • 
lan araaına gizledi .. 

Kral içini çekerek: 
1 

- Za~allı sevgilim. dedi. Anlıyorum." 
Seni rabaıtaız eden bu ıtıktır t.. Senan 
çehrendeki mahcubiyeti görmemden 
korkuyorsun .. 

Kral bu sözler üzerine sür"atle kalk· 
tı, lambaya doğru kogtu ve bunu sön
dürdü .. 

Sonra, ağır ağır, karanlıkta bir yere 
çarpmamak için dikkat ederek, kcltufa 
doğru döndü. Jülyeti kotlarına aldı ve 
heyecandan boğulan bir seale: 

- Peklli 1 dedi. Eğer istersen bir 
ıey söyleme .. Sus .. 

Jülyet, anlaplmaaına imkan olmıyan 
hafif bir sesle kekeledi: 

- Oh 1 Sevgili kralım! .. 

On bcpnci Lfü de fi'yle ı:nıbldandı : 
- J::>n, yalvannm sana, bana kral di-

re hitap etme. Burada seni seven, sana 
pcrestis eden ve seni her zaman scvece· 
ffne söz veren, igıkından baıka kimıe 
yok .. 

JWyet, dudaldaruıı, kralın buaelerine 
terkedtrek inler &ibi mınldandı: 

- SCYJili Laim 1., . . ' • • • 
On befincl LOiyi kandırmak için ha. 

fif meırep icadının batvurduğu çareler
den uzun uzadıya bahıetmiyeceııs. 

Jülyetin dizleri dibinde allrünen kral 
aşıkane nUvaziflerine devam ediyordu • 
Jülyet, milmkiln oldufu kadar ~ konu· 

1uyor ve sesini o kadar hafıf çılranyor
du ki, kral bunu imkin yok farkedemez

di. 
Böylece, kral için zevk ve Jülyet için 

heyCOM !dolu uzuı:ı saatler ceçti .. Bir. 
denbire duvarlardaki saat dardO vur-

du. 
Evvelce yazdığımız &ibi Jülyet petC 

buit bir kız değildi .. Şövalye D'A,.a11 
kartı olan vaziyeti de onun iyi !calbli bir 
kadın olduğunu göıtenni,ti. Aynca bü
tün bu vaaıflanna il!vete zekin da par-

laktı. Bunun fevkinde de cür'etkir ol
duğu için bir an geldi ki bu kalb, bu ze. 
ki. bu cür'et bulunduğu gayri tabii va

ziyete iayan etti. 
Kendisine ait olmıyan buseler ve be!· 

kasının muhatap tutulduğu bu yemin-

ler, hulasa çirkin bir rol oynadıfı ve 
bütün zevklerinin başkası ufruna har· 
eandığı bu aşk onu çileden çrkarmağa 

kifi geldi. 
Betbaht Jülyet, janın kendi ~asında 
"lmit otmaıma garip bir hinin teli. 

sevı . .. 11" ~· d . 1 inirlendi .. Nihayet, guze ı .. ın en 
ny e s k il da ih · • tan ve kralm o arın ürat enun o . 

d an güzel vücudunu bir batkaaı 
uyanb ır kralın arzularına rlmetmiı ol· 
beta ına 1.....ıı: 

J 
.. 1 etin gururunu zede ı:>UI ve 

mail uy .. 
.. le dügündu : 

t0 Y un kadar batta ondan daha 
-Ben on ' 
. 1 değil miyim?. 

guze . . hayatrrun en büyiık he· 
suuun ıçın, - b d 

da birini duydugu u an a, 
yecanlann nla birdenbire kralın kolla· 

1 bir prar 
an td 9ömineye doğru kottu 
nndan ııyrJ ı, 

çük bir haç ve baçın ortasında da, tah
-.ım içine oyulmUf bir J harfi var ... 

Sen • Jermen ürpererek: 
- Yetitlr 1 dedi. Şimdi bu evin kime 

ait olduğunu billjle>rllm .. Su §Övalyenin 
bu evde bulunduiunu .CSylüyoraunuz , 
lyle mi?. 

- Arkada bir avlu, avlunun dibinde 
de bir paviyon var. Şövalye ıoldaki pa. 
viyondadır; kendisi neı'ell ve endiıeli, 
mab~un ve memnundur; bir kiğıt oku
yor.. Evet sizi duyuyorum.. Bu kiğrt
ta neler yuı1ı olduğunu aoruyonURuz, 
değil mi?. Durun •. Okuyamıyorum.. Ha 
okudum 1 Şövalye bu akJ8111 :JUt onda 
küçük eve cidecek, onun oradan çıktığı
nı gCSrecek.. Ve onu sağdaki pavfyo
na götürecek ... 

