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Resmi izahat 
lfildlseyl ilk ortaya attığımız günkil ma l t\matı 

esas hatlarlle 

Teyid etmektedir 
~aşvekil diyor ki: 

llgUn hükumet elinde bulunan 
deıuıere göre takibata devam 

t- edilmektedir 

1;.le Yeni bir delil geçerse 
onun üzerinde de yürü
mekten hükumeti me

nedecek bir 
<kU'lVet yokt~.IP 

' . 
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'.tt~ıırı . 
liıerlno Parti Gnıpuno:ı. Göynük hllcliscst menubah!I cdl-

k~ııı. .. _ len B:ıı,-.. ekil Celil llaynr 
, '\llQ;ra• ~l (Hususi) - Ekrem la bildirmiş, Milli müdafaa vekale
~at h~dısosi etrafındaki adli tah· tinin tayyare siparişinden haberi ol· 

1 ~Uz tamamlanmamıştır. Bu madığı öğrenilince vaziyet Vaşingto· 
1 l et olunca meselenin Büyük na bildirildiği gibi tahkikata da baş· 
t l • 1ecJisi umumi heyetinde a· larunı~. ayni zamanda Anadolu a· 

:ı t .. rSUrette konuc;ularak bü· 1· ansı vasıtasile 16 haziranda bir tek· ar el'tij • • 
~%Iıtı .atile efkan umumiyeye zip neşrolunmuştur. Bu tekzip şu· 

t' l)Un f\~1 ~~temeldir. dur _ . 
b~ i% echsın Parti grupunda ve- Ankara, 16 ( A.A.) -Turkıye na
r \~hil attan da anlaşılmı5 olaca· nıına Amcrikadan mıibayaa olı1nan 
ilrıd<lıl~ ~Misenin tahkikatı hazi· bazı tayyarelerin Kanada yolı1yla 

tan rı .d:vam etmektedir. 11 bir ecnebi Jıükameti hesabına sevke
( ~lçiı~ıhinde Vaşington bü· dildiği haberleri işitilmektedir. Ana-

' ~ ıg- ıüphesini bir telgraf· (Devanı• 4 üncüde) 

,,:zıa - Berlin mihverinin 

lJ~~ta tip listesi,, 
lngılız Başvekili ile Hariciye 
nazırına Romada verilecekmiş 

(Y:ızısı Ü inci 9ayfammla) 

HABER 

Haber bugün, 7 inci yılını bi· 
tirip sekizine basmış oluyor. Ye
di yıl, Türk mathuat lıayııtında, 
uzun bir ömür sayılır. Okuyucu· 
}arının, günden güne arlan ala
kası, ve neşriy:ıtınclaki dürüst 
h:ırcktidir ki Hnher'i bu yaşına i 
ulaştırdı. Bunun için her şe~ den İ 
e\'\'cl, nziz okuyucularımızn min
netlerimizi bildirmeyi Lir vic· 
dan borcu sayıyoruz. 

Ka.tıı Rlfat , bu sabah fahklliat lı;ln gMUrUUlrlien... -

Siyah gözlüklü adam 
Bunun hakikaten Çırçır cinayetinin faili kaçak Rlf at 
olduğu anlaşıldı 

Katll aırnnattıyor: 
Haber, neşriyat hayalında dü· 

rüst h:ırekcl elli, hakkı gördü, 
bnkkı yazdı, hakkı müdafaa elli . 
Arkasında bıraktığı 7 yılı içinde 1 
mecburi kapanışları haricinde 1 
çıkan her mishasmda memleke· i 
tin dertlerinden birini Yel n bir t 

ihsanı ben öldürdüm, çünkü 
"' . d h . • kaçını açtı. uzerın e c emmı· j 

beraber dolaşhğı kadında 
yelle durduğu mevzuların ya he· 
men, yahut da nrn ile mutlaka 
yapıldığını görclil. Dundan hnkh 
olatnk öğüncbllir Ye hakkı dinli· 
yen, hakkı görüp yerine getir· 
mekten zevk ve haz duyan Cum· 
huriyet hiikQmelimize candan ı· 
teşekkür edebiliriz. 

gözüm vardı 
" O gün, Makbuleyi getirecek beraberce eğlenecektik ,, 
Geceleri Ok mey- .............................. -.t···················· 

Ne mutlu bize ki . n~11 bir mil· 
Jetin, astı ve lınkpervcr lılikume· 

danında horab HABER'in 
U karşısında ,.e )'anıııda hür, bir 
gazetesi halinde bulunuyoruz. t 
Hak haklı olnnındır, Haber h:ık· ı 
lının Ye Cumhuriyetin gazetesi· 

telsiz kulelerinde 611 1 11 1 11 b k 
yotllğını söyliyeo uze goz er musa a ası 

dir. katilin 

Kanh bıçağı 
meydana çı madı 

Katili barındıranlar 
araştırılıyor 

Kazanan 
numaralar Bundan 15 gün kadar evvel bir 

akşam üzeri Fatihte sokak ortasın· 
dördüncü sayfa::l~ da bir cinayet olmuş, Rıfat isminde 

- biri, Ç'.enberlitaşta oturan Sanayi 
- - - --- - ---- mektebi talebelerinden lhsanı 10 

F r a n S 1 Z M e C 11• S 
1
• yerinden bıçaklıyarak öldürmü~ tü. 

