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H B ca ~ve il< Ü D 1 Fransız ajansının bildirdiğine göre 

Varın akşam Atinadanlngiliz-Fransız itilafı 
Yuna~ak~:.k:~ 8e~~~~~imizi Almanyada asabiyet 

kabul ederek gör!şy~~ Bincide uyan d 1 r d ı 

Bu sabah saat 11 de Tophane rıhtı
mında bağlı bulunan Mersin vapurunun 
yanında bir ceset görülmüş ve sahile çı
karılmıştır. Bir ~cuğun teşhisine göre 
ceset Ali isminde birisine aittir ve buza
vallı iki üç gün evYel vapurdan denize 
düşerek kaybolmuştu. 

Ölünün üstünde eski mad bir kazak, 
ayağında çizmeler vardır. Yüzü gözü ze
delenmiş, bumu ezilmiştir. Cebinden 
13,5 kuruşla bir kutu kibrit ve bir kağit 
G*mı,ttr. 35-40 ya~larmda tahmin edil
mfşt!r. 

Olümtln ne şekilde Yukua geldiği tah-

kik edilmektedir. 

ıan ır ftngnanz dlpDom ato <dlDyoır ki: 

Hitler bundan sonra şiddet usulü-
•• nun f al}dasızlığını anlıyacaktır 

lnglltere ve Fransa · 
arasında 

Askeri ittifak 
takviye edildi 
Berlin; 29 (A. A.) - Fransız Ha

vas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Almanya.da efkarı umumiye 1ngiUz

Fransız müzakerelerini biraz asabiyet· 
•e takip etmekte ve matbuat Fransa ile 
İngiltcrenin Çekoslovakya hakkında 
müşterek bir hattı hareket takip ctme~e 
muvaffak olmalarından dolayı duydu
ğu endişeyi güçlükle sakhyabilmektı:
dir. _. Devamı 8 incide. 
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~awata dait ..................... __ .. 
Tasnif 

O üN Osman Cemal Kaygılimn San
dalım geliyor varda'smdan bahset· 

miştim. t\luharrir. bu yeni kitabının bir 
yerinde - ikinci kısmın küçük mukaddi· 
mesinde - adının mizah muharriri diye 
çıkıruş olmasından şikayet ediyor:" ... ne 
yapalım ki adımız bir kere mizah muhar· 
riri diye çıktığr için ... ., diyor. O, benini 
ağzımdan: ''Ben münekkid değilim!,, di
ye bir yazı yazdığı gibi ben de onun ağ
ımdan: "Ben mizah muharriri değilim! .. 
diye bir şeyler karalamak isterdim; ne 
yapayım ki elimden gelmez. 

Bir mu!ıarriri en çok sinirlendiren şe~ 
belki de kendisine böyle bir damga \'urul· 
r.ıasıdır: psikolojik roman muharriri, ma· 
cera romancısı, lirik şair, v.s. Yazdıkla
nnm en çoğu veya birkaç tanesi mizah 
vadisindedir diye artık kendisinden yal
nız mizah beklenilmesine nasıl taham
mül etsin? Onun da, cam istediği zaman. 
ba~ka bir sahaya geçmeğe hakkı yok
mudur? Tuttuğu yoldan bıkamaz mı? 
Kendisine öyle bir damga vurulmaSlllI 
hürriyetine tecavüz sayar ... 

Oyle muharrirler vardır ki en beğenil
miş, en çok rağbet görmüş kitaplarına 

ı 

garaz olurlar. ''Ona bu kadar ktyınet ve· 
rilmesi öteki kitaplarımın zararına olu
yor; onların anlaşı1masma mani oluyor. 
Halbuki onlarda da benim özümden bir 
parça vardır; hatta. belki özümün en iyi 
tarafları!,, derler. Değişmek, yenile~mek. 
başka başka muvaffakiyetler kazanmak 
~htiyacmdadrrlar. 

Bittabi her muharrir böyle değildir. 
Birçoğu bir kere tuttukları yolu bir daha 
bırakamazlar. O yolun bütün hususiyet· 
Ierine alışık değiller mi? Orada yüril
mekten emindirler. Ondan başka bir yola 
sapıp da acemi ac.eıni yürümelerine ne 
lüzum var? Tehlikeden kaçınırlar .• Fa
kat bu düşünce, asıl §erefin tehlikeyi gö
ze almakta olduğunu bilen asil ruhların 
ktrı değildir. Doğrusunu isterseniz o em
niyet peşinde olan kimselerin hesapları 
da yanlıştır. Lord Beaconsfield, henüz 
genç romancı Benjamın Disraeli iken: 
"Bahta bağlananın bahtı yar olur,, der-

:.mia- Bahta bailanmak nefsine itimadı o
lanların işidir; yalnız alıştıktan yolda 
yürümek istiyenler ise içlerinde olmıyan 
emniyeti dışarıdan bulacaklarını sanan
lardır. Onlar hangi işi haltkile başarabi-
lirler ki? 
Birtakım muharrirler de vardır ki bir 

kere tuttukları yolu, karlı buldukları için 
bırakmazlar. Yazdıkları macera romanı 
mı beğenildi? Al!! demek ki halk onlar· 
öan öylesine yazı bekliyor; o halde onlar 
la "müşteri,,yi tatmine çalışırlar. Bun
lar hakikaten birer sanatkar, sö1lemek 
istedikleri bir şey bulunan birer romancı 
değil, yazı tüccarlarıdır. Ho~a giden ki· 
taplannı tekrar eder dururlar. Kendi ken 
dilerini taklit ederler. Taklid daima fe
na bir şey değildir. insanın beğendiği. 
kendinden üstün bulduğu şeye benzemek 
istemesi bir kusur değil, bir meziyettir. 
Fakat kendi kendini taklide razı 

olması hiç şüphesiz içinde hiçbir büyük
lük hevçsi bulunmadığını gösterir. Oyle 
muharrirlerden kaçın: okuyucuları da 
kendileri gibi ldiçültürler. 

Nurullah 'ATAÇ 

Surlar 
yıkılacak mı ? 

Mllzeler mlldDrll 
bunun doğru olmıya· 

cağını sllylftyor 
İstanbul ıurlanndart bir kısmının yı.· 

kılacağı hakkında ~ haberler veril • 
miıti. Müzeler müdürü Aziz Ogan, bu 
hususta bulunlduğu bir beyanatta §Öyle 
demiftir: 

"- İltanbul surlan !stanbu1un tari. 
hidirler. Bunlann ytlalması hiç.bir u
man doğru olamaz ve eıaıaıısen elde mev. 
cut kanun ve nizamnameler 'böyle lbir 
§eyin vücut bulma.srna da imkan ıver • 
mez. Hatta İstanbul surlarının ısliha 
muhtaç olan yerlerinin G:>ilhalısa §ehrln 
imarına 'teıebbüs edildiği bir erI'ada -

tamiri hususunun nazarı dikkate alın • 
masr icap edeceği kanaOO.ndeyim. 

Binaenaleyh herhangi bir §eıkilde te
reniilı eden haberlerin doğru olınıya -
cağr, ve endi§eye mahal bulunmayaca
ğı fikrini taıryorum. Ayvansaray ile 
iğrikapr 11emtindeki Anamaz kalelerinin 
daima ec:nebt 'Seyyahların ufrdx olnum 

çocuk fıaftası nıi'lnasebetile Paşab~lıçe i~~okulunda 23 •. 2~, :s, 26 nisan gÜnle
iitıde küçük mektepliler tarafıtıdatı guzel musamereler vmlmıştır. 

Kalabalık davetliler tarafından seyredilen tıe çok muvaffak olan bu müsamere-

Terde şiirler okunmuş ve ''Canlı tarilı .. "Kiipik şehit,, piyesleri temsil edilmiştir. Hep
si muvaffak olan kiiçiikler arasında BiUend, Aydoğdu, Nıtri, Çetin, Asım ve Re
cep göze ~arpmışlardır. Kflçiikleri ve de-ğerli hocaları Süreyya, Saııd, Makb111o ve 
Ahmedi tebrik ederiz. 

S IE IHI ü llt I[) IE VIE IMllEIMllLIEIKETTIE 
PU\ka resminden 

Belediyenin 
alacakları 

ı Göçmen nakliyah 
Bu yıl da geç başlıyor 

Resmin ııga· 
sundan sonra 
ne o&acak? 

lstanbul belediyesi bundan bir müddet 
evvel otomobil sahiplerine çok ağır gelen 
plaka resminin kaldırılarak yerine ben· 
zin şişesinden yedi buçuk kuruşluk bir 
zam yapılmasını hük\lmete teklif etmiş 
lktısat, Maliye ve Dahiliye Vekaletleri 
bu zamın 4,5 kuruş miktarında olmasını 
münasip görmilşlerdi. Aldığımız malUına
ta nazaran Dahiliye Vekaleti bu kararı 
resmen belediyeye bildirmiştir. 
Şimdi yeni kararın tatbik mevkiine ko

nulması için şehir meclisinin karar ver
mesi iktiza etmektedir. Bu karar veri
lince pUıka resmi hazirandan itibaren ta
mamen kaldmlmrş olacaktır. 

Otomobil sahipleri bu çok millıim işin 
bu suretle hallinden dolayı fevkalade 
memnun bulunmaktadırlar. Fakat alaka
darları en ziyade meşgul eden bir cihet 
de eski plaka resimleridir. Çünkü tstan· 
bulda belediyeye karşı plaka resminden 
borçlu olmayan otomobil yok gibidir. 

Bunlar içinde bir senelik birden borcu 
olanlar çoktur. Esasen bu resmin tahsil 
edilmemesi dolayısile hiçbir zaman mu
hammen varidat doldurulam:ıdığı gibi 
bazan belediye yaptığı masrafı dahi çı
karamamaktadır. 

Resim sergllerl l~ln 
tablo seçecek 

komisyon 
Maarif Vekaletinin, lstanbulda şehrin 

merkezi bir yerinde büyük bir resim ser
gisi binası, vilayetlerde de resim müze

leri vücuda getirilmesine karar verdiğini 
ve bu müzeler için bütün ressamlarıımz 
dan eser satın almak üzere §ehrimizde 
bir komisyonun teşekkül ettiğini yazmış 
tık. Birkaç toplantı yapan bu komisyon 
hasıl olan vaziyetler üzerine dağılmıştır. 
Öğrendiğimize göre komisyonun, vila

yetler hesabına mübayaa edilecek eserleri 
seçmek üzere iken böylece dağılmasına 
sebep akedmi direktörlüğü ile komisyon 
azaları arasında çıkan bir noktai nazar 
ibtilafıdır. Komisyonda bu vaziyet son 
bir defa daha müzakere mevzuu olmuş 
ve bir daha toplanmamak üzere içtimala 

ra nihayet verilmesi takarrür etmiştir. 
Akademide teşekkül etmiş olan bu ko

misyon bugün üç gnıp halinde bulunan 
sanatkarlarımızı temsilen üç grupun da 
murahhaslarından mürekkep bulunuyor-. 

du. Bu son vaziyetten sonra, Vekaletçe 
karar altına alınmış ve sanat hayatımız
da yeni bir kalkınmanın tem~.i teşkil 
edecek olan bu harektin devamı ıçm nasıl 
bir yol tutulacağJ merakla beklenmekte-

dir. 

ilkönce bunlaqn tamirini ve hatta k~. 
ranlık yerlerinin de tenvirini ~eap et~
rir. Mademki İstanbul bir tunst şehr:
dir, bunlar yapılmalıdır. Surlar, bir 
şehrin orijinal kxymetidirler.,. 

Yeni tedbirler alınmadığı takdirde bu 
yıla mDrettep 20000 göçmenden ancak 

yarısı anayurda geleblle'cek 
Göçmen nakliyat mevsimi geldiği halde hazırlıklar henüz · bitirilmediği 

için nakliyata lbaşlanamamaktacbr. Bwıu en mühim sebebi, İskan Umum Müdür 
lüğü eiinde bu seneki nakliyat i§leri için tahsisat ibulunmamasıldır. 

Yeni bütçeye bu ile ait tahsisatın kıcnulmasr önilmüzdeki ay içinde bitiri
leceğinden göçmen nakliyatma ancak Hazirandan itibaren başlanabilecektir. 
Bu suretle, bu sene de göç.men nakliyat iıi geç kc:ılmış olacak ve yeni bir tedbir 
alınmadığı takdirde bu seneye mürettep olan 20.000 ırkdaşımış tamamen getiri-

lemiyecektir. Çünkü nakliyata geçen sene olduğu gibi iki vapur tahsis edilir
se bu vapurlar ilkteşrin sonuna kadar muntazam seferler yapmak ve iskeleler· 

de fazla beklememek §artiyle ancak 10.0 00 ki§iyi ttşıyabilecck:lex{d.ir. 
H a 1 b u k i , ırkdaşlarımız ana y u T d a bir an c v v e 1 

gelerek yerleşmek arzusunda bulunuyorlar. Bunlardan bir kısmı vaziyetlerini 
tasfiye ederek Köstenc:c ve Varnaya inmeye başlamı§lardır. Şimdiden 1500 

gö~men memlekete gelmek üzere hazırlanmış bulunuyor. tsık3.n Umum Mü. 
d&liljilo aeçen •e~~ aı~en 'Dı8ık:liyat if:1li yapını olan Kajkavan zadeler fir· 
masına bu 1500 goçmenı almak nzere bir vapur göndermesini bildirmiştir. 

TeklrdaOında çocuk lhıafftaso 
~--:;.. 

Tetdrdağm<ta liavarun tilzel olması <ıoiayısiyle 23 Nisan Milli Ha
kimiyet Bayram~ ve Çocuk Haftası bilyük lbir neı'e ile kutlulıanmıştır. 

BUtiln ilkdkullar gündüz 'Ve gece milsamereler vererek Tekirdağı halkr. 
na çocuk sevgisini a§ılamI§lar ve hallan neı'esinc özen vennişlerdir~ Ço. 
cuk balosu da ~ok net'eli geçmi§tir. Resınimıi: bayramdan bir intibaı 

tcSbit ediyıor. 

m:::::::u·r n•-mm-.ın::-.:n ıı:. ıı 12 n--- ==™·™ · I mo91u t!eğiliili? fı 
!iı Yoksul çocuklara teşhir u il 
ı ~ G Her aenc muayyen .mrnanlarda, bayram sıralarında gazetelere bazı il 
H rtGimler gelir: Bir duvar lı:libine veya harap bik' 'bina önüne srralanmı:ı ! 
İl çoc:ı.ı:klar: yanlannda bir kaç büyük zat .• Resimlerle beraber gönderilen İ 
il kağıtlarda da §Öyle izahat verilir: ''Çevremizdeki yoksul çocuklardan şu ! 
H kadanna muhitimiT.deki iıltn kurum ıubeısi tarafından elbise giydirilmiş. i 
il tir. Resimlerini neşretmek ı&uretiyle bizleri tC§vilc etmeniz ri<:asiyle... .. 1 
Ü Resimleri ncıretmeınck, ibayir itinde zatlan tC§vilı:: etmemek şeklin· ı· il de telakki olunacağı cihetle fotoğraflan: gazeteler kısmamazhk edemez-
İi lel'. Zavallr yavrucuklar te,hir edilir. • 
g Doğru mu? 1! n Çocuk Hünyanm en baseas mahlf1kudur, ketenden bir ceket ve pan-
'I ta1on verdik diye onların yo'ksullnklannr kafalarına vurınağa hakkmuz 1 h var m1?. Elbiselerini iane ile tedarik etm.iyen çocuklar arasında o zavallı- llİ 
H l~n b_ir de g~e-teleı:, vası~aiyle teşhir etmek insaflı bir hareket ıısayılabi· 1 
§ lır mı?. Hayır ı§lennde onayalk olan zevat egaaen bu mşleri fahriyen ya. J 
·ı· pan ve :mukabilinde 'bir ıey beklemiyen hamiyet e:rıbabmda.ndrr, gazete- i5 

lerde fotoğraf neşrinden bir teşvik beklemeseleh daha iyi olmaz mı? H :: 
r~=:::=::m. .. maW a .. :m:WWW 2 AAlllllFB 1 itii±Ki&i&:..--=:..-r.::::::::::::ı 

Devlet Demiryollarında 

Kabaklara 
tenzilat! 

Hernevi kabak bu 
tenzlU\ttao istifade 

edecek 
Devlet demiryollan idaresi, şiındıye 

kadar hususiyetleri dolayısile ~ayyen 
bazı tenzilatın tatbik edilmediği hatlarla 
bazı maddeler için tarifelerde yeniden 
mühim tadilat yapmıştır. 

Yeni tadilat mayısın yirminci günün· 
den itibaren başlayacaktır. BBu tadilata 
göre şimdiye kadar memleketin bütün 
hatlannda tenzilatlı tarifeye tabi olduğu 
halde Toprakkale - Payas \e Zonguldak 
hatlarında tenzilatlı tarifeye tabi tutul
mayan arpa, yulaf, ve çavdar, ayas hat
tile yabancı istasyonlara nakledilmi~ ol
sa dahi, tenzilatlı tarifeye tabi olacaktır. 
Kezahk ~imdiye kadar Mersin - Mamure 
hattmda tatbik olunan hususi yolcu ta
rifesi bu hatta da teşmU edilmektedir. 
Şimdiye kadar sebze ve meyveler dc,·

let demiryollarmda tenzi1Atlı bir tarife 
ile nakledilirken kabaklar büyük yer i~
~al etmelerinden dolayı bu tarifeden ha
riç tutulmuştu. Yapılan tetkikler netice
sinde bu istihsal maddesinin de tenzilatlı 
tarif eye tabi tutulma~ı muvafık görül
müş ve batkabağr, helvacıkabağr, taşka
bağr gibi kabaklar da tenzil~tlı tarifeye 
sokulmuştur. · 

t.r BEYOGLU Halevi tarafından Silivriye 
bir tetkik gezisi yoptlmı~. köy meydanın
daki merasimden sonra köylülerle muhte. 
lif içtimai meseleler üzerinde görüşülmüş. 
tür. 
* DlfiKAC gündenbcri şehrimizde bulu. 

nan Kahire polis müdürü muavini Marko 
paşa dün Istanbuldan Mısıra hnreekt et. 
nıişlir. 

* MUSIKl sanatkiırları cemiyeti idare 
heyeti dün seçilmiı,Lir. 

';: DEYOGLU HaJkevi tarafından tertip 
edilen spor şenliği yarın, saat 1 7de Halk 
evinin cimm:ısUk salonunda yapılacaktır. 

"' DENlZYOJ .. LARI idaresi mayısın on 
beşinden itibaren Trabzon Mudanya ve 
Karabiga ve Imriz hatlarına yaz tarife~i 
tatbike başlayacaktır. Yeni tariredc Mu
danyaya vapur 15,30 da kalkacaktır. 

(t DENiZ HARP okulunda, pazarteı;i gü. 
nu sancak verme merasimi ile, bu :1 ıl Ji. 
seyi bitirenlere diploma tenii merasimi 
yapılacakltr. 

,:: HALKALI Zirant mektebi namına Hal. 
knlıda Nakkaş çayırı istimlak edilecek Ye 
burada bir nümune fid:ınhk Yücndn g<'li. 
rileceklir. 

"'DANDIRMADA karaya oturan "Saadet., 
vapuru, gemi kurtarma şirketinin tahlisiye 
gemisi tnrafındnn dfln sabah }iizdürüJmüş 
tür. 

*MUDANYA limanının vaziyeti ve inki
şaf çareleri QzerJnde tetkikalla bulunmak 
üzere, DenizyoJiorı müdüril Raufi Manyas 
diln l\fudanyaya gitmiştir. 
* ~fARMARADA işliyen ve telsizi bulun

mayan ,·opurlara da telsi7. konulması ka
rarlaştırılmıştır. 

""DiYARBAKIR - Irak demiryoluoun 65 
kilometrelik ilk kısmında faallyel devam 
etmektedir. Rn hal üzerinde 101 kôprıı 
yapılmaktadır. 

* smrrtYE YekOleli tarafından alaka. 

(Lt?tfcn srıyfcıyı revirin-iz) 



Çocuklar sinemaya 
gündüz gitmelidir 
Kırklareli saylavı kanun tekli
finin esaslarını izah ediyor 
Kırklareli saylan Fuat U. 

m&J'JD 16 Jp.şmı bitirmemiş ÇOCuk• 

lal'I.ll alnemaJara alınmam.ası hak· 
kmdald kanun tekilli MecU.e veril· 
mlftlr. HeyeU umuml;rede mUzake
re.ı •JJ'UIJlda bazı noktalar hakJun. 
da renldcn tetkikat için teklif En
cfimene gönderilmlştfr. 

Sinemacılar bu mlinasebctlc tek· 
llt snhllılne \'C diğer bazı saylavlara 
telgraflar çekerek filmlerin kon· 
troldon geçtl~lnf, eğcl' çocukların 

slnemıılara a.lmmıımalan bnkkındn 

bir karnr verilirse ~ok zarar ede. 
ceklcrinl, çünkU müştcrtlerlnln yarı
sm<1nn fazlasını çocukların ,teşkil 

ettiklerini blhllnnlşlerdlr. 
Teklif sahibi Fuat Umay bu vaziyet 

•u n zaı ı r 1 1'11111ı.-....
darıara gönderilen bir tebliğde han Ye o. 
tellerin temiz ve 11bhl tcralU haiz bir şe. 
kilde bulundurulması lüzumu bildirilmiş.. 
Jlr. 

• COCUK haftasının son günn olan diln 
ae bir takım e{llencc ve toplantıl:ırJa set
miş, birçok yerlerde konferanslar veril-
1mlştlr. Bu akşam Bakırköy ll:ılkevindc bir 
t~ balosu verilecektir. 
• ~ JS kanunu cfimlulnden olarak, fş em
niJet n aallık nizamnamesi ve sigorta 
le.)kilitı aüralle hazırlanmaktadır. 

ıı:: ROllANYA donanmasından bir lahtel
liabir ile bir harp gemisi tamir sörmck 
Ozere limanımıza gelmiş, bu snbah Halice 
alınmıştır. 
~ '0Nl'.1ERSITE lnkıUlp dersleri l 1 ma. 

Yt•tı nihayet bulacak Tc imtihanlar fakül 
telere söre l 6 mayısl:ı başlayıp 23 mayısta 
bitecektir. Yabancı diller mektebinde de 
imtihanl:ırn 4 mayısta b:ı~lanacaktır. 

" 19 MA YJS senelik ve ı;por bnyrnmının 
programı teshil edilmiştir. Merasime iş

tirak ederek mektep tn!ebelerl ekzer~Izle. 
re bıışlıımı•lardır. 

* ECNEBi ınektrrılerindc ecnebi tabiiyet 
li talebe hakkında Kültür Bakanh~ınca 
hınrlanan bir karam:ımeye söre, Türkçe 
'den kırık not alanlar sınıf geçchile<-ckler, 
fakat ıeçtlklerl sınıfta aynca Türkçe ders 
kur&ıına !!nam edeceklerdir. 
* MEMLEl\ETlMlZDE lHcdenberi raalt

yetıe bulanan ve nakliyat slgortncıhı!ı ya. 
pan Kamp:ınl D:ısstlrans Jeneral faali:rclf
nl tal() etıllint alAkndnr makamlara bil. 
dimı1$tlr. 

o 17.:'ıflR coeuk C3irseme kurumu şubesi 
tarafından cok cor.uklu aileler için bir mii
sabaka ynpılmış ve nltıd:ın fazla çocuğu 
olanlara hcdi ·efor '\"crilmişHr. 