- Safdaki paviyol1()a b.ıfka adamlar 
var mı?. 

- Yalnız bir uıak var. 
- Ya diğer paviyonlarda'? İyi bakın. 
- Dipteki paviyonda kimseler yok .. 

Sağdilkinde ise bir kadınla bir erkek 
var .. Su onlan bana göıtenniş ve kont. 
la kontes dil Barri olduklarını $Öylemiş-
tini.ı .•• 

Sen - Jennan ürpererek: 
- Yal Şimdi mesele aydınlanıyor. 

Ne söylediklerini duyuyor musunuz? 
- Biribirlerine hiç bir ıey söylemi

yorlar .. 
- Şu halde yavrum sizden büyük 

bir gayret istemek mecburiyetindeyim .• 
Genç kadın bütün vücudiyle gergin

leıti .... 
Sen • ]ermen onun ellerini elleri a

rasında aıkarak devam etti: 
- Onlann içlerinden neler söyledik

lerini dinleyin ... 

Eva, yanın saat müddetle, pyanı 
hayret bir pyret eıarfediyor .göründü • 
Sen· Jermen, soluyarak, alnından ter
ler damladığı halde, ona ıdoğru eğilmiı, 
ellerini sıkıyor ve onun gö%leri içine ba
kıyordu. 

Genç kadın inler gibi mmldandı : 

20{ 

- Duyamıyorum! •• 
Sen • J ennen .ert bir tavula emret-

ti: 
- Dinlemeniz lizmıdır 1 Haydi 1 Bi

raz daha gayret.. Dinleyin.. Duyuyor 
musunuz?. 
Eva bir nefes kadar hafif bir aeıle 

cevap verdi: 
- Duyuyorum! .. 
- Pekilt yanum 1 .. Çok iyi 1 Cidden 

hayranlığa layıksınız .. 
Genç kadının çchreainde büyük bir 

gurur ve saadet ifadesi belirdi. 
- Duyuyorum 1 dedi. Çok iyi duyu

yorum .. 
- Kadının kendi kendine neler aöy .. 

lediğini dinleyin ... 

- Fransa sarayının hakild hakimi 
olacağını söylüyor. O zaman, ilk it ola
rak mösyö Jala ve kont dü Barriyi tev
kif ettirecek .. Onlann ikisini de Baatiy. 
de görür gibi oluyor. Gülümaiyor .. Şiın~ 

idi kralı görüyor .. Şimdi, f(>vaılye d'Ae
sası görüyor .. Onun ölmesini istemiyor, 
onu kurtarmayı dütünüyor. Şimdi ma
dam d'Etyolu görüyor •• 

- Yeter, yavrum.. Dü :Barriyi din
leyin .. O ne düşünüyor?. 

- Umitıizlik ve bilha11a kin dolu 
şeyler dügünüyor .• 

- Kin mi? Kime karıı kin beıliyor? 
- Krala karıı .. Jaka karp .. Size kar. 

şr, sevgili senyör!.. Ah 1 Sefil! .. Dikkat 
edin! .. 

- Sonıa, yavrum?. 

- Hep kin 1 Yanında bulunan kadına 
karp .. Madam d'.&tyola kartı.. Şöval
yeyi öldürecek.. Cinayeti hazırlıyor., 

Müsait bir z;:man anyor.. Şövalyeyi, 

ıdıpnya çıktığı zaman, paviyonun met· 
halinde öldürecek .. Onu nasıl öldilrec:e-

1 

ğini henüz bilmiyor. 
Sen - Jerman de bitkin bir hale ge. 

lerek: 
- Yeter,yavnım 1 dedi. Artık bakma

yın, artık dinlemeyin, bana gelin., 
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-757-

Taksim. 1. G. O: t 
Size fikri ve zihni işten ziyade ameli 

bir iş tavsiye ederim. Çünkü bu sahadaki 

ltabiliyetlerinfa daha fazla inkişaf etmiş 

görünüyor. Meslek tayininde bu hususu 

gözönUnde ttitmalısımz. Muntazam çahş

maği da ihmal etmemelisiniz. !radeniz 

ve iş zekanız iyiair. Yaşınız 20 etrafın
Cladır 

-758-

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
GrafoloJI ve Gratometrl 

mUtehassısı 

istediklerimi gön.dermenizı ri_ca. ede • 
rim. 

-760-

F. 8.: · 

-761-

Çapa Jf. T. H.: 
Geiıçsiıili'.. yaşınız 20 etratmaaaır 4 

Bünyeniz normaldir. Biraz da.hit. t.oplıı 
'olmanız belki §ayam ta vSiyedJr. A: " 
meli işlerde kabiliyetin.iz çOk lYfdlr. -Çalışkansmız, bir işi muvaffa.kıyetıe 

Kadıköy - Moda _ 391 • A. Y.: 

f;ençsiniz. Boyunuz orta ve ya or
tanın üst:Urideöir. Normal bir bünyede 

eayilal:iili:rsiniz. Fakat topluluk isti • 

dadı vardır. Hareketleriniz seri ve çe. 
viktir. Sıhhatiniz iyidir. Ameli işlere 

fıı.biliyetiniz inkişafa muhtaçtır. Ze • 

~isiniz ve zek8.nızm birçoklarından 

llstün olduğuna da. kanisiniz, bundan 
.aoıayı beğenmemek ve zaman zaman 

tenkid etmek gibi vaziyet1eriniz var • 

lfr. Nazarı dikkati celbetmek, tema -
yilZ etmeyi istemek liusus1yetleriniz
<Jendir. Bar-;lmlarının sizin kadar anla-

mıyacağını zannettiğiniz zamarilar ol. 

duğu için bu gibi ahvalde her türlü te. 
reddüdü silecek izahlarda bulunmağı 
lüzumlu görürsünüz. Bu hareketinizi 

daha az göze çarpar bir şekilde yap. 
ma.nız şayanı tavsiyedir. Daha. uyn.l 
olmağa. (fa ihtiyacınız v:ı.rdfr. seti ha-

eket itiyadınız, sizi işlerinm:ie biraz 
ihmalkar göstermeye müsaittir. Baiıu 

da dili:eltmeniz ıa.zımdır. Bu tahlil 
hakkındaki mütaleanıZla bir kere baş
ka bir yazınızı dahiı gönderiniz. 

-759-

N. R. B. O.: 
lmza tahlilde, ya.zryla varılan hü. 

kUınleri takviye eden bir unsurdur. 
Bu itibarla im.zası:z tah1il, hayli 1.0r • 
dur. Hiç olmazsa sol el ile yazmızr ve 
elinizin şekli ile dirseğinizden bileği. 
nize kadar mesafeyi bildirseydiniz. 

Maanuifih yazınıza g&re şun.lan bildi

riyorum: 1- Yaşınız 25 ten az değil
Ôir. 2 - Hayatta kafi tecrüben.iz var. 
3 - Üzüntülü zamanlar geçirmiş oL 
duğunuz da anlaşılmaktadır. Bwılarm 

neticesi evvelkine nazaran daha sa • 
kinleşm.i§ ve uysillqmışsmız. 3 - Ec. 
nebt dillerinden /biriyle ve mesela 

fransızcayla. meşgul olmuş olacaksı .. 

nız. 4 - Karakteriniz mütehawiİdir • 
Yani ayni hadiseler karşısında dalına. 
ayni kalma~mız. Kararla.nmzda. his-
lerinizin tesiri mevcuttur. 5 - Çalış.. 

kan, zeki ve iyi kalplisiniz. Fakat son 
zamatılarda hareketlerinizde bir te . 
reddUd ht.lsıl olmu.',? bulunmaktadır (es 

ki yazınız elimde olmadığından bu hu
susta fazla bir şey söylemiyorum, 
ya.lıuz çok muhtemel bir noktaya işa
ret ediyorum). Daha fazla tafsilat i. 
çin mümkünse imz:ımzı, değilse diğer 

Gençsiniz. BôY.tinm: orta. veya uz;un. 

ca.dır. BlliıY.eniz norm.al sayılaıbllir. 

zeki ve hassassınız. Gönderdiğiniz 

a.yn kağıtta.ki imza, mektubunu.maki 

imza.dan farklıdır. Eğer bunlar ayni 
veya blribirine pek yakın zama.nltta 

aitse bu takdirde vefilecek hiiküm 
başkadır, fai'klı zamanlara aitse bu 
hususta söylenecek başka şeyler :var· 
fur. Bu ciheti bildirmenizi rica ederim. 