DJŞ.ı\RDA: 

• Romada re&mi ıaıelc, ltalya ile Ame
rJ1ı:a arasında muvakkat tesviye suretini 
tanfp eden knrarnıımey.i neşrelmlştlr. 

$ Polonyalı Almanların. bütün Alman 
ekalliyelini ihtiva eden Te naü ideolojisi 
ilıerinı: m0c,,se$ıı bulunan bir tek teşkilat 
kur:m11k hakkındaki kararlan, filiynt saha 
sınd:ı tahakkuk ettirilmek üzeredir. Bu lcş
~illta ılrroekten imtina eden )ıtlnıı Ayan 
ııasından Vllnesln riyasetindeki Yonglöy. 
çe partisi yardır. 
* K1.1htredc Al Ahzar üniversite~inin bO

lOn talebele.rl, halkın da mühim mlkynstn 
'Ve heyecanlı bir ~ureıte iştiraki ile dUn, 
FiUsllnln parçelanması planını protesto 
mahiyı;llnde b!lyük bir tezahQr yapmışlar. 
dır. 

• Avam Kamarası, lngilh: - İtalyan an. 
taşması hakkında ıabırşızlıkla beklenen 
ruOıakertlere pazartesi ıürtil ba~layacak. 
tır. MnlQm olduğu Qzerc bu anlaşma me
riyete llirmek için parJAmento tarafından 
tasdik edilmek JAzımdır. 

• lsvec kralı lsveç Berlirıdeki sefarethn
rıuinde bir ziyaret Termiştir. Bu ziyafette 
Göring ile Ribenlrop hazır bulunmuşlar
dır. 

lsveç diplomasi mahafili, kralın Berlin
deki ikametinin hnsusl mahiyette olduğu. 
nu kaydetmektedirler. 
* Fransa hükCımeUnlrı kambiyo ıaran. 

tisi ile bir islikraz akdetmek tasavvurunda 
olduğuna dair olnn şayialar tekzip edil
mektedir. 

* Seker konferansı dün Londrada top. 
Janmı:shr. Konferans her memlekette tah
sis edilmiş olan kontenjanlar meselesini 
tetkik etmiştir. 
* Cin devlet adamlarından B. Sunfo, 

tayyare ile Rroydondan Parise gitmiştir. 
Mumaileyh, Fransız payitahtında kısa bir 
müddet kaldıktan sonra İskandinavya 
memleketlerlnl ziyaret "'e müteakiben Pa
rise avdet edecektir. 

Yugosl:ıvya bedeni terbiye naz:ırı Mi
letiç, Almanya genı:li#i şefi Ton Şirah B:ıl
durun ziyaretini iade etnıek maksndiJc 
ilmınyıya harcl<et etmişUr. 

üzerine gazetemiie gönderdiii bir mek
tupta fÖYle aöylemekteıctir: 
"- Sinemacılardan Te ban eocuklardan 

aldılım telgraf ve mektuplardan; Kamu.
taya ıundulum kanunt 1ekllflmin yanlış 
telAkkJ edilmekte oldu#u anlqılıyor. 16 
yaşına kııdar çocııklann sinemaya alın
mamalarının blltlln bütan yasak edllınesl 
teklifi mevzubahs dc~ildlr. 

Bizde filmlerin; kontrolsilzlilk yilıün ~ 
den bilhassa çocukların ahlAk ve bQnye
lcri üzerlncfe yaptılı teairJer ehemmiyetli 
görülmi}·e lfıyık bir derecededir. Ya mev
zu cok derin ve tümullü olu~·or, çocuğun 
dima~ın1 eziyor, yalıul çok heyecanlı O• 

luyor, çocııAun sinirleri üzerinde derin a
kisler uyandırarak günlerce uykusunda 
sıcrnmnlar, alllamalar ıörü!Qyor, yahut 
da yaşı icabı görmemesi IAzımgelen oşt 

ve aile fnciolarının ııcı sonları onlarda ha
yatının sonun:ı kadar devam edip gidecek 
fena izler bıraluyor. 

Asabi buhrana tutulmuş b:ızı hnslaların 
hnslnlık menşeleri sinemada olduğu a-ıa. 

biye mntchmmslarınca trade edilmekt~ 
dir. Aşk Te cinayet (i)mlerinin, ahlAk ve 
lerbl:re üzerindeki tesirleri çok açıktır. 

Artistler gibi boyanmak, siyinmek, onlar 
gibi YDJnm:ık ve sinemada SÖrdüğü bir 
canl ve haydut sibl hareket etmek bli· 
yen çocuklıır vardır. 

Sinemaya giden hemen her çocuğun e
linde yıldıtfarın foto#raOanndan birkacı 
hatta kollckslyonu bulunmakta olduğunu 
si\rmcktcyiz. 

Paydası güneş kadar acık olmakla be
raber sigortasız kullanılan elektriğin ya • 
pacnğı öldOrncn tesir gibi kontrolsüz bı
rakılan .!!nema filmlerinin çocuklarımız 

nıertnde yapaca#ı muhakkak fena tesir
lere meydan vermemek ve sallık. sosyal 
küllilrel tcrbiydcrine yarıyacak filmler 
göstermek ve sinemarı bir mektep hali
ne koyabilmek icln filmlcrln cocuk ba -
kı~ıncl:ın kontrol ve ta!'>nlf edilmesi şart
tır. Çocuklnrımı:r.ın görece~f filmler neşe 
ve s:ıatık veren. '31teten Te gft~eı dinleten 
filmlerdir. Du film er de RilırdOz g8ster11-
melldir. BOyüklerin sinema "e tiyatro sa .. 
allerinde rocukl:ırın girlccel.:leri :rcr ya. 
tokları olmalıdır. , 

Yurt yavrularını umumt sinema filmle. 
rinin ezici, yıpratıcı, leıılrlf'rindcn kur
tarmak için yeni bir kanuna ihtiyaç \"ar
dır.Eski kanunlarda (ah!Ak ve sdilha mü
nafi} filmler hakkında hiikOmlcr varsa 

da bunun maksadı temin clmediAi ve kon. 
trolfin yalnız büyüklere göre yapıldıitı ve 
çocuk ruhu, cocuk slhhatı göz önfine alın. 

madığı ve 2244 sa)•ıh kanunda bunu te
min edecek bfr madde de bıılunmadıitı 

meydandadır. 

Kanunt teklif bu hususların teminine 
matuftur. Sinemacıların bana da ıllnder
dlkleri telgrafta mOşterllerlntn yansın

dan ('oğunun cocuklar oldula ifade olan
makladır. Sn halde seçeeeklerf filmlerin 
çocuk noktal nazarına Te faydasına ıllre 
olmasını dii.,finmclert kendi menfaallar1 
kabıdır. Böyle filmlere ancılar, babalar 
('O~uklarını kendi ellerlle ııe\"e seve glltll
rürler. ~inemacılann bllfadelerl de kal· 
merll olur. Yurt yavrulan da filmlerin teh· 
likell !esirlerinden kurhılmuş olurl:ır. ,. 

Galata Rıhtım 
caddesinde yeni 

bloalar 
Galatada Rıhtmı caddesi üzerindeki 

inşaat faaliyeti bümmalı bir tekilde de. 
vam etmektedir. Bu kısımda, Mumha· 
ne antreposu, yeni yolcu salonu ve de
niz ticaret mtldürlilğUne ilave olmak 
Uzere üç büyük bina ~tpılmaktadır • 

Bunlardan Mumhane antrepo1unun 
in,aatı hayli ilerlemiJtir. Yolcu salonu 
ikinci-kata yülnelmelrtedir. Deniz Tica
ret Müdürlüğü binasmm l:Ja beton di-

rekleri kurulmu~ ve katların yapılmast. 
na ba,lanm~r. Bu üç bina nihayet 
90nbahara doğru tamaınla.nımJ olacak· 

tır, llu binalar !bittikten eonra, Rıhtım 
meydanını Deniz Ticaret Müdürlilf ü, 
Deniz~ binası, yolcu salonu, ıgilm
rük binası, yeni antrepo olmak üzere 
be§ büyük bina aıralanmıı olacaktır. 

O zamar. Rıhtım caddesi ibu binala· 
nn c::rkasmdan geçen ikinci cadde de 
Karaköyd"'n Tophaneye kadar tama -
men asfalt olarak in.§& edilecektir. Ay
nca bu caddelerdeki vesait izldihamı • 
nm Cinüne geçttıek üzere yeni yolcu 
salonunun arkasında kalan yerler l$tlm 
lak edilerek burada büyük bir otomobil 

park! vuc:ucla getirilecektir. 

HABER - ~am fJO•tuı 

Sivasa 
Fransız bakan
ları Londrada 

( Ba11ta.ra/ı ! incid.tJ) 
zundan ziyade sökUlmesi güç görllnen 

almanya nüfuzundan endi§e etmektedir 
2 - Görü§illecek olan meselelerden 

biri de orta. Avrupa vaziyetidir. Bu d& 
blr taraftan Almanya, diğer taraftan 
da. İngiltere ve Fransa arasındaki 
ka.rgılıklı münasebetler Uzcrinde mü-

zakere ka.pısmı açmaktadır. İngil
tere ve Franaa. dı§ poJitikala.n bu ook
tada tamamile biribirine uymuyor. 
lngilterede bugünkü hükfunet ltal

yadan sonra Almanya. fle de anlagıp 

dötler misakının akdine taraftar gibi 
görünüyor. Fransa ise buna razı değil
dir. ÇUnkü Almanya ile böyle bir an
laşmaya. varmak için Fransanın şark 
ile olan alakasını ketımesi lmmdır. 
1933 senesinde dörtler diktatörası ak
ded.ildifii zanıan, Daladiye o zamanki 

itiIMm hUkUmlerini hafiflcndirmek için 
hayli uğra§Imştı. Malumdur ki o za. • 
man bu misakın Fransada en büyük ta
raftan, Mueolininin tesiri altına giren 
Romalbilyük elçisi de Goın•encl idi. Da. 
1adiye, bir taraftan Gouvencl diğer 

taraftan da. bu fikri bcniınsiycn ba.' \'C 

kil Mac Donald ile mücadele e<lerek 
oarUarmı çok hafifletmfsti. Daladiye, 
o zamandan beri, bu mücadelesini, si· 
yas! hayabnm mu~affakiyetlcrinden 

birl tel!kki etmektedir. Dörtler rnisa. 
kının akdi dUne nazaran bugün daha 
küçleşmi§tir. ÇilnkU orta Avrupayı 

hegemonyasr altına. alan Almanya, bu
gün İngiltere ve Fransa ile anlaşmak 
için daha ağır &artlar ileri sürecektir. 
1933 de istiyeceği GCYlerin bir kısmmı, 
kendi başına hareket ederek elde etmi§ 
bulwıuyoT. Avusturyanın ilhakından 

sonra meydana gelen vaziyet karfısm
da. pek az bahsedilen bir zorluk daha. 
çıkmıştır: Bu da ~arki Avrupada !tat. 
ya ve Almanya. menfaatlerinin çarpıt
masıdrr. A vusturyanın ilhakından l!Otl

ra orta ve 3arkt A vnıpada İtalya me
nafii, hatta. fra.nsız menfaatinden zi
yade Alman menf atleriylc çarpışmaya 
başlamıştır. Bu anflusun kendisinden 

ziyade, bunun Ahnanyaya temin ettiği 
vaziyetten doğan bir rnUnasebettir. 

Binaenaleyh istekli olmamalarından 
değil, fakat Fransanm ve bugün artık 
İtalyanın Almanyayı tatmin etmeleri 
kolay olmadığından dörtler misakı 

kuvvede kalmaya mahkfun gibi görü
nüyor. İngiliz- Fransız görtlpnelerinin 
en ehemiyetli müzakere mevzuunu teş.. 
kil edecek olan mesele budur. 

3 - Bu esaslı mevzulardan baıka, 
bunlara bağlı olarak Fran!lnm İtalya 
ile giri§tiği mUzakere ve iki devletin 
Milletler Cemiyeti komeyinde t&kib e
decekleri siyaset meselesi vardır. 

Fransa ve İngiltereyi daima alAka
dar eden bir meselede silAh vaziyetleri 
hakkında karşılıklı malfunat vermek 
ve tehlike karemında alınacak mUıte
reke tedbirler üz.erinde göril§lnektir. 
Geçen ikinci tesrin müzakerelerinin 
mevzulanndan biri de bu olmu§tu. Fısa 
sen bu, İngiliz • Fransız milnasebetle
rinin tarihinde yeru bir şey değildir. 

Büyük harbtan evvel de on sene, İn
giliz ve Fransız ukerleri, daimt temas 
halinde bulunuyorlardı. 

İngiltere bugün F'raru!aya karşı da.

2~N1SAN-l938 

Zelzele felAketzecıeıeırı ınıe yardım 

700 000 lira ile zel· 
zele mıntakası 
• 
ımar edilecek 

lstanbul memurları bu ay 
maaşlarından yüzde iki 

teberrü edecekler 
_... llaştararı ı incide 

1 
kaymakamların, yüksek mektep müdür
lerinin, vil~yet idare meclisi azalanrun 
ve üniversite umumi katibinin btirakile 
bir toplantı yapılmıştır. 

Muhtelif fikirler ileri sürülmü,, neti
cede asgari teberrü miktarı maaşın yüz
de ikisi olarak tesbit edilmi~ Ye bundan 
yukarısı herkesin himmetine bırakılmı~ 
tır. 

Bu ay ba~ında bir de1aya mahsus ol· 
mak üzere maaşlardan yüzde iki alınma
sı i,ile daire ftrnirleri meşgul olacaklar
dır. 

Bundan ba'ka. Maarif müdürlüğünde, 

mektep idareci ,.e muallimlerinin i§tira
kile yapılan bir toplantıda lstanbuldaki 
Maarif müntesiplerinin felaketzedelere 
esaslı bir ,§ekilde yardım etmeleri esası 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Muhtelif şahıs ve müesseselerin düne 
kadar Kmlaya yatırdıkları p:uanm mik-

Hisar vapuru 
kurbanlarının 

varisleri 
Vapuır sahnbnrnı 
~ava ettnoer 

Hisar vapuru faciasında bot'Ulanların 

ailelerine yardım için para toplanmıştr. 
Bu para notere yatırılmıştır. Noter, ve
raset vesikalarını ishal edenlere paraları 

nı dağıtmağa başlanuştır. 

Diğer taraftan Hisar vapurunun kaza 
kurbanları arasında bulunan süvarisinin 
ailesi gemi sahipleri aleyhine bir dava 
as;mı~ır. Davacılar ,kazaya vapurun çü
rüklüğü sebep olduğunu iddia etmekte
dir. Mahkeme, bu iddia üzerine, hem 
kaza mahallinde bir keşif yaptmnağa, 

hem de alfıkadar makamlardan geminin 
fenni vaziyeti hakkında malOmat isteme
ğe karar vermiştir. 

Bu kaza etrafında üçüncü bir iddia da 
kazada ve bu kadar fazla kurban veril-
mesinde tahlic:.iye idaresinin mesuliyeti 
bulundu~ meselesidir. 
Gmıi sahiplerinin de iştirak ettiği bu 

iddiaya göre, Hisar vapuru Boğaz fene
rini göremediği için rotasını kaybederek 
kayalara dü~mü~. o civardaki tahlisiye 
ı.ıesaitinin kurtanna işine süratle ba~a
maması yüzünden de bu kadar fazla kur 
ban verilmi~tir. 

Tahlisire idaresi bu iddialara mufas.sal 
bir raporla ce,rap venni~tir. Cevapta, son 
sistem olan Boğaz fenerinin görülrr.cme
sine imkAn olmadığı izah edildiği gibi 
tahlisiye müfrezelerinin o ~rait dairesin
de daha fazla yardrmda bulunmasının 

imk~nsızhğınt da tebaruz ettinniştir. 

Mahkeme. bu iddia üzerinde de alaka-

tan 3177,50 lirayı bulm~tur. 
Memleketin her taraf mda yardım ko

miteleri faaliyete geçmi§ bulunmaktadır. 
Denizlide ilk yardım olarak 250 lira top
lanmıs ve rnerkt.ze gönderilmi§tir. lzmit
te bir gün içinde 500 lira toplanmt§tır. 

Buradaki memurlar ma§larınm yüzde 
yirmisini felaketzedelere teberrüü karar
laştmnışlardır. Afyonda da teberrüler 
devam etmektedir. Belediye 500 lira ''er
mek suretile yardıma iştirak etmiştir. 

Bir kaymakam tekaüde 
sevk edildi 

Ankara 28 (A.A.) - Yer deprcnmesi 
mıntakasına dahil olan Çiçekda~ kazası 
kaymakamı Fahri troç, ilk sarsıntı ha
berini çok geç verdiği ve böyle fel!ketli 
bir zamanda vaziyetin icap ettirdiği has
sasiyet ve faaliyeti gö:.tennediği anta~ıl
dığınudan tekaüde sevkedilmiştir. 

Devlet rcisferinin telgrafları 
Ankara 28 (Hususi) - ~e w

ku bulan zelzele do1ayısile, Elen kralı 

Jorj, Afgan kralı Muhammed Zahir, Su
riye Curnhurreisi Ha~ Altassi, Erdün 
Enılri Abdullah tarafından Reisicumhu
rumuz Atatürke teessür felgraflan çr.kil
mis ve Atatürk tarafmdan kendilerine ce
vaplar venlmiştir. 

700 bin lira 
Ankara 29 (HusuSi) - Zelzele nımtaka 

sının yeniden ve modem bir şekilde imar 
edilmesi mukarrerdir. HükOmet bu iı için 
500 bin lira tahsisat Jstiyecekf.ir.tyardım 

parasının, Kızılara yapılacali t betiü
lerle birlikte 700 bin lirayı bulacafı umu 
luyor. 

Hiddetli bir baba 
Yeldeğirmeninde Tepe sokağı 18 nu

marada oturan balıkçı Rafael, 10 Y3§m· 
dald oğlu Jakı sokakta başkalarile kavga 
ediyor diye sokak ortasında dövmü~ ve 
ba~ını dükkful kepengine çarparak yar
mıştır. 

Çocuk polis tarafından kurtarılarak 
tedavisi yapılmış ve bu hiddetli baba 
mahkemeye verilmiştir. 

3 hırsızlık 
* Karagümrük Nureddin tekkesi soka

ğındaki 51 numaralı Şaziyenin evinde 
kanapcleri tamir eden koltukçu Mehmet 
bir gaı ocağile bir tencereyi saldığı için 
}-akalanmrştır. 

"' Galatada Mwnhane caddesinde otu· 
ran sabıkalı Faud Galatadaki eski güm-

rük sokağındaki Todorinin dükkanından 
bir maşraba. ile dört bardak çalıp kaçar
ken yakaiannıış ve mahkemeye verilmi~ 
tir. 

ha. mOsbct tealıhUdler altına girmiş dar makamlann ve mütehas.:ıc:.Jann mu. 
bulunuyor. Diğer taraftan, bava. kuv- talelanru sormu::fur. 

* Küçükpazar Hacıkadın mahallesi ga
zeteci sokakta oturan Ihsan kapısnun 
dün gece kurcalandığını duyarak sokap 
çıkrnrş ve bunların iki kişi olduklannı 

görerek birisini yakalamıstır. Yakalanan 
adam h"llrtulmak için dövüşe ba~laymca 

kaçan arkada ı da kendisine yardıma ıel
rniş ve uzun bir boğusmadan sonra kaç
mışlardır. Bu iki gece ziyaretçisi va.ka 
yerinde bir kasket Ye bir çift }"l"meni bı
raktıkları için bugün yakayı kolayca ele 
vermi~le:-dir. Buruarın sabıkalı ymiı ta
kımından Kfimille arkada~r arap Lütfi 
olduğu anla~ılmıştır. 

vetinin tekamüfü da İngiltereyi bir ada. 
olmaktan çıkarmıııtır. Bu şartlar al -
tında iki devletin kara, deniz ve hava. 
silihlarr arasında ve hat~ iktısa.dt ve 
mali sahada işbirliği teminini İngiliz 
ve Fransız kurmayları ve mesul devlet 
&daınla.rı, esaslı bir vazife tel~kki et
mektedirler. 

Beyazıd mebus:ı 
kaza Reçlrdl 

Ankara, 29 - Eelci Sıhhiye müste -
pn Beyazıt meb~u Hüsamcttin Kural 
dün alqam bir otomobil kc:ız:ası geçir • 
mit. muhtelif yerlerinden yaralanarak 
haıtmeyc kaldırılmı§tır. Sıhhati iyidir. 

GörnlUyor ki görüşmelerin ruzna
mesi hayli yUklildür. Ve bu meseleler- Kar 8 bO k 1ç1 o yen 1 den 
le lbi~ok Avrupa devletleri alakadar· 
olduğu için netice her tarafta allka 
ile beklenmektedir. 

:A.8. BBJIER 

Yangın başlangıcı 
Dün akpm astn Uskildar Çakır Hasan 

pap mahallesinde 8 nınnaralı evde çama
§Jr yıkayan Saadet, odun yakarken ocak
taki kurumlar tutuşmuş ve duvarın bir 
kısmı yandıktan sonra itfaiye tarafından 
söndüriHmO~tür. 

mOhendls geliyor 
Karabükte demir ve çelik fabrikaları. 

mm kurmakta olan İngiliz şirketi di
rektörlerinden Makcnzi Londradan şeh
rimize gelerek Kartı'Jüke gitmiştir. 

Karabüktcki inşaat ve iş hacmi bü -
yümektc olduğundan yakında İngiltere· 
den bir kısım mühcnldis daha g~ecek 

ve alınacak i§çi mikta;ı da artacaktır. 

ZA Yt - 12~ numaralı moto ikici plaka. 
mı Z&}'i tllim. Yenisini c;ıkar:ıcdımdan 

eskiı1inin hükmii fokııır. (V. P. l 1108) 
T,iiffi 

Blriş\•lnin parmakları 
keslldl 

Bugün saat on malannda Tavukpua. 
rmda feci bir kaza olmuştur. 