Ha.ddizatmde. iradeffi iyi, kararlarında 

sebatlısımz, bu va%fyetlerlntmen isti.. 

fa.de edebilirsiniz, llOiduğum sualin ce. 
vabını beklemekteyim. 

başarmak emeliniz ve hedefintm1r. t .. 
Viıı zorluğu azminizi kırmaz. Hfa ta.. 
rafmız kuvvetlidir ve kafi.tlahmıııi: 

'bu cihet dalma kendini ~
Bu iştn harici şeklini de ihmal etmelt 
lfSt:Ei.diez.<:Jinlı. Yaptiklarin.J:zttı nazan 
'dikkati celbetineslııi dllşünflrstıntiz. 
F.aasen sönük ve silik kalmaya taham 
lnfililnüz yoktur. Zekinm da çok iyi 
'b'tildtiin. Zaman zaman hayat filemhı• 
'de Ia.eamakta mahzur görmemekteli• 
Diz, eğer bu hayalleriniz, ha.kikatteır 
~k uzak değilse, t.ehlikeli sayılınija • 
'bilir. Acul olmamak, hislerinizliı. k&. 
rarlarmmı. fazla tesir etmemeefni te-o 
mfn etmek, uysal olmak ve görll:imıek 
şartiyle hayatta muvaffak ola.lbiJ.inrl .. 

niz. Ha.yatmızı kazanmak ihtiyacınız 
'de. var mı'! 

Uyutulan kadının çehresinde . mem
nun bir !tebessüm belirdi .. 

Manyıatizmicı devam etti: 
-- Beni dinleyin .. BUtün tagayyü • 

tiüm müi:ldetince, sizi mahzun olmaktan 
mcnediyorum .. Anlıyor musunuz? .• Pek 
yakında tekrar geleceğimi ve hep sizi 
düşündüğümü hatırlayın.. Mes'ut ola
caksınız.. Ben mes'ut olmanızı istiyo
rum .. Şimdi rahat raba~ uyuyun, yav -
,rum ••• İki saat sonra u)rarursmız .• 

Genç kadının kataleptik gerginliği 

ldeta bir 'Ctl1da zail oldu. 

Sen - Jermen onu alnı üzerinde bi

raz elini gezdirdi, divana uzanmı~ olan 
Eva da, manyatik uykudan ,mütebessim 
ve tiaıbü bir uykuya geçer gibi görün. 
dü ... 

Bunun üzerine kont dö Sen - Jcrmen 
onun alnına uzun bir buse kondurdu ve 
genç kadm bu busenin altınlda ürper· 
di .• 

Sonra kont, odasına geçti, üzerindeki 
Hbiseyle müccvlterleri çıkardı ve 11ade 
bir elbise giydi .• 

Yalnız, bu elbisenin altına bir zırh 
gömlek giydi.. Bu gömlek. Milano ıi· 

lahçrlannın bir şaheseriydi, gayet ha
fifti ve bir kurşun veya kamanın vil. 
cuda saplanmasına kolaylıkla mani ola
bilirdi.. 

Kont ôö Sen - Jermen, bu i~ini bitir
dikten sonra bir U§ak çağırdı ve ona bir 
şeyler söyledi. 
Beş dakika sonra uşak tekrar içeriye 

girerek şöy1e ldedi: 
- Kont cenap1armın arabası hazır • 

dır .. 

Sen • Jermen aşağıya indi, avluda, 
görünüfte çok mütevazi olan, fakat 
kuvvetli ve seri bir hayvana ikoşulmu~ 
bulunan bir arabaya bindi ve arabo~ıya 
ıu emıi verdi.. 

Versayın ilk evlerine varınca durur 
Te beni uyandınraınrz .. 

'Araba ac:rhal 1ıareket etti. 

Kont dö Sen-Jermen yaatrkları üze• 
rine uzanarak mmldandı: 

- Versaya 1ı:adar uyurum. Bu sw se
ansın yorgunluğunu gidermek için bu 
ka<lar istirahat bana kafi gelf r •• 

On saniye sonra kont dö Sen - Jer. 
men derin bir uykuya ldalmı§tı ve araba 
bütün hrrlyle Versay yolu üzerinde gi· 
dlYordu. 

xxxv: 

KONTES DU BARRl 

On beşinci Lfünin, m&yö ]akm. kont 
dü Barri vasıtasiyle LöıbCle g6nlierdiği 
me'ktubu okuduğunu söylemi§tik. Yat
mağa hazırlanan kral derhal giyinmit 
ve, Löbcl le beraber, gizlice ptod\ıın çık
mrştı. 

On beşinci Lwyle Löbel p.tonun ka. 
pmndan çıktlklan zaman, saat on ikiyi 
vuruyordu. 

Yirmi dakika sonra küçü'k eve gel· 
mişlcrdi. 

On betinei EOi, odacsnu, ıbelki de u
zun saatler soğukta üşümeğe mahkum 
ettiğinin farkrridla olmadan veya1ıut ta 
buna 'ali:hrmadan : 

- Beni burada 'bekle! 
Dedi, Löbel de ~ 

- Emredersiniz Sir t .. 
o;ye cevap vererek içinden ilive et-

ti: 
- Egoist!.. İşte kralın haldki çehre

si.. Benim burada bu cehennemi soğuk. 
ta ölmemden ona ne? .. Ba§lta bir hade
me alır .. Işte o kadar .. Fakat ısabrede
lim ! Elbet zamanı gelir!.. 
Löbel böylece düşünürken kral doğ· 

ru kapıya yallanOr. 

Her zaman .olduğu gibi bpıya vur
ldu.. Kapı auhal :açııaı .. 

Kralın kalbi heyecan içinde, hızla 

S'c"'ıt'J'ZYOrilu. Okuduğu lasa, fakat ma. 
nalı mektubun metni zih:ıindcn çıkmı· 
yordu: 

__ .... ______________ İllilill ________________________________________ ____ 

'Madam d'Etyolun canı iılalıyor. ~a
nn 'P2rise dönmeğe karar verdi.,, 

Onu heyecan içinde bırakan bilhassa 
bu son ihnleydi.. Bu .mektubu yazan, 
daha lfolruıu yazdıran lildın\ muhak
kak ki, an betinci.l;Qinin ruhunu iyı ta
nıyordu. 

- Parise !dönmek!. Çıkip gitmek ı ... 
Kaçmak r .. Lozünü ve Ri§liyöyü bile 
har.rete düşürecek bu cür'etkir kaçı. 
rııı ben botu boJuna mı yaptım?. E1.ioıct 

görürüz ı.. 
Kapr, kralın ilk vuruıunda açtlmı§tı . 

On beıinci Lfıi, antreyle merdivenlerin 
kara:1ltk olduğunu gördü .. Bir an i'crd
düt etti .• 

Süzon rrolünü deruhte etmiş olan N_i
kol, kralı elinden tuttu. Çünltü bu ev
deki bütün müstahdemler, buraya zevk-
1erini barmdırmağa gelen adamın kim 
olchığunu bilmiyorlardı ve.yahut ta bil. 
miyor gibi görünüyorlardı .. 

On beşinci LUi sotidu : 
- Sen misin, Süzon?. 

Nikol en hafif ve ince bir sesle ce
vap verdi: 

- Evet, monsenyör! .. 
Kral, Süzonla ~d!ren konuşuyordu .. 

Onuıı sesini pekte hatırlamıyordu. Ni
kol onun arkasından kapıyr kapadı. On 
be§inci LUi de tekrar sordu : 

- Fakat, her taraf neden böyle ka
ranlık? . 

Nikol mümkün olduğu kadar kı&.ıea 
cevap verdi : 

- Madamın emri. 
On be§inCi Lfü: 

- Ne güzel bir mahcubiyttt diye dü
şündü. Ne enfes bir mahluk!.. Senin 
arzuna hürmet edecek ve acni, galibinin 
önönde kızarmağa mecbur etmiyeceğim, 
sevgili Janmıt .. 
sordu: 

- Söyle bı·kayrm, Süzon, mektubu 
sen mi yazwn?. 

Ve tekrar fam dö şambra dönerek 

- Evet. mösyö, ~ektubu her. za. 
marild vasıtayla gönderelim.. 

- Demel: madamın earu eıkılıyor, 

öyle mi?. 
- Hem de müthit bir can 'Stkıntm .. ! 

Gece gündüz ağlıyor .• 
- Benden behsediyor mu?. 
-Bundan başka bir şey yaptığı yok. 

- Götürün beni, Süzon, onun yanı-
na götür .. Bul"ıJISı da amma karanlık 

ha!. Bereket ki merdiveni iyi taruyt> • 

rum .• 
Kral, hep elinden tutan Nikolun re· 

fakatiıiöe, yavaşça merdivenden çıktı. 
Yukarıda Nikol bir kapryı açtı ve on 

beıtinci Lfü, bu kapının aralığından, ra
hat yürümesini kolaylaştımıağa kafi 
gelmekle beraber, eşyalan tefrik etme. 
sine kafi gclmiyen hafif bir ziya gördü. 
Burası ~anın odasıydı! .. 