Lutiikin sahibi bulunduğu marangoz 
atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Gannik 
planya makinesinde tahtaları düzeltirken 
sağ elini makineye kaptırmış \'e bütün 
parmakları kopmuştur. Yaralı çocuk der
hal otomobille hastahaneye kaldmlmı~
tı r. 
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HABER'ln zabıta romanı 

Arkadaşınızı bir yumrukta gere 
yıkmak benim için işten 

bile değildir 
-12-

Yemekten aonra da, Muryel ile Ş•· ı VurutJanna karıı korunmaia bile 
linin ortadan kayb:lduklanııı ae.zd:.trı. ihtiyaç duymadan, onu boğuından lc1'• 
Hırsımı yenebilmek için adam akıllı tııvrak ya1Ptadı:m, bir qaç dalı gibi 
içmiıtim: arok ıendcliyordum. Göz ka- aantım, urıatım.. Seneme dCSnmtııtU.. 
paklanmm il.zerine tonlarla tat yığıl· Fakat, daha fula hırpalamakta ne ttl-
mııtı aanld ... Fazla içki bana ekaeriya sum var&? Bıraktım, bir armut ıtbl 
uyku verir .. Gözlerim neredeyse kapa· yere dUftil• 
nacaktı. Aradım onları .. Taraç..uun di- Yutrlan elbiaelerlni yokluyor, af· 
bi.nde, adeta burun buruna konuıuyor• lcenln ve teeAUriiıı yaprttıiı gCSzlal· 

~rdı. Sessiz adımlarla yaklaıtım. Bir le hain hain bakıyordu. 
den bire Şarli beni ıörd\1: Şato kapılarının kapanacaiını ihtar 

- Matmıu:el, itte soculduk arkadap eden ~ apanaıı ~layı11a bizi ken· 
n~ •• Hem de hiç memnune benıemi- dimfı;e ıetirdL Pek u ıonra bUtnn ka· 
yor 1 pılar otomatik bir ıurette kapana.:ak-
Muıyel: tı. Kapıya dotru k~ia bqlarken • 
- Onun sizi lıcııkandıimı umyone etrafı urun mUtbit bir cUrüldl ile 

nu aldamyonunus.. olduiumm yerde mıhlandık, tcaıdık .. 
Dedi. Bu eöz beni birdenbire defiı- Bu da nedemektl ??. 

tirdi: Bu da ne demekti??. GU.ıilltU. ıato-
- Hi"1>1r ıeylm yok, diye mmldaa- onun lçbıdı mi, yoku d!pnda ımy4ı? 

dım ve Şadiye döndüm: Jteatiremiyordulc .. Şu muhakkaktı ki, 
- lıltıaPde edenenla bir te1 .oraca• her Udmhdn de bayatı tehlikeye ah" 

1zm bay milfetti... mek iinreydL GllrflltB batJmitd,. Mu-

- Sizi dinliyorum, bay detektif.. uzam Şato, korkunç " branbk bir 
- Bir öltl gibi ballı dank otomobl- .okQta boiulmuıtu.. Derhal karanlıl• 

lime yerlqt:irilifinise haıl ppyorum.. daldım.. ŞarU arkada kaldı. 
- EMf ederim bay detektif •• Bu bıı- Iflbu koridorda bir kaç adım U.r-

ınısta me hiçbir teY .aylemiyeceifm- ledikten 90ma, durdum ve etrafı din· 
ÇtlnJril ben de bunun ...ıı oJmut oldu lecilm. 
tuna bill nkıf delilim- Önce, kotupn ayak aealerl duyu-

- o halde beni dlnleyitıis, dedim, yordum.. Birdenbire ıliat katta kopan 
nıcan,, da iki &tin evvel blriafle kaqı· kadın bafırqlan beni ilrkqttfl.. Bu 
Jqmqtım. Jtendisinl bana Parla sabrtai ıealerln içinde Muryell'n ıeaini kolay· 

ahWriye milfettiti Şarll Deaten diye lıkJa seçtim.. 
Biru daha ilerleyince, elinde pm • 

taıutmıftı. 
n~u. arli bir kahkaha attı: dan tutan beyaılara bilrünmilf bir in-

..__...,._...._ ..... ~. ı!'iıldulu-
!..J ı nu -ardam. ~.-..,-ı;-

ıuoa a dabmflar& li"' 
Muryel Şarliyi 11ru etti: Bu, Muryelln &adm ldt Salonun kil-
- Dikkat ediDU, R.a1fm çok alnlrti prsmı vunla ve kartmn& çıkan kltfp 

oJduğu görülüyor.. Vaıin~ helecan i~lnde aor.du: 

- Kuvvetimden ıtıpbe etmekt.e hak- - Ne oluyoruı, Allah qkma.?1. 
kum Jdr, matmuel.. Arkadqmıa bir -Tcllp Hl.zum yok, Norma- ~ 
yumrukta yere yıkmak benim için İf" bir bir tey defil .. 'Muryel ıinirlenmlf.. 
teıa bile delildir.. Kızkardqim tedaviaiyte ufrapyor •• 

- Bir sinir bubram mı?. Oh ya 
V it bileklerimi J'Ü"'IMY'k iMedl. Rabbi, lis onu deli edecebinls.. Za-

Bütün kuY'V'Oticıle çeneliııe Uıdirdilim vallı 'MuryeL. 
yumruk. oııu, taraçuun mc.:divaılerin- K!tıöi iterek ıalona girdi ve kapıyı 
den &filğrya "dar yunrlıanwemı kifi tekrar kapattı .. 
ıetdi. Biru evvelld kabadayı Şarll 
timdi dilftiliU yerde inliyor; Muryel, Hlll olduium yerde duruyordum-
Urkek ve tatkm bakıflarla ne yapaca- Kapının açıbıı araımda ıonn rpk1a, 
x-. bil Jmımdald aynada yD.ıtimC1 ıarebllmif-
•- emiyonlu. Nihayet kekeledi: tim. Dudaklamn limalyah ve kan için· 

- Kusum sıldırdmu mı1 Znallı si. deydL. Bu halde aalona afrmek, Şadi 
" ne yaptı lJ imafaızca yumrakJedı • ile aramızda ıeçen bldiıeyi ipaa etmek 
nıa1. demekti, menUemJed ~lfter ~at-

- Sebep otan kenditddlr. tetedi ve layarak odama ~ 
buldu.. tık ifim, lbaboyu doldurup bapmı 

- Fakat, benim eTimde balundup içine sokmak oldu. Şarllniıı unudutu 
nuzu, onun da benim mWaft.rim oldu • yumruklardan biri dudapm yarımı • 
lunu dUfilnmen!s llrnıdr. • 

Ah, evet.. Kabaca hareket etmlftim. 
Ona hak verdim ve af diledim. 

Fakat, hafifiemlttim .. TeesallrOmden 
eser bhnamıttı .• Net'e içinde, llloaa 
d&ıdllm ve gayet totuk kanlılıkla Lord 
Seamonm briç oynamak teklifini kabul 
ettim.. 

Bir kaç dakika senra, uva1h milfet· 
tit Şarli ile Muryel de ıeldiler ve tllm 

k rııma isabet eden divana yerlepiler. 
Briçe adlmakıllr lıSalmıttmı., amma, a. 
n~ müfettifin oyuklarmda fml fm1 
dönen kızgm balatJ.anm da farketmiyor 
detildim .• 

Bri;ln aonunda yanıma yaklqtı ve 
öfkesini bUyilk bir nezaketle pleme
le utraprak beni dıp.nya davet etti. 

-Hay, bayt •• 
Dedi:n.. İlerledi.. Arkasını t&1clp et· 

tim. Salondan çıJrtık.. Şarlf, koridorun 
upcla bir kapı açtı, mhçeye çıktı, 

elli adım ileride yanına yakl•pmmı 

bekledi.. 
Elle rim cebimde oldufu halde yak-

1aıtım. 
- Bugiln, dedi, hayatımda yeme · 

m1t olduium bir yumruk yedim. 
Ve, birdenbire bir arçrama yaparak 

üzerime l&!dudr .. 

tı .... 
Banyodan aonra yarayı alkolle te

mizledim ve ıoyunup yataia usandım.. 
UykU bir tllrlll g8:dhne girmiyor, 11-

babtanberl bapmdan ae~ maoinl• 
bir yılan cfbl beynimde uzanıyor, kma-
Iıyor.du.. . 

Çok ıeçmeden, bir iltlmdatla yatak
tan fırladım .. 

Oh, ya Rabbi, bu ptoda bldfletla 
bir sut bile ıeçmtyordu. Bu ı.,..ı da 
neydi?. Fakat.. Bu ofuk uai yabucl 
deliJdl bani.. Odaamı tam altmdaıı 
ıeJiyonlu. Orada yatan kadın llur
yeJden bqkuı delildi. bunu bana bf,. 
zat kandili haber vermemif miydl1J. 
Evet, evet.. Feryat M uryelindl.. 

(Deuamt Var) 

RABER - ~ poetus 

lstanbul konuşuyor 

Boğazın Rumeli yakasında 
-nakli va8ıtası derdi 

Otobüsler ihtiyaca kafi değildir. Dönüşte 
vapur saat beşte kalkmaktadır 

son 

Bolazm Rumeli yakasında oturanların 
vasıtasızlık y\ilOnden çektikleri asabı an
lamak için bir gQıı Taksimden kalkıp 
Yenimaballeye gitmek 1'Afi~. 

''Niçin vapurla &itmiyorsunuz da ka· 
radan &idiyorsunuz? ... demeyiniz. Yeni
mah811eye o kadar seyrek \ıtpur utruyor 
ki. biru acele işiniz varsa otobas veya 
otamobili tercihe mecbur oluyomınuı.. 

Otobüs Taksimden her yanm saatte 
bir kalkıyor. Bununla beraber hazan dol
madı diye bu otobOalerin saatte bir kaile· 
tıtı da vakidir. Otobüsler ön6nilzden hep 
dolu geçecekleri için ister Mecidiyekö
yünde, ister Şişlide, Harbiyede oturunuz 
yer bulmak için yine mutlaka Taksime 
kadar uzanmala mecbursunuZ. Bu ara
balann rahat tarah yoktur. Hepsi es
kidir. Bütün camlan kapalı oldufu için 
hava almaılar. Yolculann. hareket eder· 
ken içer& kalan hava ile gidecekleri ye
re kadar geçinmeleri lbmıdır. Bu yi12J. 
den otobOs!erin içi sanmak doldurulmu, 
bir kiler gibi kokar. 

Fakat buna raimeD. yer bulabilenler, 
yine memnundurlar. Zira ook defa otobOs 
terde yer bulabilmek için Taksime kadar 
gitmek ve orada bir saat, bir buçuk saat 
beklemek. hazan da bekleyip yer bWama 
mak vardır. 

Diyelim ki gOçbelA Yenümhalleye var
dnm. Oradan avdet için de ytne ayni a
abı çetanenfı mukadderdlr. ·Hele Tarab 
yada, lstinyede, BQyQkderede lnmfpeııiz 
dönememenb dahi muhtemeldir. 

Yenimahalleden son vapur be§te ruu. 
ket ediyor. Saat~ buçuktan sonra va
purlar bu taraf iskeleleri ile bUtlln mnna. 
sebetlerlni kesiyor. Kalıyorsunuz otobüs 
tere. Bu otobüsler Yenimahallede yQkle

W•alıyorlar~ Zaten almadan kalk-
lflJiıi16illr-.. tiii,. ~ 

tıkJanm kabul etaek bile ba ~San 
~ dolU)'OI'. BOyGkdere, Klreçburnu, 
Tarabya, Yenfk&y "' latin7ec1ekl )'Olcu
lar yalmmda. aoıutta, beyhude,_. va
SJta bekliyorlar. Tarabya llhl mlltııeriaf 
bol bir yerde bile olmobil bulmak ima 
klnm. Bu zavallı halk neylesin? Ne ile, 
ne zaman ve nasıl dönsOn? 

\"apurlar benOI )'U tarifeJeriİıi tatbike 
başl8Mldılar. diye İstanbul bu semtlerle 
mUnasebetiııi mi kellin?. 

()tobQ8'fller: 
•c.... Eh ne yapalmı? Elfnıf-'e bu kadar 

araba var. Araba balJcıidenıqiı ya?" 
Diyebilirler. Zira bunlar banboıuk bir 

takım ferdi ifletmelerdir ft ba dbette 
nakliyat kendilerine bir imtiyu halinde 
verilmemittir· Verilmit olsaydı imtiyu 
haklarma mukabil kendilerinden eehirli 
ıpn blll haklar arayabilirdik. 

Demek olUJOC ki bu otobüslerden iste-
sek isteeek ıühaJet: 

1 - Bir parça temiJ oJma1anım 
2 - Yanan bolelerin pil dumanlan ve 

kokularile yok:alan bolrMmalanm. 
S - Blm daha eallam olmalarmı; 
' - Bir parça diba dikbtıle mu11-

edltme!erlnf; 
5-BeDd bir parp daha ucuza mütte-

d tapnalannı: 
8 - Dolsa da dolmal da muayym ıa

minlarda kalkmalartm. kaJJanak için, 
Dil dolamyJ beklememelerini; 

7 - Ve tepelerine pis havaYJ dJpnya 
atacak bir kaç delik açılrnasmı; 

f stiyeblllrlı. 

Tonton amca 
sınamada 

Bunun öttSi düpedüı oehrin i§idir. Se- edilmeli. 
hir evvdl vapurlan bir kar müeasesesin-1 2 - Otobüs seferleri yalnız c-rabun • 
den ziyade bir umumt hizmet müessese- Yenimahalle,, arasında yapılmamalı. 
si addettilini açıkça lsbat etmeli ve son- "Büyükdere - Taksim,. ..Kireçburnu • 
ra Taksim - Yenimahalle anısn'ıdaki oto Taksim,, "lstinye • Taksim,, gibi sefer.. 
büs ihtiyac:mı tamamlamalıdır. terde ihdas edi1melidir. Eler bu seferler 

Otobü9ç(ller, daha 8Ik araba i§letemi- yUzUnden yollarda, arabalarm fazla1q. 
yorlarsa belediye kasasından kırk elli bin ması endişesi belirirse o zaman arabala
lira çıkarıp sekiz on otobüs alamaz delil rm bir kısmını Haa Osman baymndan 
ya. dola§maya mecbur etmeli. 
Yaptılmuz tahJdkata nazaran parti 3 - Ve ıemilerin yaz tarifesile im ta. 

merkezi ve nahiye mtıdQrliılü de hallan rifeleri arasında bu kadar kıyasıya fark 
bu azabını bir hayli ifade etmi§ bultm- bulunmamasmı tmıin etmeli. 
maktadırlar •• Bu halde, meselenin halli, ~azı canlandmnanm veya öldilrme4 
dönüp dolqrp belediyeye kalını, oluyor. menin tek çaR!Si vardır: 

1 - Tarabyada bir taksi istasyonu ih- Boiazda oturmanın kışı ne yazı arasın 
das edip polis karakollannm yolculara da fark bırakmamak. 
bu . istasyondan taksi getirmesi temin HABER 

Bayan Safiye 
Eski Ambasadör salonunda 

Bu llrpm, yum ve Pazar ıkpmı lal mewJmlnfn eon •••larmı 
yapacaktır. Muhterem cllnleylcilere bildirilir. T. 43'l't6 

Halaytw!aJd llldlmanl&r arumda kızlan klçlk Jaffa hlalUnDei: 
Mettir. 

Km ve ollan. babalan tar&fmdan, onların lıaber1 olmadan nıp,ıa. 
mr ve 4tllb gtbıl, ollanm alleıd merutmle pterek, km erind• abı'. 

J>OIUnden blr hatta aoma,a kadar, pllnle glveıta bJrlblrlerbıl I&'· 
memeleri JAmmdır. Ancak bir hatta eoma selln ve gbeT, beraber bir ha. 
mamcla )'lkamrlar ve zifaf geceleri o gtlntln aır,...., bllflM'" 

1 lşden menedilen 
bir avukat 

lstanbul barosu inzı"bıat mec1iai yapdml 
ban Pk!yetlerin yerinde olduimm ~ 
rek baroda 1081 numarada kayıtlı aw .. 
kat Tahsin Yasarm ilç ay mQddetle aw.. 
kattıktan menectilmesini Cumhuriyet: 
milddeiumumiliiine teklif etmlt ve ka
rar tasdik olunmuştur. 
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Duvardaki lıarita bölünnü ve 
ortaqa giili bir kapı çıktı 

Kapıya doğru ilerlemişti, vedalaştı: 

- Allabaısmarladık yüzbaşı, tek • 
rar görüşelim. 

Yüzba;ıı bir düğmeye basıyordu, ha
reketini izah etti: 

- Noöetçiyi çağırıyoum, dedi, size 
yol göstersinler. Yakında tekrar gö
rüşeceğimizi umarım. 

Mühendis Gude, amirinin işareti ü. 
zerine koşan neferin refakatinde dı • 
şarı çıktı. Arkasından kapı henüz ka. 
panmıştr ki, yazıhanesine dönmüş o
lan Alman zabiti, masanın bir kenarı. 
na dokunmak suretile bir elektrik ma· 
kinesini harekete getirdi .Duvardaki 
büyük harita ortadan bölünerek bir 
kısmı yukarıya doğru kalktı ve açılan 
boşlukta polis komiseri Velterin iri· 
yarı vücudu göründü. Komiser, vücu. 
du bir 1. harfi gibi dimdik, topuklar 
bitişik, eller vücuda yapışık bir halde 
durarak kayıtsız ve şartsız itaatini şi
fahen de bildirmek üzere çenesini bir 
otomat gibi açıp kapadı: 

- Emriniz yüzbaşım. 
- Şimdi buradan çıkan adamr, 

memurlarmızdan ikisi takip etsinler 
ve kendisini bir saniye bile gözden 
kaybetmesinler. 

Komiser kımıldamıyordu. Zabit söy
lendi: 

- Ne duruyorsunuz? Haydi 
Komiser gene hazır ol vaziyetinde, 

hürmetkarane bir tavırla cevab ver. 
di: 

- Emirleriniz yerine getirilmiştir 
efendim. Buradan çıkan adamı, oda· 
smda, kendisini gördüğüm andanberi 
takip ettiriyorum. Hatta biraz evvel 
oteldeki odasını, sizi ziyareti dolayı. 
siyle, boş kalmasından istifade ede .. 
rek baştanbaşa araştırdım. Fakat 
şüpheli bir şey bulamadık. Oturduğu 
oteldeki telefoncu ve kapıcı ile odası
nın bulunduğu kattaki erkek ve kadın 
oda hizmetçileri .(1) Gestapo mensu
budur. 

Yüzbaşı memnuniyetini bir tek keli. 
meyle ifade etti: 

-Bravo! 
•Komiser selam verdi, geri geri iki 

adnn yürüyerek duvardaki gizli kapı
dan girip kayboldu. Fon Strammer 
masasındaki düğmeye tekrar basınca 
haritanın parçaları 'birleşti ve duvar. 
daki gizli kapı kapandr. 

Yüzbaşı, bu iş tamam olunca, kol
tuğuna kuruldu. Bir cigara yaktr ve 
stilosunu çıkararak raporunu yazma. 
ya koyuldu. · 

-m-
. lzenştayn müesseseleri idare müdü-
rü, 3 üncü istihkam taburu sabık bay
raktarı Stup, bira fabrikası kamyo. 
nunda şoförün yanında oturduğu yer· 
den sallana sallana indi. Askeri üni. 
formasını giymişti. Yere ayak basın-

ca ceketini ve pantalonunun tozlar. 
dan temizledi ve şoförü askerce selam
ladı. Şoför de, direksiyonun arka • 
sında ayağa kalkarak, harb zamanın • 
daki funirine askerce selam verdi. 

- Heil! 
-Heil! 
!kisi de selam vaziyetini brraktı· 

lar. Stup yürüdü, öteki şoför mevkii. 
ne oturarak kamyonu hareket ettirdi. 
Fakat Stup bir şey hatırlıyarak geri 
döndü: 

- Dur! Beneke, bayrağı almayı u-
nuttum. 

Beneke frenlere bastı. 
- Evet, unuttuk. 
Prusya dragonları zabitvekili · Uni • 

formasını giymiş olan Beneke kam-
• yonun içine iğildi. "Kriegerverein,, (2) 
bayrağr bira şişeleri arasında duru • 
yordu. Aldı ve Stupe uzattı. 

Eski bayraktar alıp sol omuzuna 
koydu: 

- Allahaısmarladık Beneke .• 
Ve ilave etti: 
- Zavallı Hammerstos! 
Beneke bir aksiseda gibi cevab ver. 

di: 
- Allalıaısmarladk ... Evet, zavallı 

arkadaşımız Hammerstos ! 
Kısa bir sükut oldu ve sonra ikisi 

birden haykırdılar: 
- Heil Hitler ! 
Kamyon uzaklaştı ve Stupe · omu

zunda bayrak, lzenştaYn. müessesele. 
rinin büyük kapısına doğru ilerledi. 
Dik yürümeye çalışmasına. rağmen 
sarhoşluğu kendini belli ediyordu. 
Bacakları ikide btr bUk.Ulil bUkUlü'Ve· 
riyor, bir saağ bir sola yıkılmaktan 
doğru dürüst yürüyemiyordu. Zikzak 
yürüdüğünün kendisi de farkındaydı 
ve bunu azametiyle uygun bulmuyor. 
du. Doğru yürümek için bir istikamet 
noktası tayin etmenin muvafık olaca
ğını düşündü. Büyük demir kapmm 
üzerine, zıyaretçilerle kapıyı açma -
dan önce görüşmek için, açılm13 olan 
penceremsi delik istikametini tayine 
medar olabilirdi .. Adrmlarmı ona göre 
idare etmeye çalıştı. Ne mümkün? 
Bacaklarına hükmü geçmez olmuştu, 
bira ile bu kadar sarhoş olduğundan 
utandr. Kendi kendine söylendi: 
-Sarhoş oldum! Ne ayıp! Bir harb 

arkadaşının cenaze merasimi dönü • 
şünde hep böyle oluyorum. Zavallt 
Hamm.eratos! Ne iyi, ne candan bir ar· 
kadaştı? 

Nihayet kapıya gelmişti. Memnu • 
niyetle vücudunu demire yasladı. Ve, 
fabrikanın ilk avlt1Sunu zikzak yap
madan yürümeye kafi gelecek derece. 
de kuvvet iktisap ettiğine kanaat ge· 
tirinceye kadar, birkaç dakika bekle· 
di. Fazla sarhoş oluşuna bir sebeb 
bulduğuna içten içe memnun; ağlar 
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Selim mırıldandı: 

- Haklısınız Sabri Bey. Bunun hiçbir faydası yok. İnanınız 
düşünemiyecek kadar perişan bir haldeyim. 

Üç kişinin konuşması hiçbir neticeye bağlanamadı. Önlerin. 
de en vazrh gördükleri yol, beklemek yoluydu. Böyel yapacak
lardr. 

gibi söylendi: 
- Zavallı arkadaşım! 
Kapıyı çaldi, kapıcıya mahzunane 

gülümsedi. 
Kapıcının karısı onu, omuzunda 

bayrak, ağır ağır geçerken görünce 
mırıldandı: 

- Zavallı Her Stup, ne kadar da 
kederli. Ve önlüğile çocuğunun bur
nunu sildikten sonra tekrar bulaşık
ları yıkamağa koyuldu. 

Stup, sarhoşluğunu pek belli etme
den, avlunun nihayetinde ayrı bir 
paviyon t~kil eden evine vasıl olabil 
di. Dört basamaklık merdiveni gilçbe
la çıktı ve kapıyı çaldı. 

- Nihayet geldin mi? 
Kırklık, sarışın ve şişmanca bir ka

dın olan Vilhelmin Stup kocasını gü
lümsiyerek karşıladı. Kederini unut. 
mak vesilesile birayı fazla kaçırmış ol
duğunu anlamıştı, fakat farketmemiş 
görünmeği tercih etti. Bayrağı koca
sının elinden alarak aynalı dolabın 

yanma dayadı, sonra bir koltuğa yı
ğılınış olan Stupun önüne geldi. 