Lüi içeriye girdi. Nikol ise ya~ 
uzaldaştı .• 

Çehresi !ararmış olan ve kalbi heye
can içinde ~arpan kral, ileriye doğru 

ü5 adım attı .. Yüzü şömineye doğru, 

ayakta duran bir kadın ~if bir çıilık 

k-:-pararaic, kendisini geniş ve büyük bir 
koltuğa attı ve yüzünü elleri ve men
diliy;e kapadı. 

Kral ateşin bir sesle mmldzındı: 
- Jan ! Jan 1 .. Sizi bu kadıaır korkutu· 

yor muyum?. 

Genç kadm ba§tnı salladı. Kral onun 
göğsünün hızla inip çıktığını ~öröü .• 

Ona doğru yaklaştı. Koltuğun ar
kasına gelerek yaslandı; 

- Bakın, dedi, bzıkitı ne kadar itaat. 
karnn.. Benden yüzünüzü &aklryorau· 
nuz, zalim, ben de bu güzel yüzü gör· 
mck i~in iç bir teşebbüse giripiyo
rum. Oh Jan! Jant Benden uzak:oldu· 
ğwıuz müddetçe sıkılıp üziikiüğUnii% 

doğrumudur?. Benim huzurumu arzu 
ettiğiniz doğru mudur?. 

Genç kadın cevap vermiyordu. Fa. 
kat onun üzerine doğru eğı1mit olan 
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1 ıpkı bir roman 
" ~ ~ ,_,_~ _.._._. 

Şaşılacak 
bir hSdise 

ÇAGLAVAN Gazinosunda yarın akşam 

Dürdcine Gecesi 
Milli revü ve Naamet Elmasriyye 

Tenınmıf ean•atklr arkad•fl•rının lfllraklle kutlulanacakbr. Tel. coaaa 

Otomatik 

Telef on santralı 
(Baıtaraf r 7 incide) mek niyetinde değills. Araba kmlmca 

pencerenin altına gel. Dedi. Yukardan ı go.steren çok olurmUI derler, bu ....... . 
bir bot makaranm ucunda bir f plik ~Unç vaziyete dtışmek mtemlyoruz. 

Bunca velvele, tantana ile yakal&· 
sarkıtacaklar, o ipliği ipin ucuna iyi· 1 yrılm 
ce bağla, ipleri geV§et, sen ~ git. nan haydud Mahmut Nadire a az 
Bunu yaparsan ynrm on lira daha ve. arkadaşı ve cUrilm ortağı bayan Rem-

.. ;~e Fikriyi yamı akşam Park otelde 
rlrim.,, -~ yalı bir zl 
Nasıl muhabere eltiler kendi kendilerine §&JDPSD ya. 

Mqholıere edemedikleri a.nlaşıtmıg- fet çekmekte olduklarım göıilrlek da· 
tır. Fakat muharririmizin evvelki hl hiç hayret etmiyeceğiz. Uydurma 
gUn gar.etemizde çıkan bir iki satırlık bir roman yazmak niyetinde olsaydık, 
havadisi bu işi de aydınlatmı~tır. Şöy. bütün bunları birer mevzu ba.11 yapa. 
le ki, bayan Hemziye Fikri, bu planı rak yUzierce tefrika çıkarabilirdik. 
yuknrdaki arkadaşına ecnebi ·dilde Biz §unu bunu, şurayı burayı tenkld 
söylediği şarlcılnrla bildirmiştir. Şar. etmeırien ziyade cemiyet deni
kılann güftelerini değiştlnnek sureti· len karışık girdabı dllşUnilyorwı. Ce. 
le makarayı, çO<'uğu, ipi ve firar saa. miyet denilen girdabın içinde acaba 
tini tesbit etmiştir. daha kaç Mahmut Nadir, kaç Remziye 
Netice '! vardır ki, hayatın doğru akılma k&rfl 

BUtün bunlıır güzel, iyi, harikul!de suikast yapmaktadır? 

22 numaralı otomatik Dahilin Şehir TELEFON SANTRALI 

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

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Miik•ıanel amelle montaj edilmiıtir. 

Mekanizması feokalAde çalışmaktadır. 
BlltiJn lakımlle birlikte satılmaktadır. 

Mufusal malQmat almak için: 
TELEFON: 43955 mUracut "1nb. bulu§ eserleri. Fakat hiçbiri maznun- Bunlar patolojik tiplerdir, 6yleyae 

l~~~~a~ay~~e~iF· b~~~~al~~~~f~dl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
Billkia her şey ikisinin bir anda sır p:ırazitler, Afetlerdir, o uman da biz. 
olmalarını temin ediyor! zat cemiyet tedbir almalıdır. BlltUn 

Bu derece basit, akla. yakın bir kaç. tezimiz budur. 
Oksllrenlere ve 

g~ğlla nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
ma plbmı önceden keşf edemiyenleri, Şunu da. kuvvetle söyUyellm kf, bls 
binanın arkasına dü~en tenha. sokağa za.bıtamızdan çok eminiz. Kaçanlarm 
ihtiyat için bir ampul koydunnağı u. yakalanmasını bir gün meselesi sayı· 

_nu•ta•n•l•nn_, •şu•n•u-vc•)•'a•b~u~n~uiite~nkİİİiİİdİİİeİİİt·-İİ'Y'İİOİİruİİz.İİİİİİBİİakİİal~mıİİİİİİİnİİe ~otİİaİİcakİİİİİİİ?İİİİİİİİİİliit •• 

SiGARA TJRYAKILERINE MOJDE 1 
Fennin son icadı v.-ı yüzde 89 derecesinde tiltilniln Nikotin, 
Pridin, Amonyak gibi tütündeki zararlı maddelerini eüzen 

:lflf?d' 

Mldenfı bozuk, dlıtnlı J)Hlı 

KABIZ 
çekiyorsanız siz de on binlerce kişi gibi 

SON ÇIKA.N • t 1 

COLUMBiA 
PLAKLARI 

,(Beatekir Yeaari Aum) 
17443 - KALBiNi KALBL.'1E Bayan Süheyla Bedriye 

l"ILLARDANBERt ., " .. 
(Beıtekir Kemani Naci Etiıen) 

17442-YEMIN ET iNANAYIM .. .. 
PARLASAYDIUFKUND~ Bayan Radife 1 

Malatyalı Kmw.ni Kalender 

Sıhhi 
ağızhklar 

tecrilbe cainlz. .MiDE ve barsakları 1'7441 - MALATYA HALK ŞARKiSi öKSOZ 
~adan ._ ahftırmadaa lsbal .Ser ,. ,. • LAMllADA ŞiŞESiZ YANAR MI 

•e ıemlzler. Mald7aJı Kelmnl Kalender 

Hazımsızlığı, Mide Ektilik, 17445 - HALK ŞARKiSi TURNALAR Ra1i1a ..... 
Şişkinlik ve yanmalarını ,. " KARA DUT RMiJa Beter- ıı 

Giderir 17444-HALK ŞARKiSi FADIMEM Bapn Sman 

~~q~hati~~d~~~~~ıı••••••t•i»••"•••Y·A·R-tM.IN·E·V·L·E·~--.Ba~~ •• ~.·.•·"·~ 
gayet lAtff; tesiri JcoJay Te mQJeyylndlr. 

EDUARD 
BiANCO 

()ıkutru:ı ilk defa T~ o1ank 

ODEON 
,__.,: tan_._. doldunmıılardır. 

taklarmda en 1117•.-- K-• 
P 70216Severıen bana iel - Tanro 

Dayan BIRSEN~iıı 2 o ıiyab ıözler - Tango 
okudUIU halJama tarafmdan Park otelinde pek 

Bundan maada muhterem snazhaı' olu yeni tansolar 
kuvvetli JgtlaJ- Tabu-Ruınha Cublna 

270217 Destino -Taıııo 1 %70219 Nostal,U..-Tanp 
Recueni09 - TOS0 s. Nottall'O - Tanso 

270218 Deıpojoı -Tanıo 270220 Monaxia-Tanıo 
Conga de Jarulıo -

- Satıp çıbnlrnıthr · - ·-----

ağıda yazılı 3 grup malzeme her 
Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aş şernbe günü saat 10,30 on buçuk

grup ayn ayn ihale edilmek şartile 12.5.1938 per . ronu tarafmdan açık eksiltme 
ta Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ıromıS) 
ile satm alınacaktır. . ._!_,armda yanlı mu· 

tti"'. vesaik ve nuaı 

Son derece tek.sif edilmiş bir tuz olmak· 
la mnmasll hiçbir mllstahzarla kıya., 

kabul etmez. Mezon isim, Horoz marka-
. sına dikkat. 