- Yorgunsun değil mi? 

- Çok kederliyim. 
Bacaklarını uzattı, ellerini bira ile 

şişmiş göbeğinin tistünde kavuştur

du ve arkadaşının ölümü mevzuu üze. 
rinde uzun bir nutka başladr. Yanı 

başındaki koltuğa oturmuş olan Vil
helmin ,onu büyük bir sabırla dinli· 
yordu. 

- Bir arkadaş daha gitti. Birer bi
rer hepsi gidiyorlar. Sıra bana geldi 
demektir. 

- Allah esirgesin! Sen daha sapa 
sağlamsın. 

- Öyle ama ölüm sağlamı, zayıfı 
ayırt ediyor mu? Hem artık genç de
ğilim ki .. Hayattan istifade etmek için 
önümde çok zaman kalmadı. Hata ha
yalimizde ktirduğumuz hayata kavu
şamadık. Ne demek istediğimi anlıyor 
sun değil mi? ... 

- Anlamaz olur ırtuyum? Benim de 
gece gündüz aklrmdan çıkmıyor. Fran 
sanın cenup sahillerinde, mesel~ Nis
te kendimize ait mini mini bir ev .. 
Kış yilzü, görmiyen bir memlekette 
seninle yanyana ihtiyarlayıp gitmek. 

- Ah evet! Biliyor musun ki ha
zan, mesela kı~ın haftalarca devam 
ederi kar fırtınalarr esna.smda bu ha
pishane gibi fabrikada kaldrkça içimi 
hafakanlar basıyor, başımı alıp kaç
mak istiyorum. 

- Ben de öyle sevgili kocacığım. 
Balayı zamanımızı geçirdiğimiz dün
ya ceımeti hatırımdan çıkmıyor. 

- Bu dünya cennetinde beraber 
olarak ancak üç hafta geçirmiştik. 

Sonra ben iki sene kaldnn ama .. 
- Harp esiri olarak .. Hem de hasta. 
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1 ıpkı bir roman 

Haydut henüz 
yakalanamadı 

Arkadaşımızı garalıgan kadın: 
tanınmış bir sahne artisti! 

Klinikteki muharririmize bir büketle bir mektup 
gönderdiler! Bu kadar çapraşık bir vaka 

matbuat hayatımızda görülmemiştir 
En şiddetli araştırmalara, en esas

lı incelemelere rağmen kibar haydut 
Mahmut Nadirle arkadaşı bayan Rem 
ziye henüz ele geçirilememiştir. 

Fakat onların ele geçirilip geçirile
memesi - vaziyete bakılırsa - artık 
ikinci planda kalmış gibidir. Nasıl ol
sa yakalanacakları şüphesizdir. 

Günün a.sıl meselesi şekline giren, 
muharririmizin başına gelen hadise
dir. 'Bu vaka ne kadar ehemmiyet al
makta ise o kadar da - tabirden kim
se alınmasın • komikleşmeğe başla

mıştır. Bunlardan bir tanesi de dün
kü buket hadisesidir. Şöyle ki dün 
akşam Ustu Mis sokağındaki Afiyet 
kliniğinin lı:apıcrsına on beş on altı 
yaşlarında, süslü giyinmiş bir Rum 
besleme gelir. Elinde zarif çiçekler
den yapılınış pek zarif bir buketle bir 
mektup vardır. Buketle mektubu ka
pıcıya verip gider. Kızın getirdikleri 
hasta yatan muharririmizin adresine 
gönderilmiştir. Mektup yeni harf
lerle TUrkçe yazılmış olmasına rağ
men Türk olmayan birisi tarafından 
yazıldığı, yahut mektuba öyle bir şa
şırtıcı çeşni verilmek istendiği anla
şılmıştır. Kısa mektubun kopyesi şu
.dur: 

Sayin Bay gazeteci,, 
(Beni içım size pardon 
( oylenmeye utanıyorum. 
(Ben bir tefa. vurmak istetlim 
(ise oto içe'rMki rrr]crula,şim 

(bana kandirdikim çok çok 

( 'IJU'l't14ftm. 
(Son.'/VW1, pi§man oldum (tm(l 

(sizin kafa kirildi o7audum 
( gazeta'Taroo. Yureğinule 
(yandı. hem utandim. 
( Amc.ı pardon siz de Bay 
(Mahmut Na<Ur içun ço'/C 
(fena poli!lik yaptiniz. 
(O fe'lıa. adam d&'!Jil vallayi 
'(billayi! 

idin, zehirli gazla ciğerlerin harap 
olmuştu. 

Fakat sonradan iyileştim ve Fran· . 
sızca bildiğim için rahat yaşadım. 

Hastahanede tercümanlık biç de fena 
değildi. Serbestçe istediğim yere gi
debiliyordum. Eğer sen olsaydın ben 
orada kalır, hiç dönmezdim. 

- Sabret kocacığım, saıbret. Üç, 
nihayet dört sene sonra klii derece. 
de para biriktirmi~ olacağız. O zaman 
hulyamız hakikat haline gelecek. 

- Parayı getirsene .. 
- Ne yapacaksın?. 

(r>eoo,mı Var) 
(1) Alman gizli polis teşkildtı. 
(2) Eski muharibler birliği. 

(Çok rica ediyorum pardon 
(ilan benim kuçuk buket 
.(~siniz, hem beni içun 
(poliskır"lıa bir fey soyle
(meyesiniz. Ben geçen bir 
(tefa gitim poliste mıakemede 

" ( verdiım Tcirmi§im hani ayna 
(cezası. Bu tefa beni mapusta 
(atar"lıar sora. Selam.) 
llk bakışta bu mektubun yabancI 

birisi tarafından yazıldığı kolayca an. 
laşılıyor ise de acaba böyle midirı 
Yoksa yukarıda dediğimiz gibi bir şa
şırtmaca mrdır? 

Fakat yapılan tahkikat birinci su
alin doğruluğunu göstermektedir, Bu., 
ket alınmış, çiçekçi mağazalarında 
yapılan incelemede anlaşılmıştır ki 
bu demeti tanınmış sahne artistlerin· 
den birisi, bizzat sipariş verip, bizzat 
almıştır. O halde mektubu yazan da 
odur. Çünkü başka türlü yazması 
ihtimali yoktur. Bu artisti herkes ta
nıyor. 

Bununla beraber iş yine karışmak
tadır. Çünkü tanınmış artist buketi 
ısmarlayıp aldığını inkar etmemekte 
ve fakat bir mektup yazmadığını söy
lemektedir, Artistin dediği şudur: 

- Tanıdığım Türk bayanlardan bi· 
risi bana böyle bir buket yapt:crıp ge
tirmemi irca etti, ve kendisi birisini 
beklediği için çiçekçiye gidemediğn\. 
söyledi. Ben de ( ... ) den bu buketi 
yaptırıp bayana götürdüm. Başka bir 
şey bilmiyorum. 

- O bayan nerede oturuyor? 
- Bilmem. Taksimdeki Cumhuri-

yet pasta salonunda oturuyordu. Bu· 
keti oraya. götürdüm. 

- Bu bayan kimdir? 
Yine son derecee esefle eöylemeğe 

mecburuz ki bu bayan; Ankarada.ki 
evin kiracısı ve otomobilin sahibi olan 
çok tanmnu3 zatm pek yakmlarmda.u. 
birisidir. Ve bayan o zatın evindedir. 
Ne çare ki herhangi sebeplerden ve .. 
ya masuniyetlerden dolayı tahkikat 
mü§küle uğramaktadır. 

Acaba artist her §eyi biliyor da 
ma.sum görünmek jestlerile saklamak 
mı istiyor? Muharririmizin fikrine 
kalırsa kendisini yarala.yan kadın bu 
artist değildir. Çünkü o hadise anın. 
da. kullandığı Türkçe çok selis ve kuv. 
vetliydi, mektubunda ise tastamam. 
acemi Türkçe kullanmıştır. Yani bu .. 
ket ona aldırılmış ve mektup güya. 
onun ağzından yazılmış zannını ver
mek için öteki bayan tarafından yal 
zılmış veya (yazdırılmıştır!) 

Bu kadar çapraşık bir vaka matbu
at hayatnnızda görülmemiştir. Baka
lım yarın neler olacak? 

Y AIB AN C 1 1D'i L LE RE NA K'L1i' H AIK K ı ı jM;A'H.F'u:z o U'.R ~ 
-Hayır. 
- Doktorla hiç dolaşmaz ve buluşmaz mıydınız?. 
- Buluşurduk. Fakat dolaşmazdık. 
- Doktoru nereden tanımıştınız? 
- Kendisine bir tarihte gözlerimi muayene ettirmiştim. Ta~ 

. nışıkliğmıız o zamandan başlar. 
1 • • ' • "' 

HABERİN EDEBi l'lil·1UKASI: 62 - Pek filft ... Elbette biz, yine bir taraftan araştırınalaları~ 
mıza devam edeceğiz ve hakikati ortaya koyacağız. Nim~t Ha • 
nımı tanır mıydınız? 

• • ' Suadin, müddeiumumi muavini tarafından dinlendiği odada
yız. Solda. bir pencere, pencere,nin yanında bir masa var. Oda 
eski halinde ve eski perişanlığında. İçeriye girip çıkanlar sivil 
ve resmi polislerden ibaret. 

Sabiha., o gün üçüncü defa dinleniyordu. Her dinleni§inde 
müddeiumumi muavini cinayetin adını Nazire diye bildiren bu 
kadın tarafından işlendiğine kanaat getiriyordu. 

Yerli yerince bir itiraf. Nasıl takip ettiği, nasıl öldürdüğü, 
niçin öldürdüğü ... Bütün bunlar - birkaç noktadan başka - bir. 
biri arasında en küçük bir aksaklık emaresi bulunmıyan ifa. 
delerdi. 

Müddeiumumi muavini, pencere yanında oturan bu genç, 
fakat birdenbire çökmüş görünen kadının ince siluetini tetkik 
ederken masa. yanında ayakta duruyordu. Elindeki kurşun ka
lemini fırlatarak kafasında yer eden aykırılıkları aydınlatmaya 
çalıştı: 

- Cinayeti, kıskançlık neticesinde Y.a.ptığıruzı söylüyor ve 

Yazan: H asan R a sim lUs 
Doktor Nedimle senelerce süren bir alakanız olduğundan bah. 
sediyorsunuz. Fakat yaptığımız tahkikat sizin Doktor Nedimle 
hiçbir alakanız olmadığı neticesine va.rıdı. Ne diyeceksiniz? 

- Kendimde yalan söylemeye hiçbir mecburiyet görmUyo· 
runt. 

- İki senedenbcri bu alakanızı, velevki uzaktan bilen hiçbir 
kimsenin bulunmayışına hayret etmez misiniz? Sizi, Doktor 
Nedimin uzak ve yakın tanıfüklarından hiçbirisi tanımıyor. 

-T:mımıyabilirJer ... Doktorla alakamın mevcut bulunduğu. 
nu ilan edecek değildim. ya! 

- Doğnı söylüyorsunuz. Siz vaziyette bulunan, temiz pak 
tahsil görmüş bir kadın, alakalarını gizli tutmaya çalışır. Fa· 
kat iki sene gibi uzun bir zaman içinde hiç kirrurenin görmeyişi 
biraz akla aykırı geJiyor. Bize Doktorla tanışıklığınızı isbat e. 
decek bir ip ucu veremez misiniz? 

-Hayır. 
...... Doktorla münasebette bulunduğunu ne zaman ve nereden 

haber aldınız?. 
- Kimseden haber almış değilim. Bir gün gözümle gördüm. 

Kendisine sordum. Münasebeti olduğunu inkar etti. Takipleri· 
mi sıklaştırdrm, münasebetin hiç de geçici olmadığı neticesine 
vardım. Bana verdiği sözü tutmıyan bir adama karşı başka 
türlü hareket edemezdim. O gün de takib ettim. Beraberce Lut.ı 
fiye Hammm evi olduğunu evvelce öğrendiğim v sık sık bu
luştukları eve girdiklerini gördüm. Ortalığın kararmasını bek. 
!edim. Girdim. Ve ikisini de bildiğiniz gibi öldürdüm. Yaptı· 
ğımdan müteessir değilim. 

- Nimet Hanımın, irfan Paşa oğlu Suad Beyin karısı oldu. 
ğ·unu da bilmiyor muydwıuz?. 

- Onun kim olduğu veya. olacağı beni alakadar etmezdi. 
Tahkik et~ydim öğrenirdim. Fakat lüzum görmedim. 

(Devamı var). 



29 NtSAN-19SS 

AR·Dlb.AR 

A\?ırlYllfj)a <gJlYıreş şampny@li'illu~unda Bu haftanın 
Futbol maçları 

Japon ordusunda 
vazife alacaklar! 

isveçliler 
On beş puvanla birinci oldul'ar 

T. S. K. htanbul Böıl-eıi Futbol A
jıuıbğından: 

Bir Japon doktoru, arıların posta gil ver cin
leri yerinde kullanılması için 

Estonyanın Tallin şehrinde yapılmakla 
olan Avrupa greko romen güreş birincili
ği müsabakaları nibayellenmiştir. 

Ferdi tasnifte derece alanlar şunlardır: 
56 KiLODA: 
Birinci: Pertunen (Fin!Andiya) 
İkinci: Petersen (fsvec) 
Üçüncü: Schmitz (Alman) 
61 KiLODA: 
Birinci İh!ajamaki Finlandiya 
!kinci: Suenson !svcc 
Üçüncü: Solsvik Norveç 
66 KiLODA: 
Birinci: Koşkelo Finlandiya 
İkinci: Nettescheim Almanya. 
Üçüncü: Anderson İsveç 
72 KiLODA: 
Birinci: Scharfer Almanya 
İkinci: Svedberg İsveç 
Üçüncü: Maeki Finlandiya 
79 KILOLDA:, 
Birinci: Johnnson İsveç 
İkinci: Ozolns Letonya 
Üçüncü: Frooman Eslonya 
87 KiLODA: 
Birinci: Cadie İsveç 
İkinci: Karklin Estonya 
Üçüncü: Selenbinder Almanya 
~1ÖTRDA: 
Birinri: Kolkus Estonya 
lkinni: Nyman t~vec 
Üçüncü: Cobn Türk.iye 

87 kiloda Avrupa birinciliğini kazanan 
İsveçli meşhur Kadye 

Atletizm 
bayramı 

e3lYJ pazaır 
K@DDe»cdle 

yapuıacak 
Istanbıel atletizm bayramı tertip lıeye. 

tinden: 
lstanbul atletizm bayramı seçme müsa

bakaları bir mayıs pazar günü sabahı 

Bebekte kolej sahasında yapılacaktır. 
Müsabakalar seçme pr9gramı şudur: 

Saat 
Gülle, yüksek birinci seçme 100 m. 9,30 
Birinci seçme 400 m. 9,50 
Disk Uzun 10,00 
Yarımson 1500m. 10,25 
Cirit 3 adım 10,SO 
Birinci seçme 200 m. 10,50 

Sırık 11,15 
ikinci seçme 100 m. 11,40 
Birirıri seçme 110 rn. 11,50 
lkıncı seçme 200 m. 12,00 
İkinci seçme 400 m. 12,10 
Her sene İstanbul atletizm bayramla-

rında hakemlik eden arkadaşların pazar 
günü sabahı kolej sahasında bulanmala
rı rica olunur. 

Voleybol 
Turnuva müsabakaları 
Gal,ılıısnrııy kliibii s:ıloıııındıı y:ıpılnıakla 

olan ,·olcybol müsnh:ık:ıl:ırıııın :\:ınnki 

knrşılıışnınları şunlardır: 

Snnt 2,45: \'ef:ı • Ak~:ır:ıy 
" :l,30 · Çl'ngelkiiy - Topkapı 

" ,. 
,, 

4,lfi: ~l ıllcpc> - K:ı-;ııııııa-:;:ı 

~.-: Bakırköy - \n:ıdolıılıi~:ır 

5, 15: Galal:ısar:ıy - Ilcybcli 

1 

1 - 5 - 1938 pazar günü yapuacak 
millt kiline maçlan: 

Beşikta§ stadı: 
tecrttheJer yapıyor 

Güneş - Altt kliip muhteliti saat 
14,30 da. Hakem: Ahmet Adom Gög
dün. Yan hakemleri Rıfkr Amy, Şevki 
Çanka. 

Beşiktaş - Galatasaray saat 16,30 
hakem Adanan Akm. Yan hakemleri 
Tarık Özerengin, Fahrettin Somer. 

Altı klilp muhtelitini teşkiledecek 
aşağıdaki adları yazılı futbolcuların 
saat 14 de futbol levazımJariyle birlik ·{" 
te Beşiktaş sahasında hazır bulunma
ları tebliğ olunur. 

Vefadan: Muhteşem, Hüseyin. 
Süleymaniyeden: Ruhi, Daniş. 
Beykozdan: Safa, Bahadır, Sadet -

tin, Kemal, Şahap, Turhan. 
İstanbulspordan: Saim, Semih, 

~ ............. 

Bir boğaz f elcf 
neticesinde dili 

tutulan madam 

' 

Haydar, Sabahattin. 
Hilfildan: İlhan, Hakkı. 
Bu müsabakalardan evvel saat 17 

13 de Kuleli • Lise taknnları arasında 
bir Hendbol müsa:bakasr yap11acak -
tır. 

Alisin konuş.abilmesi 
için bir arının 

sokması k<ifi gelmişti. 

\ 

Takımmuza tek puvanı 'kazandıran 
ÇOBAN MEHMET 

Greko Romen ve 
serbest: güreşte 

Vücutl.arı üzerinde biH1ercc arı doZaşran arı yeti~tiridtler -çoktur 
Millet itibarile yapılan sıralamalarda da: 
Birinci: On beş puvanla lsvec 
İkinci: On puvanla Finlandiya 
Üçüncü: Yedi puvanla Almanya 
Dördüncü: Altı puvanla Estonya 
Beşinci: İki puvanla Letonya 
Altıncılar: Birer puv:ınJa Türkiye ve 

Norveçtir. 

lkincilik ve üçüncülük için yapılmış 
olan son müsabakalrda ağır sıklette Coban 
Mehmet, geçen sene festival eğlenceleri 

münasebetilc şehrimize glmiş olan İsveçli 
Nimana 12 dakika 54 saniyede tuşla meğ. 
l<ıp olmuştur. 

Çoban a:vni rakibi f estjval karş1laşpı~la
l'ında :venmlttL 

Galatasaray GUneş 
maeı Taksim 

stadında yapılacak 
Milli kümenin son karştlaşmasmi teşkil 

eden 8 haziran pazar günkü Galatsaray • 
Güneş maçının fikstür mucibince Kadı· 
köy sahasında yap1lması laznndır; Fener 
!ilerin milli kümeden çıkarılması üzerine 
bu staddaki yegane müsabakanın da 
Taksim stadında oynanmasına karar ve
rilmiştir. 

SUmer spor sabasın• 
· deki maçlar 

Samatyada Sümerspor klübü sahasın
da bu hafta yapılacak olan futbol maç
larının programı şudur: 

Saat 14 de Sümerkltip ve sanat mektebi 
B takımları. 

Saat 16 da ayni teşekküllerin T taknn
lan arasında futbol karşılaşmaları; saat 
13 de de Sümerklüp ile Samatya Erme
nileri arasında bir voleybol müsabakası 
yapılacaktır. 

An ika ırada 

lstanbul birinci
liği müsabakası 

T. S. K. İstanbul bölgesi Güre~ A
janlığından: 

1 - İstanbul serbest Greko - Ru
men güreş birincilik müsabakaları a
şağıda yazılı tarihlerde yapılacaktır. 

2 -14ve15 - 5 -1938 cumartesi 
ve pazar günleri serbest güreş birinci
likleri, 21 ve 22 - 5 -1938 cumartesi 
ve pazar günleri de Greko - Rumen 
milMıbak&lam yapılacaktır. 

3 - Her güreşçi kendi siklet sınıfı 
dahilinde giire§ecektir. Bir güreşçinin 
kendi sikletinden yukarı sınıfta. gü -
re~esine müsaade edilmiyecektir. 

Bisiklet yarışı 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Bisiklet A

janlrğmdan : 

1 - Seri bisiklet yarr§lannın yarış 

yollan görillen lüzum üzerine aşağıda 
yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

2 - 1 • 5 - 1938 pazar günü yapıla
cak olan seri bisiklet yarrşlarmm 6 m. 
sı (Mecidiyeköy, Hacı Osmantepesi, 
Kefeliköy • Ycnilroy arası dört defa 
gidi§ geli§ - Trabya, Mecidiyeköy) ol
mak üzere 7 S kilometredir. 

3 - 1 inci 100 lciloı:netrclik ve 8 in
ci 125 kilometrelik yanş yollan aynca 
bildirilecektir, 

4 -Yanşa tam saat 9 da lraşlanacak
tır. 

5. - Koşucuların tam vaktin.ide ha. 
Zirlanmış olarak başl21ngıç yerinde ha
zır bulunmaları laznndır. 

Jimnastik şenH ~i 
Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesine devam 

eden genç sporcular - her sene oldµğı.ı gib~ • bu ~e~e .~e 
spor şenliklerini Hipodromda kalabSlık bır seyırcı kut-
lesi önünde yapmışlardır. 

Şenliklerdeki bir çok güzel numaralar ar.asında. bil. 
hassa sopalarla yapılan ritmi~ o~ar~. nefis pramıtler 
ve merdiven üzerinde icra edılen muşkül hareketler çok 

beğenilmiştir ı 

Yamagata hastahanesinin başhe

kimi meşhur Japon doktoru Mihon 
Matsu, arıların Japon ordusunda pos
ta güvercinleri yerinde kullanılması 

için tecrübeler yapıyormuş! 
Yeryüzünün en meşhur arı yetişti

ricilerinden birisi olan İngiliz Foster, 
hususi surette yetiştirdiği zeka i tiba
rile öteki arılardan daha yüksek bir 
arı cin.sinin ilk örneklerini Japonyaya 
göndermiştir. 

Askerlikte lrullamlacak arılar Ja
ponyada üretilecek olan bu cins arx-
• lardati olaca-ktır. r \:> 

Japon dektotumını o.ffkrt, aı-ıları 
umumi karargahların, harp sabalan 
arasında haber götüren güvercinler 
yerine kullanmaktır. 

Yirminci asrm çeşit çeşit muhabe
re vasıtaları meydanda dururken as
kerlikte güvercin kullanılır mı diye 
gülmemelidir. Bütün ordular güver
cinleri henüz faal kadrolarından sıka
ramamıştır. Her manevra, henüz ordu 
larda güvercinlerin kullanılmasını 

icap ettirecek vakalar, yerler, ve ha
diseler olabileceğini meydana ~ıkar
maktadır. 

Doktor Matsu evvela arının ne su
retle mektup götüreceğini araştır
mıştır. Axmm götüreceği mektup pi-
rinçten yapılmış bir kağıt üzerine ya
zılıyor. Bu kağıt çok ince ve çok ha
fiftir. Tabii mektuplarda kullamlan 
yazı son derece kısaltılmış bir şekil
de, şifreli olarak ve göze görünmiyen 
bir mürekkeple yazılıyor. 
Yalnız terkibi gizli tutulan bir mah 

liile batırılınca meydana çıkıyor. Ya-

pılan tecrübelere göre bir sigara ka
ğıdı büyüklüğünde olan bir k!ğıt üze
rine Japonların bu hu.susta. kullana
cakları şifre ile 132 kelime yazıla.bil
mektedir ki bir kumandanın vereceği 
emirler için bu kadar kelime de kati
dir. 

Bu mektup, her türlü hava. tesirle
rine mukavim ince maddeden yapıl
mış bir zarf içerisine konuyor ve art• 
nın kanatlarının harektini işkal etmi· 
yecek surette vücuduna sarılıyor. 

Zarf, mektup ve bağların ağırlığı: 

3 gramı g~miyor ki 'bu vezin, armm 
uçu§u esnasında his bile edemjyeceği 
bir ağırdıktır • 

Japonyada yapılan tecrübeler an "' 
nın posta güvercinlerinden daha emin 
bir surette istikamet tayin edebildik .. 
terini isbat etmiştir. Arılar güvercin 
!erden daha çok çalışkandırlar. Daha 
çok uçarlar, daha ~eç yorulurlar. u. 
çuşları çok hızlıdır. Bir armm saatte 
30 mil süratle uçabildiği tesbit edil.ı 
miştir. 

Axı, iyi muamele edildiği takdirde~ 
çok çabuk insana alışan bir hayvan .. 
dır. Daha çok zaman evvel Amerika. 
da yapılan tecrübeler arıların insanı 
sebebsiz sokmadığım göstermiştir., 
Çıplak vücutları üzerinde binlerce arı 
dolaştıran arı yetiştiriciler pek çok~ 
tur. Anlar hakkında yapılan müşahe.o 
deler arıların şahsiyeti ve seciyesi ol
duğunu da göstermiştir. Paris üniver .. 
sitesinden profesör Bonvier, arıların 
neşelendiği vakit dans ettiğini, yalnız 
kaldıkları vakit halinden şikayet eder 
gibi iniltiye bcnziyen bir vızıltı ile 
v1zladıklarmı iddia ediyor. 
Axılarm insana yalnız bal vermek. 

ten ibaret kısa bir hizmet etmedikle
ri ve daha birçok hususlarda faydalı 
oldukları muhakkaktır. Ziraat saha
smda arılardan Amerikada birçoli 
suretlerde istifade edilmektedir. Axı 
kovanları civarında bulunan meyve 
ağaçlarının daha çok mahsul verdiği 
Amerika ziraat enstitülerinin rapor • 
larmda yazılıdır. 

Bu yazıyı aldığımız mecmua, yazı
sını şu garip vaka ile bitiriyor: 

Bundan yirmi sene evve1 BelÇikalı 
madam Alis Kol enin bir boğaz felci 
neticesinde dili tutuldu. Kadıncağız, 
yirmi sene ne bir kelime söyleyebildi, 
ne de bir ses çıkarabildi. Bir gün evi
nin kapısı önünde eşiğe oturmuş hava 
alıyordu. Uçan bir arı kadın1 soktu. 
:Madam Kolen gayri ihtiyari haykır
dı. Bu haykırış onun yirmi senedenbc
ri _çıkardığı yegane sesti. Sonra aya
ğa kalktı ve kolaylıkla "Alla.ha çok 
şükür,, cümlesini talaffuz edebildi. 
Şimdi taınamile iyileşmiş ,konuşuyor. 
Söz söylemek kudreti, bu kadına kız
gın bir arının sokm:ısı sayesinde gel
di! 
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imar planı Nafianın ta~ebi üzerine Japon ajansına göre 

Çin Türkistanında 
Müs~ümanlar 

Şehir Meclisi encUme
nloce mükemmel 

bulu odu 
Şehir mütehassısı Prost tarafından ha-

l mlanan n!..""11D plfuı bir haf tadanberi Şe
hir meclisinden seçilen bir encümen tara

fından tetkik edilmekte idi. 

Ecnebiler Elektrik 
şirketinden çıkarıldı 

Tilrk memurlar alnıacaktir 

ayaklandı Vali ve belediye reisi evvelld. gün geç 
vakte kadar süren toplantıda hazır bu
lunmuş, plan ve rapor hakkında izahat 
vermiştir. 

İstanbul elektrik şirketi, Nafia Vekrue
tinin geçenlerde gönderdiği tezkere üzeri
ne, §lrkette çalı§an ecnebt memurlatın 
işlerine nihayet vermiştir. 

Umumt kAtip, başmühendis, muhasebe 
§efi, ild diğer mOhendisle dört memur
dan mQrekkep olan bu ecnebilerin yerine 

Çıkarılan memurların herbiri jirketen 
1000 liraya kadar rnaa§ almakta idiler. 
Bundan başka şirket kendilerine her sene 
birkaç bin lira ikramiye vermekte ev ki
ralan da ~rket tarahndan tediye olun
makta idi. 

Japonların Domey ;ıjansı, Pekinden 1 
lldığı bir haberi neıretıni§tir. 'Fı-ansı::
ca .. Tan., gazetesinin naklettiği bu tel
graf ta §Öyle deniyor: 

Nigsiyadan bUdirildiğine ~öre, Çl
nln Şimal garbin.deki on binlerce mil&
lUman araaında çıkan bir ihtilaf ılilratıe 

inki§af etmektedir. 
Bu eyaletin umum! valisi general 

Ka Hung Kuey ile milll Çin hUkQmetl 
arasında ihtilaf vardır. Bu ihtillif ge
neral Manın samimi dostu olan Han 
Fu Çunun idamından çıkmııtrr Fran
arzca "'Tan,. gazete${ gunlan not edl 

Nigsiya iç Mogolistanm Qç mrntaka
sından biıidir. Bunların diğer ikısi ('a
har ve Suy-Yuandır. Çinin Şimaligarhi 
aindeki bu mmtaka.da bulunan Müslü· 
ınanlann kıyamı 22 nisanda Çin ~ıirkis 
tanmdaki Milslilmanlar arasınd.ı :;zktığı 
bildirilen kıyama benzetilebilir. Müıt
lüman anasır Japonlar tarafından Rus: 
yaya karşı ilet olarak kulla.ni1Mak i .. 
tenmektedir . .Hatırlarda.dır ki, 1934 se 
nesinde, Müslümanlar, Şark Tllrkistap 
cumhuriyetinin başına Abdillhamidin 
torunu Abdülkerimi getirmek istivor· 
lardr. Söylenildiğ:ne göre, bu iı Ja
ponyanın yardımı ile yapılacaktı. 

Encümen, "planın lstanbulun mOstak
bel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tanzim edilmi~ mOkemınel bir plan,, ol
du~ karar vermiştir. Encümen maz.. 
batası bug(inlerde Şehir meclisine verile
cektir. · 

imar letn b1r bu~uk mllyon 
istikraz edilecek 

Başvekil yarın akşam 
Atinadan ayrıhyor 

yor: 

Merkez bans ası 
_.. Bo.~tarafı l incide 

eene evvclkınden yukarıya o mertebe 
yilkselmemloUr. 

Raporun ticaretimize alt kısmınrı 
gelince, hariçteki tilrlU mUşkUllt 
ve kayıUara rağmen ticareti harıci· 
yemiz 1937 senesinde de kalkınması
na devam etmiş ve umumt yekfınu 
137.984.000 lirası ihracat, 114.379.000 
lirası da ithalat olmak ilzere 252. mil· 
yon 365.000 liraya varmıştır. Bu su
retle dış ticnretlmiz muvaıı:enesl ba
Jomından memleketimiz lehine kaydo
lunan fark 23.605 000 liradır. 

Yine rapordan öğrendiğimize göre, 
1937 3-ılmda ihracatımızın beher to
nuna isabet eden kıymet 101 liradır. 

Bu miktar 1936 yılında 86, 1935 de 
6:s ve 1934 yılında ise 56 lira idi. 

Raporda bankanın tasarrufu altın
da oln1ak U7.ere bulundurduğu attın 

miktarı hakkında da eu malmat ve
rilmektedir: 

1936 gayesinde 24.103 kilodan !ha..
ret olan altm miktan sene zarfında 
gelenlerle birlikte yıl sonunda 26 
107 kiloya varmıştır. 

1937 senesi içinde mevzuu bahis al
tınlardan bir kısmı terhin edilmek su
reUle istikraz edilen meballğ 6 teşri
nisani 1937 de 8,448,314 lira olarak 
yilksek seviyesine baliğ olmu~tur. 

Sene nihayetinde ise yirmi altı bin 
yüz yedi kiloluk altın her türlU ka -
yıttan azade olarak bankanın mutlak 
tasarrufu altında bulunuyordu. 

Vadeli veya vadesi~ paralar memle
ket b::ınkaları tediyat ve alacaklı he
saplarında seneden sencpe artmakta · 
berdevamdır. 

Rapordaki izahata nazaran banka
nm kasalarındaki banknotlar da dnhil 
olmak üzere 1936 sonunda mevcut 
187.683.952 liralık mUtedavil banknot
lara 1937 yılı içinde 4 000.000 liralık 
daha banknot il5ve olunarak 191. mil
yon 683.952 liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktardan yine 937 de 15 mil-

Al manyadaki 
yahudiler 

Baştarafı l fn<'tde 
rinin önllne geçmek ve Yahudilerin 
Avuıturyanın ikt!sadi hayatındaki ha· 
kimiyet ve f aikiyetine nihayet vermel.· 
tir. 

Emirnamenin tatbiki, ortaya b!rçok 
nazik meseleler atmaktadır. bazı kUtı· 
selcr, Yahudilerin tayin edilecek !>ıı 

meblağa mukabil mlie5sesclerıni t:ra. 
ve ferag etmelerine karşılık olarak kcn 
dilerinin Almanyada yaşamağa devam 
etmelerine medar olacak Alman hari:ıe 
bonolan alabilecekleri fikrini :ıeri 9:ir
mektedirler. Bir müddet sonra, Alımn 
dövizlerinin nakli vaziyet:nde salfo 
husul bulduğu zaman Yahudiler, Al· 
manyayı terketmek istedikleri takdirde 
kendilerine servetlerinin bir kısmını 

ihraç etmeleri i~in mezuniyet verilecek
tir. 

Maamafih iyi malumat almakta o
lan mahafil, Almanyada ikamet etmekt~ 
bulunan e.;nebt Yahudilere tatı;,ık edil· 
mekte olan tedbirlerin bir takıın müf· 
kUlat ihdas ve ecnebi hükumetlerin p
roteıtolanru davet edebileceğini kabul 
ve teslim etmektedirler. 

yon 0007.451 liralık banknot çekildi
ğinden sene sonunda tedavUlde bulu· 
nan miktar 176.676.501 liradır. 

Sene nihayetinde banka kasalann· 
da 8.046.54 lira bulunduğu nazarı dik· 
kate alındığı takdirde piyasada bilf ül 
tedavülde bulunan banknot miktarı
nın 186.630.44 7 lira olduğu görülilr. 
K~ ve zarar hesaplarına gelince: 
Banka 1937 yılı muamelelerinde 

2.151.886.42 liralık bir k!r temin et
mi§tir. 

Bu miktardan 430.377,29 lirası ihti
yat akçası o1arak ve 630.000 lirası da 
yUzde 6 nisbetlnde temettü olarak 
ayrıldıktan sonra geriye 1.091.14 lira 
kalmakta.dır kt. bundan da memurlar 
hissesi ve yi.izde 10 fevkalade ihtiyat 
akçesi olarak 163.361-37 lira çıkar -
makta ve mütebaki 928.147.77 liranın 
yarısı hazineye ve diğer yarısı da his
sedarlara bırakılmaktadır. 

Hissedarlara temettu hisseleri ola
ral;, ayrı\ı:ı.n bu miktarlara geçen sene 
Jcfu'mda~ ~ü~evver 1.361.9,l lira da 
uave edilmek suretile elde edilen ye
kfuı kazanç ve buhran vergileri indi
rildikten sonra beher hisseye 632 ku
ruş temettu tevz.iine mUsait glSrUldU
ğUnden raporda, temettuun bu suret. 
le tevzii istenilmekte idi. 

Heyeti umumiye raporu ve kir ve 
zarar hesaplarını tasvip ve idare mec
lisini ibra ederek mUddet•eri biten mU 
rakiplerden C ve B hiselerine sahip 
bankalar ile şirketler tarafından intl· 
habı H\zımgelen mUrakfpliğe Abdullah 
Naci Akbayı ve D sınıfı hisselerine 
sahip bulunanlar tarafından ltıtlhabı 
IA.zımgelen mUraklpliğe de 1zzet Sir
menl secmtştir. 

Hitlerin seyahati 
Rnetaratr 1 incide 

Bertin; 29 (A. A.) - Neşrettiği bir 
tebliğde Alman istihbarat bUrosu, Hit
lerin 2 mayısta Romaya gid<1.:eğinl biJ· 
dirmektedir. Ayni tebliğde Hitlere re
fakat edecek zevatın isimleri t-ildiril
mektl!dir. 

Von Ribbentrop, Hes, Gobelı, Frank 
general Kaytel ve polia müdürU Hayn
rih Himlcr Hitler ile beraber Romayı 
gidecek .zevat arasındadır. 

ıtalynda bayrnm 
Roma; 29 (A. A.) - Hitlerln ziya· 

reti mUnnsebetile 3 mayıs, bUtün !tat
yada milli bayram olacaktır. 5 ve 9 
mayısta Kampani, Latyum ve Toaka· 
nada bayram g<lnleri addedilecektir. 

Tevkifler 
Roma; 29 (A. A.) - İtalyan Stcfa

ni ajansı bildiriyor: 
Yabancı gazeteler, Hitlerin yakuıd.l 

İtalyayı yapacağı ziyaret dolayrsile t
talyada bir kaç bin yahud·nin ve Hitlcr 
aleyhtarının tevkif edildiği veyahut 
tevkil ediltt.;eğinl bildiren bazı haber
ler negretmiştir. Tevkif olunacaklnra l· 
yi muamele yapılacağını ve bunl~-m ba 
zı otellerde bulundurulacağını kaydet· 
melerlne rağmen, bu haberler ve ileri 
sUrUlen rakamlar tamamile yalanclır. 

Hakikatte yalnız, Hitlcrin ziyaret t'" 

deceği Uc ehirde ıüpheli k"mseler a
rasında bazı muvakkat zabıta tevkifrıtt 
yapılmıştır. Bu normal ihtiyat tedhirleri 
hassaten Y.ahudileri istihdaf eyle:oemek 
tedir, 

Sehlr meclisi dün saat on beşte birinci 
reis vekıli Necip Serdengeçtinin baskan
lığında toplanmıştır. imar planının tat· 
biki dolayısile yapllacak masrafı karşı
lamak üzere akdedilecek istikraz hak.km· 
daki teklif bütçe encümenine gönderil
mı§tir. lstikrn.z 1,5 milyon mikta
rında olacak ve Atatürk köprüsüne giden 
yollarla diğer bazı sahaların •eni§letil-

meslne harcanacaktır. Makama istikra 
salfilıiyeti verildil..-ten sonra para millt bir 

bankadan alınacaktır. • 
itfaiye )-ardım talimatnamesi hakkın

da mülkiye encümeninin mazbatası ve 
talimatname okunmuş, bazı noktalar ü
zerinde itirazlar yapılmış, talimatname 
bir ıdaha tetkik olunmak üzere encümene 
iade edilmiştir. 

Hamamlara ,,.,rilecek §ehir suyunun 
daha ucuı verilmesi hakkında Hamdi 
Rasim tarafmdan bir gün evvelki cet~ 
de yapılan teklif hakkında vali ve bele
diye reisi Muhiddin üstnnd~ söz alarak 
~yle demiştir: 

- Hamamcılara üçte bir nisbetinde 
tenzilat yapıyoruz. Ben tetkikat ~ıaptır
dım. Hamamlarda bir mllsterl 10-12 kur· 
na su d5kmektedir. Üç kuma su ise bir 
teneke su demektir. Bir teneke su on pa
raya verildiğine gôre hamamda yıkanan 
bir mGşteri için k'"Irk para dfi)lTiektedir. 
Bu para· hamamın fü~er masrarianna 
nazaran beş paraya kadar dümıel:tedir. 
Daha fazla tmziIAt yapmayı esas itiba
rile kabul ediyo~ Fakat bü~ vazi
yeti dolayısile buna şimdilik inık~ yok
tur. llerde düşilneceğİJ . ., 

Bu izahat üzerine Hamdi Rastin tekli
fi geri almıştır. Afişaj talimatnamesinin 
geri bırakılan bir iki maddesi okunmu~. 
belediyenin 938 senesi masraf bntçesi 
milzakere olunmuştur. Meclis bugün }i· 
ne toolanacakttr. 

üsküq r kız 
ensı·tüsü 

Baştarafı 1 incide 
Şehrimizdeki diğer ku sanat mektep 

teri gibi Üsküdar ku: enstitılisü ve nk
§am sanat mektebi de bu sergiye i§ti
rak için hümmalı bir faaliyet sarlet
mektedir. 

Kı}>metli idareci ve muallimlerinin 
delaletile sessiz ve alıiyişsi.z bUyilk işler 
başaran bu enstitü, sergiye 400 parça 
kadar, dikiş, biçki, moda, resim ve çi· 
çeğe aid mı.thtelif eserler gönderecek· 
tir. 

UskUdar enstitüsüne ve akşam ku~ 
lanna devam etmekte olan talehe mik
dan yuvarlak hesabla 400 olduğuna gö 
re sergiye hemen her talebe bir eser 
göndermektedir. 

Talebenin hazırladığt, mualtimlı:rl 
deliletile 8mekleri mllzeden alınmış o
lan Kanuni devrine aid bir ıeC'.;ade ile 
Eti 'l'ürkleri devrine ald işlemeleri ihti· 
va eden bir elbise bilhassa ıöndcrilt
cek eserler ara.unda nuan dikkati ctJ
betmektedir. 

Eserler cumartesi gilnil Ankaray:. 
yollanacaktrr. 

Romanyada Oemlr 
muhafızlara mecburi 

lkametgAh 
Bilkreş, 29 (A.A.) - Dahiliye !11%&

retinln bildirdiğine göre, hUkfunet, 
MUlgu,, demir muhafız" teşkil!tmdan 
167 şefe bir sene müddetle mecburi 
lkametgılb tayin etmi§tlr Bu 167 kişi 
merkurea clucullun eehrl clvannda. 
Tismana ve Dra.gormiruna manastır
larmd& otw-acaldardır. 

Atin& 29 (husust ıurette giden ar
kadaşımızdan) - Dün burada Baıve\d 
limiz ıcrefinc yapılan merasim ve ziya· 
retleri baa4.:a bildirmiştim. 

Celll Bayar ve Aras otelden yilrU· 
yt.rek meçhul asker Abidesine kadar 
gclmi~ler ve merasimle çelenk koy
duktan sonra tekrar yaya olarak otele 
avdet etmişlerdir. Yollara dökillmU1 o 
lan bUtUn Atinalılar vekilleri~ can
dan bir coşkunluk i~nde ''yap., sesle
rile alkzılıyorlardı. 

Majeste kral saat 12 de evvelA Ba~ 
vekilimizi ve miltcakiben de hariciye 
vekilimizi kabul ettikten sonra Tilrk 
heyetini nat 13 de yemeğe davet ct-

mck IQtlunds bulunmuJla.rdır. 

Yemekten ıonra Majeste evvel! 'Baş 
vekilimizlo uzun uzadıya konu~tuktan 
sonra heyet a.zuınclan birile de temu 
etmek arzusunu izhar buyurdular. 

Baıvekilimb azamızdan birini ken
dilerine takdim etmesi üzerine ona da 
iltifat göstererek gUnJn belli başlı me 
saili hakkında fikir mübadcJesinde bu· 
lunmuştur. Heyet saat on beşte saray
dan bilyUk merasimle ayı:ıldı. 

Heyet 17 de Maraton barajmda Me· 
taksas tarafmdan verilen çayda hazır 
bulundu. 

Dlln akşam Tilrk sef arethancsinde 
yemek ziyafeti ve suare v~rilmiııtir. 

Heyetlmiz hakkınd hU~et meha-
filinin ve halkın gösterdiği iyi kabul 
tasavvurun fevkindedir. 

Bugiln nat 11 de, bir tCBezzüh ve 
lsarı ltika ma.halll olan Sunyonda he
yetim.iz ıercfine bir ziyafet verilmlt ve 
öğlo yemeği yenilm.iıti.r. 

Bugiln öğleden ıonra mUzeler gezl
lecektir. Akıam yemefi ıerbest bıra
Jatmııtır. Gece saat 22.30 da kral ti
yatroeunda bir temsil verilecektir. 

Yann öğleye kadar serbesttir. Sa· 1 
at 13.30 da Başvekil general Metaksas 
hususi ikametgahında son bir ziyafet 
vertt.;ek ve saat 1 S de heyetimiz !stan
bula mUtevecc'hen yola çıkacaklardır. 

Dönilıte Celfıl Bayarla RUştü Arat 

Selinikte bir kaç sa.at kadar kalarak 
Atatilrkiln doğmuı oldu.klan evi zi)-&• 
ret edeceklerdir. 

Mavrudis'in telgrah 
Türk-Elen munzam paktının iınz;ası:

nr ı:rNteakip Celil Bayar vo Tevfik 
Rüştü Arasa. Hariciye nezareti daimi 
mUsteşan Mavrudiain bir telgrafı tak
dim edilıni§tir. Nekahat halinde bulu• 
nan Mavrudiıı. bu telgraf mda alhht •~ 
beblerden dolayı imzasmı Türk vekil· 
terinin ve Elen hllkQmeti reisinin imza· 
lan yanma koyamadığmdan dolayı tc
essUrlerini vo ayııi zamanda yeni paJc.. 
tin akdinden dolayı hararetli sevinci• 
ni bildirmekte ve iltl niilletin gittikçe 
daha sıkı birliğinin ba§anlması hakkın
daki temennilerini ıunmaktadır. 

Tilrk gazetecileri Yunaniıtanı 

gezecek 
Atina; 39 (busuıt) - Türk gazete

cilerinin Yunaniıtanı rezdirilmeled 
için on günlllk bir program b.&zttlm
nuıtır. Bu program mucibince Yuna· 
nistarun muhtelif yerleri gezdirilecek
tir. 'l':lrk guetc:t.:eleri kral Jorj otelinde 
misafır olmaktadırlar. 

Matbuat mllmessill Nikolidls, diln 
Tllrk gazetecileri gerefine bir öğle d· 
yafeti venniltit. 