DENiZBANK 
DENiZYOLLARI 

İfletıDeel .Mldtlrllliünden: 

Karadeniz Postaları 
1 Mayııtan lUbaren KaradenJz 

poetalannda aşağıda yazılı delt· 
flkllkler olacaktır: 

SALI POSTALARI gtdlt Te dö
Alltte Zonguldak, İnebolu. Slnop, 
Samsun, Glreson, Trabzon ve Rl
se7e uğrayarak Hopa1a kadar 
gidecek: gtdlfte ilAveten Tirebo
lu7a H dönttote Pazar'a uğraya
caktır. 

PERŞEMBE POSTALARI gi
diş ve dönütte !nebolu, Ayanoık, 
Sinop, Samıun, Unye, Fatsa, Or
du, Glreaon, Görele, Trabzon ve 
Rlzeye uğrayarak Hopaya kadar 
g!Jecek ve dönüşte UAveten Of 
vo Akı:aabada uğrayacaktır. 

PAZAR POSTALARI gldlt Te 

dönüşte Zonguldak., lnebulu, Ger
ze, Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
üfreson, Vakfıkebir ve Trabzon& 
uğrayarak Rlzeye kadar gidecek 
ve dönllşte tıAveten Sürmene ve 
Tl111boluya uğrayacaktır. (2339) 

Bu İ§e girmek istiyenlerin kanunun ~~ e ~ı kadar komisyon reisliğine mfi-
Vakkat terninatlarile birlib."te eksiltme günu saatıne ~----••••••••-~! 
racaatıarı •~aır. . j • deki satınaıma komisyonu Mürebbiye 

Bu f§e ait §3rtnameler Haydarpaşada gar bınası çın Ecoehl, tDrkce blleo bir madam; alleleı 
tarahndB;n parasız olarak dağıtılmaktadır. • 2()0 lira muvakkat teminatı 315 ara5ında 5.1' ynşında ç.ocuklara mDreh 

1 - 10.000 kilo donyağı muhammetl ~deh 4 bilik yapmak ve ya hasta çocuklara bak 
liradır. umu muhammen bedeli mak için it aramaktadır. Fransızca Te 

2 - 150 kilo çöven, 2000 kilo tutkal, 500 kilo san balın almanca blllr. Tafraya da ıldebllir. 
bed Beyoltlu Venedlk IOkak 21 Xo. tkfncl 

1350 lira muvakkat teminau 101 lira 25 ıcurustur· A demiri rou}1aıJll001 e- 1 kat. Jozerın. 
3-6 kalem muhtelif cins ve eb'atta yuvarlakvel (~) .. •••••••••••• 

li 1627 lira muvakkat teminatı 122 lira 3 ıcuru~tur· . 

POKER 
Tıraş bıçaklarmı ):qJJanmn. 

NERViN 
UYKUSüZLUK 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
baş ve yarım baş aQrısı 

Ba9 dönmesi baygın.uc, çarpınb ve elnlrden llerl 
ll&len bUtUn rahatsız'ıkları iyi eder 

Tokat Vilayetinden: 
Zile kaza merkezinde yunn kalan Uk okul inşaatının bitirilmeei kapalı 7.arf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme Tokat daimi encümen dairesinde 6.5.938 tarihine rasthyan 

cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 
3 - Bu lnsnatın keşif bedeli 21629 lira 50 kU1'uf olup muvakkat teminatı 

1622 lira 21 kuruştan ibarettir. 
4 - İstekliler birinci zarfın içine Ticaret odası vestkumı ve malt itlbar 

mektubunu ve nafia baknnlığmdan aldıkları mlltea.hhltlik vesikasını ve inpa. 
tın fenni mes'uliyetlni kabul edecek mimar veya fen memurunun adres ve eh. 
liyetini gösteren bfr dilekçeyi koyacaklar. 

İkinci zarfm içine de muvakkat teminat ma.kbuzu ile teklif mektubunu ka. 
yacaklardır. Ve ihaleden bir saat ~nce EncUmene tevdi edt!ceklerdlr. 

5 - Proje ve ketlf ve Batr eeratt hakkında daha fazla malQmat almak isti· 
yenler Tokat Daim[ Encümenine eksiltme gllnUnden bir gUn ancetdne kadar 
her mesai gtlnll mllracaat edebtllrlu. (2259) 
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