Mootra mukaveleal ve İtal a 
l~ ''Tayms,. gazetesinin ~ o 

niuliabiri, ~vekil Celfil Bayarla dok· 
tor Arasın Atinada. Yunan devlet reisle
rile, lngilis. ttaıyan anlapnası üzerinde 
de göriŞDeleri ihtimali olduiunu kayd. 
ettikten aonra diyor ki: 

1'Bugün. bu anlamıa ile Akdeniz ha
vası bcrraklaPII bulunuyor. Balkan an. 
tantı devletleri Ha~istarun fethini ta• 
nımaya da karar vermişlerdir. Artık ltat. 
yanın Bot.ızlar mukavelesine istirak et. 
memesine hiçbir sebep yoktur. ltalyadan 
böyle bir hareket kuvvetle bekleni
yor. Bu hareket ~phesiz ki çok iyi 
karş:rlanaC<!ktır. ÇünkQ uzun ıamandan· 
beri beklenilmektedir • ., 

• 
ın iliz - Fransız it.Uafı 

'!:1fıir Bqtara.tı J lııclde 

"Prag,, m aldbeti Londrada taay• 
yün ediyor" başlıklı bir yazısında "Nah 
tausgabe,. gazetesi "İngiliz ve Fransız 
nazırlannm modası geç~§ beynelmilel 
ahkAmı mldafaadan içtinab edecekleri· 
ni ve sulhun tanzimi için harb tehlikesi 
ihtiva etmiyen p1inlar hazırlıyacakları 
ümidini., izhar etmektedir. 

Frankfurtcr Zeytung gazet~i diyor 
ki: 

.. Bunlara ne lüzum var? Hangi teh
likeye kar§? müdafaa tedbirleri :ılını
yor?" 

Anlaşmanın mah·yett 

Lon.dra; 29 {huııust) - tngliz ve 
Fransıt' nazırlan arasında müzakere
ler devam ediyor. 

SalAlıiyettar bir menbadan öğrenildi
ğine göre, İngiliz ve Fransız .de\ let a
damları 193(5 ve 1938 tarihli İngiliz ve 
Fransu: aiyast ltilaflan ahklmına tev
fikan harb vukuunda iki devletbı bava 
kuvvetlerinin te§rild mcsal etmeli ve 
iptida! maddelerin atok halinde muha· 
f nuaı hususunda dün tam bir anlapna.
ya varm.ı~lanr. 

Öfrenildiğ'ne göre, fngiltre Alman
yanm Belçika ve Franr.a topraklanna 
ttt.;avllz etmesine mUaaa.dc etmiyecek, 
fakat her hangi başka bir dcvlctt kar
tı tcah1ıild altına girmiyecektir. 

Dlln yapılan !nglllt-Fransu: itill!-

lan yanlı§ tefsirlere ufnyarak bu."llara 
tecavClzkAr bir mahiyet atfedilmeme~i 
için ağlebi ihtimal Roma, ve Berline teb 
liğ edilecektir. 

Salahiyettar bir lngilis diplomatı 
Havas ajansı muhabirine lJeyanatta bu· 
lunarak: 'İngiliz ve Fra:nsu devlet a
dıımlan ara;mdald görü§ birliğinin 
tam oldufunu ve bu vuiyct kargnımda 
Almanyinın giddetc müracaat etnıcnin 

llizumsu.zluğunu anlaması lhımıeidiğıri 
aöylemi§tir. '"Hitler müzakere y~lu ile 
komıuiarlle sulhcn anlaımanm lUzumu• 
nu anlıyacaktır. İngiltere.-. ts.ıscn bu 
mil.ıakcrcler bilsnü suretle neticelendi 
ği takdirde Almanyanm müste'hle~t 

taleblerinin terviçi i~in bir ıekil bulunıı· 
bilc.ı..:ektir.,. 

Resmt tebliğ 

Londra," 2g (A. A.) - Franat% ve 
İngiliz devlet adamlanrun dUnkU gö
rliımelerinden sonra ncıredilen l::ir teh 
liğde, görU§ülen bUtün meselelerde tam 
bir itilif huıl oldufu ve mU~akerelert 
cuma sabahı 4cvam edileceği kaydedil
mektedir. 

Filistin meselesi 
ve Suriye 

Şam 29 (A.A.) - Suriye parH\mentosu 
Filistinin taksimine itiraz eden bir tak
riri ittifakla kabul etmi:ıtir. 



Crrilrltlı lhavaDcar<dla 
geçefil kraDDar 

~ 

nıçın SilJasi entrikalarda petrol 
en bülJÜk rolü oqnar ? 

Bir petrol kralı açın ş~yDe dennyorr: INlapoBeon 
kadar cQretkAr0 Kıromveı ka«21ar mükemmeo R 

"Petrol .kralr,, ismi verilen Riket 
ticaret ve siyaset dünyasmd& lböylik 
rol oynayan bir adamdır. Dünyanın 
nereseinde petrol ve onunla. beraber 
bir siyaset meselesi ortaya. çıkarsa o
nu orada bulmak mümkündür. 

Bugün Riket, kendisini ora.dan 
oraya bir iki saat içinde götürüp 
getiren tayyaresi ile Londraya. geldi 
ve bütün lngiliz efkarrumumiyesi o
nunla me§gtıl. 

Riket, 935 senesinde, sıcak bir s.ğu• 
tos günü, Habc§istanda, Haile Selft ·i
ye ile yaptığı mühim bir müzakereyi 
kazanan adamdır. O zamana kadar, 
ismi fazla dilde dolaşmayan bu a.d.a.mt 
~J!-s.~:mra, Rokf eller ile beraber, 
~alı unvanmı paylqmaya bat 
ladı. Riket o zamana kadar 110,000 
İngiliz lirası sermayeli bir petrol kum 
panyastnın müdürü idi. 
"En koyu renkli İngiliz" 

Riket bugün Londrada İngiltere ile 
Meksika arasındaki petrol ihtilatı mü
nasebetile bulunmaktadır. Fakat, Lon 
drada ağzından slınan lakırdı. her yer 
de olduğu gibi, yalnız bir: 

"Söylenecek bir şey yok,, den iba-
rettir. 

Onun kendisi hakkında söylediği bir 
söz meşhurdur. Lakırdı sırasında: 
"- Ben en koyu renkli !ııgilizim,,. 

demi§tir. 
Bu sözle, daima siyah elbise giydi

ğini, yani resmi zevatla temas ettiği
ni söylemek istemiştir .. 

Riket, az söz söyliyen, fakat çok 
i;s yapan bir adamdır. Onun için, mu
vaff akiyeti de gayet kısa bir zaman 
içinde olmuş, adeta şöhrete de ne 
kendisi, ne ba§kaları, hakkında fazla. 
lakırdı. söylemeksizin ulaşını§tır· 

Umumi harpte orduda bir nefer o
larak hizmet gören Riket bir iki ye
tinden yaralanmı§, Londraya gelerek 
rnemur olarak çalışmıştır • 

Harpten sonra Riket Rusya.da. gö
rünmü§tür. Rus)Caya gitmesi ile onun 
belki iş ve siyaset hayatındaki ilk a
dımı atılmıfilı. Çünkü. Riket Moskova 
Ya, !ngilterenin harp senelerinde cep
hane ve silih nazırı olan Lord tnver
f ord ile beraber gitmiştir. 

* • :(o 

1922 de Riket Loıanda.dır. Bugün
kU petrol kralının o zamanki vazifesi 
nus ihtilfilinden sonra, İngiliz ve Sov
Yet siyasilerini ilk defa olarak görüş
llıeye sevkcqnekti. Hakikaten Lozan
da Lord KUrwn ile Çiçerinin görüş
l'l'lelerinde mutavassıt rolünü oynayan 
ltiicet olmuştur. 

O günlerde, Cenevrede daima görü
l~n yiizü güneşten kararmış, saçlarına 
bıraz ak düşmüş, bu uzun boylu ve 
kırklık zat herkesin gözüne çarpıyor· 
du. Cenevre ile Kahire veya Hayfa 
a:asında, tayyare ile o kadar sık gi
dıp geliyordu ki. ba:r..ıları onun ne za-
ıan Ccnevı·cden ayrtldığmı. ne za

tnan tekrar geldiğini fark edemiyor
du, 

lunduğu zaman Rokfellcrc dünyadaki 
petrol muharebesini kısmen kaybet

' tiren o olmuştur. 
· Bu muharobcdo .Kromvel gibi hare 
ket eden diğer bir "kral11 da Kadman 
dır. 26 milyon İngiliz liralık sermaye-

! li lngiliz - İran petrol şirketlerinin 

\ 

reisi olan Kadman büyük harpte, ge
rek siyaset, gerek ticaret sahasında. 

\büyük bir rol oynaml§tır. 
Petrol krallarmm içinde en fazla. 

esrarengiz görlinen Kadmandır. Bir 
kas<r,bada doğup büyüyen Ka.dman, 
meşhur İngiliz muharriri Amold Be
nette ayı\i mektepte okumuş ,sonra. 
bir lOOmür madeni şirketine müdür 
olmuj. daha sonra maden o~akları 
mUfeWıUJff etmfpjr. 

Bir müddet Binningam Unlveraite-

P ctrol kralı Riket'in bütün mı1Vaf fa· sinde profesörlük eden Kadman, m. 
hayct .kendisini "petrol içinde,. bulu

kiycti kısa ı·c az l:omışmasındadır. yor. 

Riket, Hayfa veya Kahire ile Ce
De\TC arasında mekik dokurken, yal
nız, Romaya bir uğruyor ve, sanki 
gömlek deği§tirip terini kuruttuktan 
sonra, yoluna tekrar devam ediyor
du. Bar.an tayyarenin, yolunu şa§ır
dığı ve Romadan sonra Bağdada git
tiği oluyordu. 

Riketin petrol işleri başlamıştı. Fa· 
kat, petrol ticareti ile her uğraşan 
gibi, onun da i§lerinin yarısı siyasi 
idi. Çünkü petrol. yer yüzündeki si
yasi cntriknların büyük bir kısmında 
mühim bir rol oynayan amildir. Pet
rol ticareti ile m~<:tgUl olan bir adanı. 
bir dakika masasının başında oturur, 
telefonla konuşur, telgraf gönderir, 
fakat ondan sonra.ki dakikasını tayya 
re ile bir seyahatte geçirir; kendisini 
bekliyen siyasiler vardır·. 
Habeş harbinde ıtalyanın 

rakibi! 
ttalya Ha.beşistanı almak için ha.ry> 

ederken rakipsiz bulunmuyordu. Rı
ket de Habe§istanm petrollerini ai
ma.k için. ne zamandanberi Ha.be§ 
kralı ile pazarlığa girişmişti. Hatta, 
Riketin bu işteki cUreti ltalyada ken
disine şüpheli bir adam li>breti ka-

zandırmıştır. 
Onu, ltalyan askerleri Habeşistanı 

fethetmek tız.ere iken İtalyayı ele ge-
innek için Entelicena Servis tarafm
~an gönderilmiş bir adam sayıyorlar-
dı. 
Diğer "Kral,, lar 

tngilterenin petrol krall~ı a.r
1 
a~md

da başta gelen isimlerden dıger erı e 

Deterding ile Kad~r: . . 
Sir Henri Deterding ı.çm b~~ ~ı

liz Lordu "Napolyon kadar curetk_a.r 
Kromvel kadar mükemmel,, demıg-

tir. b" • ad 
Deterding mükemmel ı; ış am~ 

olduğunu, }{olanda H~dıs:anmdakı 
petrol i§lerini, Rokfcllerın dunya pet
rol krallığı tacını baŞından alaca~ r· 
kilde idare etmesi il~ göst~nnış~~: 
''Royal Daç,, şirketinın müdürU 

Ingilbarenin Süveyş kanalından g~ 
çen imIW"atorluk yolunu kurtaran 
nasıl Dirsaeli ise bu memleketin 
Yakın aŞrktaki petrol hattını kuran 
da Kadman olmuştur. Irakm ortasın 
dan Akdcnizc kadar çöller, dağlar, 

taşlar ve nehirler aşarak, petrol nak
leden 1200 mil uzunluğundaki borula
rı döşemek fikrini ortaya atan ve tat
bik eden Kadmandır. 
Pantalon paçasmda bulunan 
bir keşif 

Niyutonun, ba§ına düeen elma. ile 
sukut kanununu ke~etmesi gibi, Kad 
m~ da, bir gün bir yol kenarmda 
otururken petrol daman bulmuştur: 

Kadman, uzun bir yolculuktan son
ra yonılm~. bir yolun kenarmda 
oturuyormuş. Arkasına uzanıp bir 
mUddet dinlendikten sonra ayağa 

kalktığı zaman, pantalonunun siıruıi
y~h olduğunu görmüş. Kadman, bu 
sıyahlığm yerde bulunan petrolden 
geldiğini keşfetmekte gecikmem.it ve 
derhal: 

- Burada petrol var! demiştir. 
Hakikaten, Kadmanm ayağındaki 

beyaz keten pantalonu simsiyah ya,. 
pan, yerden çıkan petrol buharı imif. 
Orada yapılan sundaJlarda adamm 
yanılmadığını gösteriyor. Bu suretle 
Kadnıan, !ngilterenin Parbek Hila 
ismindeki o mmtakasmda. da. petrol 
çıkarılmasına hizmet etmi§tir. 
Parasile mide ala mıyan 
adam 

Petrol kralı unvanlllJ herkesten 
fazla ilzcrinde taşıyan Rokfellerin 
muvaffakiyetindeki en büyük sır, Çin 
de kazandığı geniş satıe salıamdır. 

O zamana kadar mum veya. yağ 

kandili yakan Çine Rokf eller petrol 
satmayı düşünüyor. Fakat, Çinlileri, 
asırlardanberi devam ettikleri bir ha.
yat şeklinden kolay kolay ayırmak 

mümkün olmayacaktır. 
Bunu bilen Rokfeller bir çare dil

eünüyor: 

Lüzumlu Telef onlar 

vf $ir-"Oİ"i& 1<40!\R 8i~ÇCHC 
M~"'i0V'1 L~~' İDAM" M"W 
t<\JM ETTt"M ... ANı.AC>ı-. 

Nl:Z.l'ıı1l ! • . 

29 NISA,l - CUMA 
Hicri: 1357 - Sefer: 29 

··••'91• ....... 
19,03 

Fırtına (3 gün) 
raır.tt Aaball oaıe lkl1141 .... ..,.,., l'aa. ,_. 

3,2G 12,12 16,02 19,03 20,44 3,08 

l'angrn: 
.. İstanbul icin: 24222, BcyoAlu icin: 44644, Kadıko:)' itin: 60020, Üsküdar 
ıcın: 60625. 

Ye§llköy, Bakırköy, Bebek, Tnrnbya, Buyukdcre,Fe.nerbahçe, Kandilli, Eren. 
köy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu .. 
nına yangın demek ktıfidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ,. ,, 36. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Gnlatn ynngın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdnd: 44998. Müddeiumumilik: 22200. Emni:yet müdürluljü: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosına .. 

niye: 21708. Üsküdar - Kadıköy: 60773. 
Jlavagazi: İstanbul: 24378. Rnclıkö)•: 60790. DeyoAhı: 44642. 

T akai Otomobili I stemek I çin 
Beyo~lu ciheti: 49084. Bebek ciheti: SG -101. K:ıdıkoy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstnnbul acenteliği: 22740. Knraköy: 42'362. 
Mudnnyaya: Paıar, Salı, Perşembe, Cuma gunleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. 
Kanıbigaya: Salı ve Cuma giinleri sanl 19 dn Tophane nhtımından kalkar. 

'Ve Tekirdnlt, Miircftc, Erdek, Şarköy iskelelerine uğrıynrak Karabigaya ı.·nnr. 
Akdeniz postası: Yann saat 15 de hareket edecek olım vapur, doğruca lz. 

mire gidecektir. 
Karadeniz postası: Yarın sanl 18 de knlkncnk olım vapur; Ereğli, Zongul. 

dak, Filyos, Bartın "e Amasrn)'n u~rndıktnn sonrn Cicleyc gidecektir. 

Müzeler 
Ayasofya, Roma - Bizans, Yunan Merleri ve Çinili Köşk, Asl<erl Muze "e 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müıesi, Sıhhl Miize: 
(Bu miizeler hergün saat 10 don 16 yn kadar atıktır.) 
'fürk ve lslA.m eserleri müzesi: Pazartesiden başka hersi.in saat 10 dan 16 )'a 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ~·e kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergiin s:ınt 13 den 16 yn k:ıdnr acıklır. 

Memleket Dqı Deniz Seferleri 
. Romıın~ vapurları: Cumartesi günleri ıs de K8slenceye; Sah günleri 28 de 

Pıre, Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan vapurJan: Cumıı günleri sant ıo da Pire, Brendizi, Venedik, Trfye&te, 

Avrupa Hattı · 
Sirkeci istasyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergiln Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvnnsiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün snııt 8,50 de hıırcket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hııreket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara. r.kspresf, 20 de Adopazıırı. 
Du trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pnzarlcsi Çarsaınba 

ve: Cuma günleri Hııleb ve Musuln kadar sefer etmektedir. ' ~ 
Geçen Sene Bugün Ne oldu? 

o Eski generallerden Abdullah vefnt elti. 
• Irakla komşuluk muahedesi on ·yıl dnhn uzatıldı. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEl'OGLU 
Türk ': Ölüm zeplini in Hahcner.ı 
Saray : Elmas kac-.akcılı~ı ve M:ı. 

Jakalı kadın 

Melek Altın yağmuru 

ipek : Meşum gemi l"e Dişi 
Tan:an. 

Sümer .. Arşın mal alan ,.e Es-
rarengiz gemi 

Alka.:ar ': Olilmle karşı karşıya "e 
Beyaz atlılar intikamı 

Sakarya ': Napolyonun metresi 
Aırf : Bildirmemiştir 

l.'\TANBU~ 
Alemdar : Hind mezarı \'C Silllh 

kuvveti 
:Arak ı: Yakan Buseler (Tino 

Rossi) n Gece baskını 
Jlillf ': Hind mezarı ve Pıırlste 

buluşalım 

Ferah ı: Kalbin sesi gece adnml:ı. 
rı korkusuz suvnri. 

KADTKOl' 
Hale : Sarı zıımbak 

OSKUDAR: 
Hale : Esirler gemisi 

Tiyatrolar: 
HALK OPERETi 

Kadıköy Süreyyadıı Pazartesi nkşamı 
9 da 3 YILDIZ 'OC YILDIZ ÜÇ YILDIZ 

Yeni ve en son operet ilk defa 
TURAN TtY ATROSUNDA 

.~:, ı 
.H:. )'OGLUNDA 

Halk sanatklirı Naşil 
\C arkadaşlan okuyu. 
cu Burhan konseri 
lstanbnl Çice~i kome
di 3 perde varyete, 
cambaz, düet. 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
29-4-938 cuma günü akşamı saat 21 de 

BcstekAr Jak Anfan gecesi 
l\iza konseri ve Belkis piyesi 4 perde 

Zengin program 

lstanbul Radyosu 
29 NiSAN - CUMA 

17 ın'kılAp tarihi dersi: Ünh·crsileden 
naklen, Recep Peker tarafından, 18,30 Ço. 
cuk esirı;emc kurumu namına konferans, 
Doktor Şükrü 1lnzim (Çocuklnrdn sinir 
lurzıssıhhıısı), 18,45 Beyoğlu hnlkc\İ göste
ril oklu tnrafın<lan bir temsil. 19,15 Çocuk 
terbiye i, Ali Karni Akyüz. 19,55 Borsa ha· 
berleri, 20 l\luznffer llknr ve arkadatları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,45 Hava raporu. 2Ö,48 Ömer Rıza ta
rafından nrııpca söylev, 21 ~ıhal ı.·e :ırkn
daşlnrı tnrııfınd:ın Türk musikisi ve halk 
şarkıalrı (saat a):ırı), 21,45 orkestra, 

1 - Valdenfcl: Espnna va.Is. 
2 - Brambs: d:ıns hongunıvaz. 
3 - Drlgo: La forc anş:ıntc. 
4 - Trnnslntör: Hohroytcukin lili

püd. 
22,15 ajans haberleri, 22,30 plakla solo· 

lar, opera ve operet parc'Man, 22,50 son 
haberler ve ertesi günfin prosnımı, 23, son 
BIJKRES: 

18 cazban, 20 plôk, 20,35 operadan tem
sil nakli. 
BUDAPEŞTE: 

18 varyete, 20,15 sigan orkestrası, 21,10 
tiyatrodan temsil nakli, 24,20 opera or• 
kestrasının konseri. 
BERLIN: 

19, bando, 20,10 Şubertin plikları, 21 
cazbant, 23,30 hafif müzik, ve halk bava· 
ları, 

ROMA: 
18,15 salon orkestrası, 20,30 plakla ha· 

fif müzik, 22 temsn nakli. 
VARŞOVA: 

18,15 pi)•ano konseri, 20 lionser, 21 rad. 
l"O orkestrası, tarafından hafif m\Jzlk, Hı 
cazbant, 23 salon orkestrası. 
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Emlak satışı 
Kabahat kimde•/ 
Leoını Dd iL.ene 

lsta11bul Emniyet Sandığı direk lörJUğUnden 
Salihin Sandığırnıza 17018 hesap No. sile 750 lira lx>rcundan dolayı birinci de

recede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip Uzeri
ne 3202 No. lu :kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 mı:ı maddesine göre satıl· 
ması ic~p eden Boğaziçinde Çcngclköyüfıde eski Çairilıca tariki yeni çakal~ so
ka~ında eSki 8 yeni 13/ 1 kapı No. h kargir fazla bahçeli bir evin tamanu bir bu .. 
ÇU.}f ay müddetle açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaı;funa i{5re ya
pılacaktır. Arttıtıl'lay2 girmek istiren :ıo lira pey akçesi verecektir. Millt banMala
rımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fe· 
ner re!imleri ve vakıf icaresi ve taviz be6eli borçluya aittir. Arttırma §:lltttamesi 
10/5/938 tarihinden itibaren tetkik etmek i tiyenlere Sandık Hukuk 1§leri seMsin· 
de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izanatta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. 

Semen Osipo\iç büyüK bir tröstün di
ftktörü idi. Bir gün, evindeki odasında 
oturmuş, kansı Frina Stepanorna ile 
Jiomışuyordu. . 
Kansı, mooaya uygun, iplik gibi ince 

Jüşlarını çatarak dargın bir çehre ile: 
- sen muhakkak mektebe gitmelisin. 

diyordu. l§itiyor musun, senra? Doğni 
ıfı~lebin direktörüne çık Bobkayı böyle 
paylamamatarını söyle. l5itiyor musun, 
Senya? •• 

semen Osipoviç, esniyerek: 
- canını, dedi, onu paylayan falan 

yöK .. Bunu da neröen çılfarıyorsun? 
- Nasıl paylamıyorlarmn? Pekfila da 

paylryorlar .. Baksa na, Bobka hakkında 
melitep direktörlüğünden üçüncüdür 
mektup alıyorum: Yok "Bobka yaramaz 
lil eili.Yor!,, yok "Bobka terbiyesizlik 
ediyor!,, yok bilmem ne yapıyor?, 

- Belki de Bobka hakikaten ... 
- Ne ''hakikaten,.? 
- Yaramazlık ediyor; terbiyesizlik e-

(!JyOi; yok bilffieffi ne yapıyor! 
Y'rina Stepanovna can sıkıntısile: 
- Hayır, hayır, dedi, ben buna katiy

yen inanamam .. Bobkanm böyle bir şey 
yaprnasma katiyyen ihtimal veremem. 
Herhalde diğer çocuklar yapzyor ve onun 
~ne Ytlldüyorlar .. İşin doğrusıı bu ol
sa gerek ... 

Frina Stepanovna, Bobkanm usluluğu 
hakkında Jmeasına daha bir yığın 13ôz 
söylemek niyetinde idi.. Fakat bu sırada 
büyük bir gürültü ile oda kapısı açıldı. 

oaa hizmetÇisi feryat ederek ôclaya gir
di.. Hittnetçinin yüzü kıpkırnı[ZJ \-e öf• 
keli itli. saçtan, üstu başı dumanı üsttlrı 
·ae §ehriyeye bulamıştı. 

· lli~tçl, Meta tıkanarak: 
- Bu, görülmüş şey midir? diye bağı

rıyordu. Darılmayın ama, bu, çocuk de
lil, Meta şeytan .• 

B"" ı. ... ~ ' B ğ - agırma, U<ll!;•rnıa... a ırmadah 
anlat, ne olmuş bakalım? 

- Ne olacak? Bobkanın nıarifetleti .. 
Ben mutfakta ~iye çorbası kaynatr
yôffiwn .• Çörbanın tuzunu koymuş, eri
sitı diye kanştınyordwn. Bobka elindeki 

lastik topu, hem de ni~lıyarak, çorba
nın içine fırlatmaz mı? Frina Stepanov
Mı dltılmlyın ama, slz bunun önilllO al 
mazsanız artık ben bu evde duramam. 

Frina Stepanovna kaşlarını çatarak: 
- Siz mutfağa gidiniz, dedi. Ben Bob

kanm kulağını çekerim .. Maamafih kab:ı 
h!tin blıYolfi ~izrl~ .. Onu ne cHye mutfa
ia k>kuyorsunu.z? 

- Aman yarabbi, sanki ondan sakın
mak kabilmiş? Kırk kilide vursanız, o 
gene bir kolayım bulup içeri girer. 

Hizmetçi mutfağa gittikten sonra Se
men Osipoviç sinirli sinirli söylendi: 

-Buyrunu.z, buna ne diy~eksiniz? 
itte senin çocuia verdiğin terbiyenin 
mahsulleri... Bu vakadan sonra Bob
bnm mektepte d~ ayni haltlan ke.-

rt§brdığma kaUyyen iman ettlın. 
~ OSipeviç kapJY3 yaklaştı ve yük 

sek~e: 

. - Bol:b, diye seslendi, derhal buraya 
&el! 
ÇmıırülJ bir ÇOCtlk sesi cevap verdi: 
- Valbya telefon edeyim öe şimdi ge

lrlm baba.l 
, - Sonra telefon edersin! Sen hemen 
~ıel! .• 

- Hesap vazifesini nasıl hallettiğini ..... ..... 
ogrenecegım. 

-D~rhal buraya gel diyorum sana! 
tık önce bir çocuğun koşuşması, duyul

du. Sônra oda kapısı açıldı. İçeriye onbir 
ya~larında zeki öakı~lı. afacan bir çocuk 
girdi. Iliç bir şey olmamı~ gibi, sandal· 
yeterden biri uzerine, ata biner gibi bindi 
ve bacaklarını sallamağa başladı. 

semen OSipoviç sert bir sesle: 
- Topu neye çorbanın içine attın? Ça~ 

bııK cevap ver .. öedi. 
Bobka soğuk kanlıhkla ve büyük bir 

ciddiyetle ce\ ap vctdi: 
- Top çarpınca çorbanın ne kadar sıç

rayacağmı merak ettim de onun için at. 
tım. 

Frina Stepanovna: 
- Ya, öyle mi? diye haykırdr .. 
Bobka k:ıhkaha ile gülmeğe başladr. 
Frina Stepanovna dargın bir Çehre ile: 
- Fakat, Bobka. ben r.:ana evin içinde, 

bilhassa mutfakta top oynamamanr ten· 
bili etmemi~ miydim? 

Bobka, sanki kenaisine söylemiyorlar
mış gibi gene gülmeğe başladı. Semen 0-
~ipoviı;in aöam akıllı canı si.kıldı: 

- Ne terbiyesiz çocuk! diye söylendi. 
Seni hakikaten çoR şımaftmı,lar! Bu ço
cuk değil, adeta sokak serserisi.. 

Bobka mini mini kaşlarını - kaldırdı: 

cmra 
havalarda 
geçen kral 

_... Baıtaru1 9 uncuda 
Çinlilere gaz yaktnaği mfla. kabul 

ettirmek lazftn. Bunun için de t~k 

çare hepsine bedava olarak birer lfun
ba. vermektir .. 

Rokfeller bu fikri iierhal tatbik edi 
yor. Bir gün milyonlarca. lamba., A
merikndan bir vapura .konarak, Çinin 
yolunu tutuyor. Çinliler, 4merikadan 
gelen ve bedeva dağıtılan medeniyet 
hediyesini kapışıyorlar. Onlara. bu 
lamba denen §Cyin nasıl kullanılaca
ğını da öğretiyorlar: 

Lambaların içinde bir miktar gaz 
vat'dtt'. Bir kförit çakınca, fitil alev 
alıyor ve C1nlilcrin o 2:ahlana kadar 
ne mumla ,ne de kandille ~lde tdeme
diklcri bir Iftk veriyor. 

Artık bütün Çinliler ,evl~rinde bu 
ıamb1ları yakıp bayram edıyorlar. 

Lambadaki gaz bitmez bit madde 
değildir. Bitiyor. La.kin, Çinliler ar
tık lamba yakmağa alrsmıştır ve bu 
gli3el ilet çok h<>&larına. gitmiştir. 
Kolay kolay ayrılanıazlar. Ne yapa
caklar? 

Gayet basit: Her mahallede, her 
köşe başında. bir dUkkan açılmı!i, pet
rol satılmağa başlanmıştır. Çinliler 
için artık lllum ve kandil adeti kalk
nnş, evlere petrol girmeye başlamış
tır. 

Bundan sonra, Rökf ellerin kasası
na. da Çiti altınları eıntıeye başlıyor. 

Fakat, Rokfeller, hayatında kendi
sini mesut hissetmer.ni11 bir adamdır. 
Midesinden muztarip olan biı adam: 

- Allah bana para verdi, fe.ka.t bu 
paralarla mide almak mümkün değil! 
dem.istir.~ • 

Çocuk hafta~o 
·•"' 

_ Hediye kazananların 
isimlerini.neşrediyoruz 
. 37 - Şevket kumkapı, 0,0, 38 - Ayla 

. Günseli Beyazıt. 39 - Azra Vildan P. U. 
lld. kın Ankara, 40 - Muzaf(er Bolvadin, 
ıı - Tank Ruyas Kadıköy, 42 - TürkAn 
Kartaltepe Aksaray, 43 - Fikret 15 inci
okul. .U - Halil Tamer Zile orta okulu, 
45 - Mehmet Şahin Ankara cezaevi. 46 -
Jlünir Corıpçı Havzada kunduracı 47 -
Sadi Agun Aşıkpaşa, 48 - Necdet Kızıltan 
tumkapı, O.O. 49 - Dürdane Galata yUk
Hkbldınm, 50 - Hilsej:in Cahil Şehremi
ni. 

BfREI\ DEFTER KAZANA?l.'LAn 
it - Kemal Armalan VilAyet evralı: U.

tlbt, n - 1bn İstanbul erkek lisesi 58, -

Sahe Sişmanyan Atnavutköy, 56 - Tek
men Toptaşı Saraçhatıebaşı, 57 - Meliha 
Kabalaf kıi ortaokiıl 58 - Mckki Fındık
lı okulu, 59 - Ayfc Ayazpaşa 60 - Hatice 
l\lrlek Şişli 61 - Mehpare Ayazpaşa, 62 -
Refik Demir Yalovada 63 - Muazzez Davut 
paşa cadesi, 64 - Mazhnr TaTksimde Fev 
~i memuru, 65 - Gülçin Orkut Beşiktaş, 
66 - Hicri Beyazıt, 64 - Necati Binici 
Kumkapı, 68 - Fethi kosımpaşa, 69 -
Omer Ersun Sirkeci Dervişler, 70 - Bed 
ri Beylerbeyi, 71-Yosmen Bahçekapı, 72 
- Perihan Altınfener, 73 - Sabahaddin 
Dikmen Üsküdar, 74 - Arif SaAlaın l\fah
mutpafa, 7Ş - Behçet Bal'kut :Vefa lisesi. 

Siyah gözlerini birlfaç defa açıp kapıya
rak: 

- Sokak serserisi sensin, dedi, ben ne
den soK:ak serserisi oluyor muıum? 

Semen Ôsipoviç öfkeyle yerinden fır· 
Iadı. Eliyle kapıyı göSterereK: 

- Derhal dışarı çık, ôiye bağırdıt Ba
bana cevap vermeğe utanmıyor muiun? 
Sana ayrıca çorbanın hesabmı da soraca .. 

iJm. 
Bôolta dışarı çıktıktan sonra Semen O· 

sipoviç kanSina döndü: 
- Bana bak Frina, dedi, bu çotuğu bu 

hale getiren sensin!.. Benim onunla uğ. 
raşmağa vaktim yok .. ÇOCuk, senin hari
kulade terbiye ustillerin sayesinae mü
kemmel bir apaş, mükeı:tıtnel bir serseri 
olacak .. Buna ~üphen olmasıt'I ! 

Semen Osipoviç kansına, Çôcuk terbi· 
yesi hakkında u.itin bir }{onferans Vtfmtlt 
niyetinde idi. Fakat bu sırada kapı açıl
dı .. içeri hizmetçi girdi: 

- Bobkanın mektebinden bir ölretın~n 
geldi, dedi. Bobkadan şik~yeti varmış! 
Karı koca biribirlerine baktılar. Fakat 

Semen Osipoviç çabucak kendini topladı: 
- Allal1 Alalh,, çok şey, diye söylen

di. Haydi Frinnoçka1 rica etlerim. ~n o 
dana git! Hiç meraklanma. hiç üfülme! 
Ben her şeyi hallederim. Haydi kızım, 
Öğretmene söyle de buraya gelsin! 

On dakika sonra Semen Osipo~e, u
zun boylu, kıtsaç1ı, yüksek ahnh. zeki 
bakışlı kadın öğretmen kat§dıklr konufU 
yorlai'dı •. semen Osipo\'için yüıU katma• 
kamıktı .. Öfkeli öfkeli konusuyordu: 

- AffedersiniZ ama, diyortlu, Çotuk 
evde bulunduğu zamanlar çok uı:lu oturu 
yor. Şimdiye kadar onun ağzından bir 
tek fena söi işitmedik .. Bana öyle :gtliyor 
ki siz mektepte lüzumsUz yere onu p:ıylı
yor, 8inirlendiriyorsunuı!. Bclki dt di
ğer çocuklar onuh u~üluğundan istltade 
ederek k@ndi ya.pükları kabah~U\;ri ônun 
tlntine Yük1Uyöttar .. Zavallı BObka da 
bUtOn bunlara bôyun e iyôr .. 
Öğretmen gütünıSedi: 
- Ah'ıa da yapıyotıunuı ha! .. dedi. 

Hiç Borisde öyle bir göı vlr mtP Benim 
kanaatleritl'ıe nawan, iı ~Vtle tatbik et
tiğiniz kötü bir terbiye usulile coculun 
ahlakını boıuyorsunuıl iyi vt fena yap
nıak ilk önce eizin ikinci derecede biıim 
eliınirdedir .. 

.... Ben on~ feM bir t~rbiyıı!l verdiiim.iıe 
hiç de kani de~ilim. 

- Y~arida da $Öylediğim gibf: Boris 
ne iyidir, ne de fena .. Fena tara.flart olsa 
bile biz onu tlUreltebiliriı.. Siıin bize 
yarditn etmeniz ~arttır. Alımı mesel!~ 
cuğun kıyafeti: Ona, m~tepte hiçbir 
çocuğun giymedi~i bir elbise giydiriyor
sunuz: Nedir o kayışla, apoletler falan .. 
Bütün, çocuklar kendi ine gülil;'Or .. Siz 
buna iink1n \'etmemelisiniz ı 

- Çocuğun kıyafotinde ne var? Mü
kemmel bir Avrupa kostümüt 

- K~tümün kalitesi, nişanı beni ala
kadar etmezi Yalnız çocuk o lilıumsuz 
byı~arla tpoletlerle o kadar m~ ki 
ders bile diruiyemiyor. 

Semen Osipoviç gayet manalı bir tarz
da omuzlarını silkti: 

- Bu noktada beni mazur g0ıilnüz. 
Cledi, fakat çoculun kayışlarına, apolet
lerine nezaret etmek üzere onun yanında 
daimt bir bekçi bulundurmama imkan 
yok! 

Sokak kapısının yarımda, öfteüneni 
uğurlarkeh Semen Osipoviç sordu: 

- Bana öyle geliyor ki sil Bobkanın 
dilzelemi}'tee:ine kanisiniz? Oyle mi? 

Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satrlığa çıkarılan gayri men .. 
kul hakkıntıa her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bitinci arttırma 6/6/938 iari
hine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandı~ımızda saat 15 ten 17 ye ka
dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihen 
almmasr icap eden g:ıyri menkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen ~~ 
olması ~arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahüdu baki kalmak şaft.ile atttmna 
1~ gün daha temdit edilerek 21/6/938 tarihine milsadif salı günü ayni saatte son 
attıtması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok artmanın Ustüooe btra
kıl~~tır. Hakları tapu sicillerile sabit olmayan alakadarlar ve irtifak hakkı sahip· 
lwrun bu haklarını ve hususile faiz ve rnaaarife dair iddialarım ilaıt tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı milı:.bitelcrile betaber dairemize bildirmeleri tbım
drr .. Su suretle haklannr bildirmemiş olanlarla haklan tapu sitilletile sabit olma
yanlar satı~ bedelinin paylaşmasrndan hariç kalırlar. Daha faıla ma11lrft!t almak 
fstiyenferin 937 /213 dosya nurnarasile ~ndığımız Hultıik İşleri servisine müra
taat etmeleri lüzuriıu il~n olıınur. 

••• 
DİKKAT 

~mni~et Sandığı;. Sandıktan alınan gayrimenkulü iı:ıottk göstermek: i•tiyenlere 
tabının edılen kıymetın yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre kola~'hk &öster.; 
trı~lttedir. '(~O) j 

YbN i TbSLiMAT 
ILMUMABERLERiMiZ 

DAUAYUKSEK 
J:AiZ, DAl-IA EYi 

ŞARTLAR. TE:MiN rDL:R 

UOLANTSI;: RANK-UNi NY., 

Bu iki kelime ~ı~-------........... 
Hatırın1zdan çıkmasın! , Memur aranıyor 

1 K A D E R 
Muhasebe 1$lcrine \'Akıt -.e b0.U1ıı 

• ıün ('alışabilecek bir Türk aran170t; 
Ayda en çok otuz lira verilecektir. 
Daktilo bilenler tercih olunur. 

Ankara cadde~lnde 101 numarada. ClŞESt 

2-11 MAYIS 
TARlHl 

Kader Ciıeainden bir tayyare bi· 
leti aJmalııımı~ Zira Kader herke
.in siıeıidir. Ve herkesi memnun 
eder. 

KADER 
Eminönil, Valde han No. 4 

B. O. 1stik!U Cad. No. J09 
D:l.duat: T .. n ıipari11eri 

Cunıhuriyel Kı'Uürıhancıtne müracaat .• 

Dlf Doktoru 

Necati PAKŞi 
Hastalannı bergün sabah ... t 

10 dan akf&ID 19 a kadar kabul eder. 
Sah ve cuma günleri saat 14 ten 

18 e kadar paranzdtT. 

Adres: Kara.köy T\lnel Dı.,-dam, 
Tersane caddesi batında No. 1/2 

- Hayır, ben hiç de bu kanaatte deği

lim .. Ben esasen terbi~-eleri mümkün ol- l•••••••İill••••••m 
derhal ıönderilir. 

mıyan çoctıklann bulunabileceğine kani Birin O tk 
değilim. - eı sınu ı>era ur 

O~etmen gülümsedi. Küçük bir tered- ıDr. CAFER 1,A YY AH 
dütten sonra: Umuml cerraht ve sinir, dimağ estetik 

- Fakat ıslahlan mümkün olmıyan cerrahisi mütehassısı 
birçok ana babanın bulundu~nu ttc- PARtS TIP FAKÜLTESİ S. 
rübemle biliyorum. Dolru olan burası· ASİSTANI 
dır. Allahaı5m.arladık Semen Osipoviç! Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 
Vaktiniz müsait oldu~n ıaman daha uzutı estetik ''Yüz,, meme, kano buruşuk. 
göriijürüz 1 luğu ve gençlik ameliyatı., 

Rruçadan çeviren: Ferah Fmulı (Nisaiye ve doğtım mütehassısı) 

Babıdu?n°~!~:·:~!e yeni '"e ! 
konforlu muayenehane C:ıltaloltlu yokuşu 1 
43-1 matbaacı Sabriye müracaat. 

Muayene sabahları M 
8 t:ı!: ~~: Gcr•tl:d!.CJJ ~!! 1 

R•\'I ~ıu . Pamı.,J.:kaoı. Rumeli han. 1. r 

................................ 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar 
btan~uda Divanyound.:ı (104) nu
marah hususi kabincınde haatalannı 

kabul der. Salı, cumarteıi aıünleri 

aabah ''9,5 - 12., saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muı)'f'nehane 
ve ev telefonu: 22398. 

............................ 
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Ttlrktye Cumhuriyet Merkez Bankası 
22 ı 4 ı 1938 vaziyeti 

"'KTf P Lira PASiF 

Uldiş - dUnUş blletterlol n mOddetı 
uzatılmıştır 

1 - Mayıs - 1938 tadhlnden tttbaren gidiş • dönilş ı1arı1resf, lbdlll:tle~~ 
k ımak ve yo cu ara ı v • 

mer'iyet müddetleri bir aydan iki aya tı arı re 
8 

kadar bir ve daha 
no m esafesi mecmuu nzerlnden bee ynz kllometırt' 

1 
in keza lstaayonda 

fazla mesafelerde beher beş yUz kilometre ve ke tr. JcreUerde değişiklik 
tevakkuf hakkı verllmek suretiyle ddlştfrllmlşt etler eski tarife hOkmO· 
yoktur. l/Mayıs/938 tarihinden eY-rel alınan bil 
ne tlbl olacaktır. 

1 t muracaat edllmeJfdfr. ' 11232,. (2426) 
Fazın tafslldt itin stasyon ara 

Avrupa Hattında Mftblm ·renzlUlt 

d itibaren Eşya nakliyatına .Avrupa hattında 5 Mayıı 988 tarihin en 

mUhlm tenzlltt yapıJmıetır. 1 dan Avrupa hattının 
1 - Sirkeci • Yeşilköy kısmındaki istasyon ar 

her hangi bir istasyonuna ve bilmukabele yapılacak nakliyk:tın~euc~;~.e-
T kilometre başına: pera • 

rı, sınıf farkı aranılmaksızın, on ve .. ve asılrl on ton Ucretl ,·erll· 
asglrt beş ton QcreU verilmek oarttyle 2,6,. 

mek oartlyle ''2.. kuruşa 1ndlrnmtştlr. uretle Kırklareli • lctanbul 
Tenzlllt miktarı % 50 re yakındır. Bu-r:rı e Bakkaliye, Zllccacl7e ... 

araaında "Peynir, Manlfatora, Tuhafiye, Ka Y • 

gibi .. bir sınıfa tlbl eşyadan Ton başına: 
1 

b t a. tt le 
122

3 ku-
Perakende 1470 kuruş yerine 840, asgar eş on ş r Y 

DııJUJdeJD ........,.. 1 

t'Ur• Uram ı • • 
llarlceeaıt ......._, 

Aıtm .o lrüotrU e 06' eu 
4Jtma t&b'11t l&abll İıvbMt 
•ö..uıv. 

Dilet dll\1ale Ye OOl'Çhl 

llltriıac tıakJyeleı1 , • , , 

...... lalarillertı 
")enıtı~ edil• evrakı oaJttf~ 

··"''* Kanunun 6 - 8 inei mad-
clelertn• te.tlbD Huane ta,., 
ft9dıalt .. ld tedlyat. _.........., 
llutne lıoltolan. • • • 
l"caı1 ....a. ••••. 
IWlam n l'alt.u&t e8sdaafı 
J Dmllttt edUea nnJD naıı. 

• ( ts19DJJ1 tıa?'fl)lfı Mbam ft 

f call.Uat tUtıut IUJmetl• 
• lertıee1 eeham •• ta.b'111t 

&......, 

&.Jtm " dt.Th 11ser1M 

24.1%1.625.82 
20.634.844-

] .248.560.94 

GM.946.58 

12.7!6.038.32 

18.700.66 

) 9.986.200.25 

158. 7'8.588.00 

• 

14.455.069.0(I 

3.000.000-
«.922.826.84 

38.799.!SU58 

7.0J.2.010.86 

M.900.61 
7,231.284.52 

, .... 

45.905.080. 76 

. 650.s•s.sJ 

32. 788.94.5.2~ 

HC.:?!IS.50<~ 

47.9%%.826.84 

45.811.242.44 

7.286.185.U 
4.500.000-

18.988.425.0'i 

MS.097.106.0t 

~ ••• ' 1 1 
UıtJ7at akgmtı 

Adi Ye CevluıJAd& , 
BUIWl7 ••• 

• • • • 

1 eoa YUJdek! B&ıılenoUar : 
O.natıte edilen evrakı tl&kUJW 

Kanunun 6-8 lnci madde
ıertne ı.evuk11.n cıazı.ne taratıD. 

d&ıı vakJ te<iİ.)'•l. 

Deruhte ~hm '""akı naau,.. 
baklyUI, • • 

K&rJrlıfı tamamen altın olaraıı 
llA veteo te(!a v1lle vazecuıeıı ' 

H.Makoot ırıuJrahllt ua ... teın t.a 
Y&MICL 

Tiln Uraaı llndua" 
l>&vta f&abbltdabı 

ı\Jtma tab.tll ıratıU d6"1Zler 
lltffır dllV!•• .. , .... alacaklı 

oellrtnc baldyalut 

HUbtdlJ 1 1 1 1 1 

2.105.172.40 
4.516.007.70 

158.748~63 

J 4!1.298.504-

19.000.000 

JS.000.000-

J.40U() 

82.989.645.76 

Lira 

16.000.000-

o.sıı.ıso.ıo 

l 76.293.Mt
l6.587.'746.9": 

82.99L050.20 

95.603.GU.78 

Yelcb StS.097.106.05 ruş yerine 700 ve asgari on ton şartlyle 1195 yerine 660 kuruo alınacaktır. 
! _ Slrked • 'Veştıköy krsmındakl ısasyonlardan Avrupa hattının her• 2 Mart ıtS! tarilıbıdeo IUbareD: lakont.o ıwıcıı ytlzde il L2 - Altm 1.1.zerlııe anna '11zd• ı u 

h ... bl 1 t 1 k Tuz naklfrntının Ucrett, aegart beş ton ne· 
an.. r s ns:ronuna yapı ara b ''l 50 kuruşa fndlrll-

retl verilmek şnrUyle, ton ve kilometre asına • " 
tnlştlr. 

3 _ Avrupa hattının herhangi bir istasyonundan Slrtecl • Yefllk8J 
lkl aydan dOrt aya çıkarılmıştır. Biletler, Gidi• - DönUş ücreti mecmuu

ıınn ytızde ytrm1st aynca tediye edflmok şarUyle beşinci ay için temdit 

edUeblllr. Yolcular, bet yQs kilometreye kadar bir ve daha fazla mesafe

lerde de beher beş ytıs kilometre ve kesri lcln keza bir istasyonda bilet

lerinin mer•ıyet mllddetl dahlllnde tevakkuf edeblllrler. Grup meyanın-

1 
_ _.3 Dr. Ihsan Sami --

k d b 1 1 t Onıar .. an hlrlne en az on ton Ucretl verilmek var· 
JSmın a u unan s asr 11 

ttyle nakledllecek dökme ,.9 ı;uvalh zabtreıerln, Yallı danelerJ, tob:mıa-
rın ve ceklrdcklcrln nakil ucrctlerl hUtOn mesafe tein ton başına 400,. 

kuruı,n indirilmiştir. 

BAKTEIYOLO JI 
L.ABOR.A TUV AR1 

, - Fazla tatalllt ıcın lıtuYOnJara mUraeaat edlJmelldlr. (2420. 

Aile tarifesinde mllhlm değlşlklikler 

dan bir kişi grubun ulmet ·seyahatinden sonra gidiş - dönUş istasyonla

rı arasında mıntakada mer'i tarifelere ve daha ehven dllşerse gtdlş - dö

ııQş tarifesine göre hesap edilecek ncretıerln yarısı mukabilinde blletfn 
mer'iyet mOddeU dahilinde istediği kadar seyahat edebUlr. 

UmumJ kao tahlilib. Frengi noktaı 
nuanııdan (Wuaerman ft KahD 
teamülleri) Kan kUreyvatJ sayılma· 
sı, tifo ve artma bastalıklan teşhisi, 
idrar, balgam, cenlhat, kazurat w 
su tahllJatJ Ultannikroskopl, kan. 

1 da ure. şeker. Klorllr kollesteriıı 
miktarlannm tayini. Divanyolu 

! No. 118 Tel.: 20981 
1 Mayıs 1938 tarihinde mutyete konulacak aile tarifesi, Mayıs başın

dan EylUl l'!onuna kadar tatbik edllf"C'ektir. Biletlerin merlyet mllddPtlerl 
Fazla tafalJAt ıcın fstasyonlara muracaat edilmelidir. (2426) 

EZ 

ıı~ YAR'KTZ DÖ PAM'PADuıt - -----------------
nın gelmeleri icap eden • paviyona • 

girdi. 
Bu pariyon Ud ktamdan miltqek· 

kildi: Sağda görmilı oldufumm apar· 
tıman solda ise bir tek Oda vardı. 

Lilbcn, Kont dö Sen }ermeni ifte bu 

odaya götUrdil. • 
Bu oda sade bir ,ekilde d~ıeıımi§ti 

ve burada mobilye oı.ak bir masa, 
iki koltulc ve leabmda, W:crinde yatıla· 
bilecek büyük bir kanape vardı. 

Avluya nazır bulunan pencere kalın 
perdelerle örtUJUyıc!O. 

LUben: 
B hl ~-·· -tnnez, dedi. - uraya ç a.ıu•- 5' cak 

Burada tamıımlle emniyette buluna • 

emu.. ih
- Çok iyi. Fakat sizi çaftııDAfa 

tiyacım olur.sa? 
LUben ona, dıJ&rrya doiru uzayan 

bir çıngırak kordonu cöatererek: . 
- itte, dedi: Bunu iti defa çektinis 

mi ben derhal ıclirim. 
Sen J ermen, rözlerini IAlbenin ıö.r:

Jerlne dikerek 1ı5yle dedi: 
- Şu halde &id~bilininiı. Fakat .Ui 

çaiırdıfım ana kadar, benim burada 
bulundufumu unutmalıamız... Anlıyor 
muaunwı? 

Lilben ilrperd~ fakat eiiJdi. 
Kont da: 
- Tedbir fena delil, diye mınldan· 

dı. Şu mübarek Lübenin 'bana ı.Uba 
hiyanet etmeğe niyeti vatfdr. 

Bu aralık Lilbcn, onun bir !preti il· 
~erine, dıtanya Çilmuıtı. 

Sarhoı bir adam eibi avludan ıeiti· 
n sağdaki paviyona girerek bir koltuğu· 
dGJtil. 

Bir kaç &.kika sonra yerinden l:ioi· 
rularak etrafına hayretle balandı ve iki 
elini alnı W:crinde gczidererek mml -
dandı: 

- Olur le,' değil f Demek bir hayli 
llJUdum 1.. Evet bu kol tulun ltterlnde 
uyudum.. Halbuki.. Dur bakayım, bana 
ne oldu?. Bir ter mi oldu?. 

DU§UndU, ıeçen bir saati hatırlama. 

fa çalııtı. • 
Sonra bqnı uJhyarak dnam etti: 
- Rilya gördilm.. Her halde rüya 

görmÜJ olacafmı.. Şftpbem derin bir 
uykuya da!mı§tmı.. Fakat birdenbire 
uyumuı olmıım ve ıtszleriml bpadı~mı 
anı hatırlaya.mamam cidden çok garip r .. 

. . . ' . 
Şimdi, ıavaıye d1AllAsla Jan.a avdet 

etmemiz llmndır .• 
Bir uçurumun yekdiferlnden ayırdığı 

n buna rağmen Adeta biribirlerl için 
yaratılmıf bu iki ıenç arumdald muhı· 
nrenin, kısa bir zaman içinde, hemen 
tlemli bir bal aldıfmı &aylemiftik. 

Daha dotru1U bu elem, bilhusa fÖ. 
valye d' AM&a sanmıtı.. 

Fllhakilııa Janm, onunla yalnıı bap· 
na bulunmaıma nfmen, pyet ukin ol
ması n kcndlılni bUyi1k bir emrılyet 
içinde hluetmm, t'Svalyeye bt'iyyen 
bir Aıık nazariyle ba.kmadıfmı g&teri· 
yordu. 

Hatd, genç kadının bu ealdn halinde 
bir nevi Alimlik yok muydu?. 

Belki de vardı ve bb onu oldufundan 
daha iyi g&termek iclcliaamda değiliz. 

Fabt bu :ıalimliJı: tOphe.U gayri ıu
urlydi. Es.en duymadıfı bir endiıe ve 
korkuyu hi11edlyormuı cfbi bir hal ta. 
kJnmrya* kadar ~ekf ve 1erbest dtl • 
ıünceli btr kadındı: Ş6ftlye onun nan. 
nnda bir brdeftl ve kardqten bafka 
hiçbir ıey deiildi. 

Janla baJbap bulunduğu için ıon 
derece mes'ut ve onu kalben kendisin· 
den bu kadar tırak g8rdUJı:çe betbaht 
olan ~· Asaaa amıyla üzUJUp, sa.ranp, Ja
ıarrrken, Jıı.n da, krah kurtarm:ınrn, ya
rıi Jüli (Jülyct Bekti) nUn MSyledikJe. 
• -"re • bUyilk tehlikelere martı% kanne 5" 
ıacağt kilçUk eve ıfrmesine mlnl olma-

çareJerinl anJtırt10rdu. 
ıım Janın. St1%onu ı.llt!ıllf eden yeni f :-n 

.. -br'm ~zlennden tll.Phe etınesın
d~ t-
de hi~ bir ~p ,cktu 

• 

M A RR't?. nö 'POMT' A nuıı us 
----------------------------------------------------------------dı ve kapının aralığından gön\ıı•ı lı :sak, 

bu meçhul ziyaretçinin yUzUne dikkat
te bakarak ıert bir sesle eordu ~ 

- Ne istiyorsunuz? 
Sen ]ermen sade bir tavırla: 
- Mösyti lö ıöva.lye d'Asaası gör

mek iatiycrum, dedi. 
- O halde yanlıı geldiniz, 1T.'Ösy8: 

Mevzuubahs ettiğiniz gahıs burada ika
met etmiyor •• Daha ötey~ bakın. 

Bu s8z1er Uzcrine upk kapıyı itti. 
Kont da Sen Jermen, ani bir hare

ketle elini bu kapıya doğru uzattı, fa
bt dokunmadı. 

Uıak, kapıyı kapamak iizere yaptığı 
bu hareketini ikmal edemedi. 

Zavallı adamın çehresinde bir dehıet 
ifadosi belirdi. 

Adeta f eJce uğramıştı .. 
Sen Jcrmc:n sakin sesile sordu: 
- Neniz var, dostum? 
- Bilmiyorum. Oyle zannediyorum 

ki .. Ölüyorum .. Boğuluyorum .. Ah! .. 

- Hooi t. Toplayın kendinizi ve bil
hassa bağırmayın.. Sizin üzerinize bir 
yıldırım huile çöken hastalığı ben her 
kesten daha iyi tedavi edebilirim .. 

Zavallı upk inledi: 
- Siz mi? Ah!.. Imdat 1 •• 

Sen }ermen hep ayni •nkin halile 
devam etti: 

- Ben tabibim .. Çok büyük bir ta· 
bip r.. İster misiniz size, bu haGtalrktan 
duyduğunuz tCl3irleri söyleyeyim? .. 
O zaman tebabctteki ilmim husu .. unda 
bir fikir edinmiı olursunuz .. 

- Boğuluycrum.. Aman.. Ölilyo
rum .• Merhameti .. Kurtarın!. 

- işte! Başınızın etrafında adeta 
bir atcı çemberi hisediyorsunuz. 

- Evet. evet 1. Bu ateş çemb•ri beni 
yakıyor .. 

- Boğazınızda, sizi boğan kuvvetli 
bir el hisaediyorsunuz .. 

- Evet, evet, boğuluyorum .. 
- Hiçbir hareket yapmıyorsunuz .. 

- Evet, evet .. .lieke uğramıı &ibi
yim .• 

- Bu ani hastalığın mahiyetini bi
liyorum ve bunun Hacı üzerimdedir .. 

- Verini Ah! Verini. 
- 1mkiru yok.. Biran sonra, artık 

konuşamayacaksınız bile; l.ıeı dakika 
sonra da öleceksiniz. 
Uşak bir çığlık kopannl.'lk istedi. 
Fakat, korkunç ziyaretçinin söylemi§ 

oldugu veçhıle, artık ses çıkaramıyor· 
du !. Sen J ermenin ona söylediği bUtün 
tesirleri. o hakikaten duyuyordu. 

Artık neredeyse öleceğinden asla 
!fUphe etmedi. 

Bunun Uzcrinc Sen jermen devam 
etti: 

- Beni eve sokun, hiç kimsenin be
ni göremiyeccği bir ıekilde hareket 
edin. Ben de size söz veriyorum ki bir 
an içinde, yine eski kuvvetli halinize 
gt'leccksiniz. Hadi, acele edin, çUnku, 
toradığım adam burada ikamet etmedi
ğine göre, kaybedecek vaktim yok. Be
ni içeriye sokuyor musunuz? 

Uşak, SC!lnin tekrar çıkmağa batla-
dığına asla şaşmadan cevap verdi: 

- Evet. 
- Şu hal!de beni götUr: İ§tt'! elim .. 
Uşak, artık hareket yapabildifine de 

şa~madan Sen Jermeni elinden tuttu ve 
kapıyı kapadıktan sonra. onu soldaki 
paviyona götürdU. 

Bunun üzerine Kont: 
- Çok iyi 1 dedi, eğer m8syö Jale 

size, krıpıyı kimin vurduğunu aorarıa, 
kapının şaşm:ın bir yolcu tarafından vu· 
rulduğunu söyleyiniz. Anlndmıt mı, 

dostum? 
-Eveti 

- Şu halde gidin. Sizi burada bek· 
Uyeccğim. 

Uşak, bu meçhul adamın, kendiaine 
mösyö Jaktan bahsettiğine hi~ de P§

madı. Bu yabancının kendisine emirler 
vermesini gayet tabü karııladı. Bütiin 
benliğini sarmış otan o korkunç hasta· 

i 



3asur memelerinin ANTlVlROS ile tedavisi lç ve~ basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplan~ .11, cerahatlenmiş fistüllerde. kanayan basur 
nemelerinin tedavisinde dalına muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK iSPENÇİYARi LABORATUARI T. A. Ş. 

On binlerce kiti gibi aiz de kul- ~, t 
lan11U% meamun olacaksmız. • U 
HOROZ markasına dikkat. ~ 

olt~ç: -·-

KABIZLIK 
HAZIUSIZLIK 

mtışabih iıim-

Tokat Vilayetinden : 
Zile kaza merkezinde yarım kalan ilk okul inşaatının bitirilmesi kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmtJitur. • 
2 - Eksiltme Tokat daimİ encümen dairesinde 6.5.938 tarihine rutlıyan 

cuma. günü saat 14 de yapılacaktır. 
3 - Bu inşaatın keşif bedeli 21629 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 

1622 lira 21 kuruştan ibarettir. 
4 - istekliler birinci zarfm içine Ticaret odası vesikasını ve malt itı"bar 

mektubunu ve nafia bakanlığından aldıkları müteahhitlik vesikasını ve inşaa
tm fenni mes'uliyetini kabul edecek mimar veya. fen memurunun adres ve eh. 
liyetini gösteren bir dilekçeyi koyacaklar. 

İkinci zarfın içine de muvakkat teminat makbuzu ile teklif mektubunu ko
yacaklardır. Ve ihaleden bir saat önce Encümene tevdi edeceklerdir. 

5 - Proje ve keşif ve sair şerait hakkmda daha fazla malfunat almak isti· 
yenler Tokat Daimt Encümenine eksiltme gününden bir gUn öncesine kadar 
her mesai günü müracaat edebilirler. (2259) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu , 
1. nci keşide 17 Mayıs 938 dedir. 

Otomatik 

Telefon santralı 
22 numarah otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. 1. Lenlograd ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAlındandır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel nrette montaj edilmittir• 

Mekanizması f evkal8de çalışmalı tadır. 
Bütiln takımlle birlikte satılmaktadır. 

Mufassal malQmat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat edi.nü, 

Büyük ikramiye 4.0000 Liradır. EKREM Oksilrenlere ve KATRAN HAKKI 
göjils nezlelerine 

DOKTOR 
Göz Hekimi 

Dr. Ştlkrll Ertan · Kemal Uzsan Dr. SOreyya Atamal mırEkzema ve en muannit elit yaralanndan knrtuımak için 

Cafaloğlu Nuııwamaniye cad. No • .5 
TeL 225156 (Dr. Osman Şerefettiıı 

apartı:mam 

Operatör. Oroloi 
Galata • Karaköy • Ahdullah et. 
lokantam brpmıda GaUct Bu 

Hergtın m den 20 ye kadar 
Te'l.efon: ~ 1!85 

Operatar-'Orolog EKZAM • N Beyoğlu • Parmakkapı tramvay da.. ı 
rağr, No. 121, birine! kat. 

Muayene saati: 16 • 20 

ın MA'RRTZ nô POMPAntm. 

-----------------------------------------------------------lığı artık katiyen hinetmiyordu. Bu 
ta9ibin veya kendisine taıbip süsil ve
ren bu adamm onu tedaıvi etmek vaadin 
de bulunduğunu artık hatırlamıyor
du. 

Ona bir sevki tabiiyle itaat ediyor
'du. 

Sokağa nazır paviyona giderek, ora
da mösyö ]ala bultlu. Filhakika mösyö 
Jak ona, kapıyı kimin vurduğunu sor
du. O da, kendisine iıaret edilmit ol~n 
cevabı verdi. 

Birkaç dakika sonra mösyö Jale, Kont 
dü Barri ve Jülyetin refakatinde dışarı
ya çıkarak, kendilerini faaliyette gör
müı olduğumuz küçük eve gitmi§ler
di. 
Uşak tekrar, avlunun sol tarafındaki 

paviyona dönmü§tü. 
Sen ]ermen: 
- Adın ne senin? 
Diye sordu. Uıak da cevap verdi: 
- Lübcn. 
- Şövalye d'Assas nerede? 
Şövalyenin burada ikamet etmediği

ni söylediğini artık katiyen hatırlama- · 
yan Lüben cevap verdi: 

- Drıanya çıktı f 
- Herhalde madam d'Etyolün bu-

lunduğu yere gitti, değil mi? 
- Tabii. Oraldan ba§ka yerde bulun

masına imkan yok ı 
- Madam d'Etyolü görebilecek 

mi? 
- Şüphesiz. Şef bütün tertibatı al

mıştır .. 
- Ne şefi?. Deli misin? Sadece mös

yö ] ak vardır. 
- Doğru.. Affedersiniz .• 
- Fakat böyle mühim Gırları sen 

nereden biliyon;un? Anlaşılıyor ki b~ 
na yalan söyledin.. Senin ismin Lüben 
değil •• 

- Doina- tmılm LUben defil. 
- Şu halde haküı:t ismini söyle 1 
~lmndan iri ter damlaları dökülen 

adam cevap verdi: 

. 
J 

[ 

- Vik.cnt d'Apremon .• 
- Pekila. Şwdi anlıyorum. Maa-

mafih sanaı yine Lüben diye bitap ede
ceğim. Öyle zannediyorum ki bu senin 
de işine gelir., 

Lübenin azap içinde takallüa etmiı 
olan çehresinde bir nevi eevinç belir· · 

• di. 
Sen ] ermen devam etti: 
- Ben burada ancak Lübeni tanıyo

rum.. Hakiki ismini bilmek istemiyo
rum, bunu hiçbir zaman öğrenmedim, • 
anlıyor musun? 

Lübcn ayni memnun tavırla cevap 
verdi: 

-Evetl 
- Peki, gimdi söyle bakayım. şöval-

ye d'Assas ne yapacak? 
- Madam d'Etyolü buraya getire-

cek. 
- Buraya mı? • 
- Yani kart~daki paviyona., 
- Sonra ne olacak?. 
- Madam d'Etyol burada mahpus 

kalacak .• 
- Ya şövalye? 
- Dü Barri onu öldürecek. 
- Ne zaman?. 
- Lüzumu görülünce: belki bugün, 

belki bir ay sonra.. .. 
- Belki de bu gece.. Dü Barrinin 

gizli maksatlarına biraz nüfuz edeme
din mi?. 

Lilben büyük bir ıayret sarfediyor: 
ıöründü. Sonra aotuyarak cevap ver-
di: 

- Öyle zannediyorum ki, onun mak
sadı hakikaten şövalyeyi bu gece öl
dürmekti rl 

- Yani çok ~rkenl. 
- Evet, öyle f 
- Yani ciü Barri mösyö Jaka itaat-

aızqk edecektir. 
Lüben, çehresinde bUy(lk bir dchıet 

ifadesi bulunduğu halde: 
- Eveti 
Diye cevap verdi, Kont da: 

kollanımz. Binlerce hastavı kurtarmıştır Eczan°' -.r "' ... • s•0vı ni., · , ........................................... .. 

MARRfZ Dö POMPADUR IU 

- Lübcn, dedi, her ne bahasına olur 
sa olsun buna mani otmak lizımdrr. t
tin ehemmiyetini anlıyor musun? 

Lüben muztarip bir tavırla ıordu: 
- Nasıl yapmalı? 
- Sana bu buıuata yardmı edece-

ğim. Bana itimadın var mı? 
- Evet, evet f, Namütenahi bir iti-

mat •• 
, ~ Bana kôrükörlme itaat edecek 
misin? 

- Söyleyin •• Emredin .• ltaaıt edece
ğim!. 

- Şu halde beni öyle bir yere &izle 
ki, ayni umanda d' Aaaala dU Barri
yi t(izetleyebileyiın f 

Lüben titremeğe baıtadı. 
- Hayır, diye mınldandr, bunu ya

pamam.. Bunu yapmak iatemiyonmı ı .. 
Sen Jermen, uhte uıağı uyutmadan 

ona iradeaini kabul ettirmekle, o ana 
kadar pyaıu hayret bir kuvvet eseri 
göstermiıti. 

' Ona manyetizma yapmak istemiyor
ctu. Filhakika Lübenin bütün ıuurunu • 
bu kelimeyi metaforik manada anlama
ınak 1iznn - muhafaza etmesini istiyıor
'do. 

Lübcnin bu ani mukavemeti karıısın 
0a Kont bir dakika büyük bir ııkmtı 
ve azap duydu. Evayı isticvap için sarf· 

. ettiği müthit enerjinin üzerine, bu de
falri enerji sarfiyatı da inzimam ettiği 
için, bitkin bir bale gelrnif, çehresi &a· 

rarmııtr. 

- Vikont ld'Apremon, dedi, mukave
met etmek mi istiyorsunuz? 

Utak ümitsiz bir tavırla cevap ver
di~ 

- Ben Vikont d'Apremon değilim. 

Ben sadece Lübenim f 
Sen Jermen bu itirazı duymarmı gibi 

devam etti: 
- Vikont d' Apremon, dikbt edin, be

ni cebir kullanmağa mecbur edeceksi
niz. Sizi uyutmak mecburiyetinde ka
lacağım ve o zaman baıkın bunun neti-

cesi ne olabilir. Maöyö ]ak, sizin ona 
hiyand etmediğinize asla inanamaz .• 

Lüben ürperdi. Gerilemek, bir çrğlıık 
koparmak iatedi.~ 

Fakat Sen J ermen, onun bir tek ha
reket yapmasına vakit bırakmadan, ko
tunu ileriye doğru uzatm.I§ dduğu hal
de omm üzerine yürümüJ manyetik ha
reketler yapıyordu. 

Lüben bir dakika müddetle soluya
rak çırpındı. 

Sen J ermenin çehresi ter içinde kal· 
Dll§tI. 

Her ne bahasına olursa olsun Lübe
ni uyutmamak istiyordu. 

Lübcn, birdenbire, mağH1p bir cday· 
la başını eğdi ve içini korkunç bir te
kılde çekerek: 

- Sizi gizleyebilirim. 
Dedi Sen ]ermen de cevap verdi: 
- Peki dostum. Maklatlarma halı:km 

da emin olabilirsiniz.. Ben buraya an .. 
cak bir cinayete mani olmak için gel· 
dim .• Bu cinayeti efendiniz de ietemez.; 
Diğer işler beni katiyen alikadar et
miyor.. Bana inanıyor musunuz? 

- Evet, size inanıyorum.. Sizin içi
nizi görür gibi oluyorum .. Siz ıdc ancak 
alicenap bir maksat ıve düıünce var .• · 

- Hangi cinayetten bah11ettiğimi bi· 
liyorsunuz, değil mi? 

- Evet şövalye d' Assasm katlinden 
bahsediyorsunuz f. 

- Buna ancak ben mani olabilirim.; 
Demek beni bu eve gizlemeğe razı ol· 
dunuz, değil mi? .. Fakat iyi dikkat 
edin, ic<"ıbmda, kendimi göstermeden. 
burada birkaç gün kalmam lamn .• 

Lüben gülümsedi: Artık ta.mamile 
Sen Jermenin iradesine esir olmuıtu, 
Salilcce: 

- Gelin! 
Dedi ve Sen Jmncnle beraber pavl· 

yondan çıktr, avluyu geçti ve ağdaki 
paviyona, yani evelce dü Barriyle Jül
yetin bulunduklarr - ve d'Assasla Ja· 