HMise sırasında i hsanın yanında 

Çırçırda oturan Makbule adında Dün içtima devresini açtı 

Sulhu mesalsile 
koruyan Çem

berlayn adı tebcil 
edildi 

bir de kadın vardı. Katil Rıfat ci
nayetten sonra firar ettiği için va
kanın kati sebebi anlaşılamamış, 

Makbule de Rıfatı tanımadığı için 
cinayet büsbütün esrarengiz bir ma
hiyet almıştı. 

Paris, 11 (A.A.) - Parlamento Ayni zamanda yapılan tahkikat-
dün içtima devresini açmıştır. ta da katil Rıfatın evvelce bir cina-

Mebusan Meclisinde azanın en yet daha işlediği ve askeri mahkeme 
yaşlısı olan mebus, mutat olan tarafından hapse mahkfım edildiği 
nutkunu söyliyereJc Fransanın sul- anlaşılmış ve bir zamanlar hastalığı 
ha olan merbutiyetinden bahset. yüzünden askeri hapishaneden Gü
miştir. Mumaileyh, bütün Fransız· 

(Devamı 4 iincüde) (Devamı 4 ımci1de) 

Tramvay Şirketini yola getirmek 
için ne yapmalı ? 

Dün de bozukluğu yüzünden 
sözde yeni arabalanndan biri 

yoldan çıkh 
Bizce yol d an çıkan tramvay değil, 

Tramvay şirketid i r 
W: Yazısı 2 itı4dc 

Sene nin en büyük eğlenceli ve 
mtı kafath müsabaka'tıdır 

Bugün kadın okuyucularımızdan 
aldığımız güzel gözlerin resimle· 

rini neşre başh1oruz 

No. : 1 Şişlide: E. F. F. göndermi~tir 
Bu resmin sn1ıibi bize adresini vnzih suretle bildirmelid ir. (Se

hclıini iç sayfnlnrım ızdaki tafslHi lı okuyup nıılamalıdır.) 

Okuyucularımıza dağıtacağımız mükafatla-
rın kıymeti 800 lirayı aşkındır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta
kımları, kıymetli ceb ve kol saatleri, mutam-

~ 
ba lar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabilmek 
salahiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para kıy
metinde kartla r muhtelif ev eşyası vesaire 

Etı ]azla rey alacak, beş gıizel güze vcrilctı reyler 
bulımacak okuyucumuza hcdı> e deceğimiz radyo 

Müsabaka kuponu 1 
HABEH 

No: 60 - 1 
11.1.1939 - 11.3.1939 

Müsabakamıza iştirak 
ediniz ve kuponlarımızı 
toplamıya haşlayınız 

Tafsilat 
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AcadaSic 

Medeniyet 
ilerliyor! 

Yazan: O. Cemal Kaygılı 
Ben, yazıma bu serlevha yerine ve damla damla yağlan eriyerek 

§U başlığı da koyabilirdim: ka\TUlmak azabından kurtarmalı· 11 • 

J(ebapÇ1ltk ilerliyor! idiler.Öyle ya, yamyamlar hiç ol· l' 'x. "" "" \;..... "' -~~-"'""'....-...-~. 
Faka • Tarlabaşı caddesi, Beyollundan dönen nakil vasıtalarına ayrılan 

t facianın dehsetine karşı mazsa insanı kazığa geçirip ateşte 
bu ikinci ba~ık pek laubali, pek ay- çevirerek püryan kebabı yapmadan mühim bir yoldur. Buna rağmen seyriseferin en kalabalık saatlerinde ö-
kı d . 1 lesinde berisinde tamirata girişi:ir; kaldırım taşlar' sökülür ve gidiş gen üşerdı. Yalda bazı gazeteler, önce, onu tıpkı bir Hidrcllez kuzu· 
0 çok fed havadisi verirlerken arada su gibi keserler, yüzerler, ciğerle- liş zorluğa uğratılır. Zamrı tamiratı gece yarısından sonra yaptırmak 
(kebab) kelimesini kullanmadılar rini, bağırsaklarını ayıklarlar ondan _h_er_ne_d_e_ııs_e_a_l_dk_,a_l_ııa_r_ın __ ha_ıı~e-lm_cz_. __________________________________ _ 

değil! Fakat, havadis arasında belki sonra kebab ederlermiş ki kesilip 
işe uygunca görünen bu kelime baş- biçildikten sonra yapılan bu aasız, 
lıkta pek fena sırıtırdı! sızısız insan kebabile yüz derece 

Fi!Melfiyada, yüz derece hararet· hararetli f mnda diri diri yapılan 

1i odalara kapatılarak diri diri yağ· insan kebabının arasında azap, ıstı
ları eritilmek istenen insanlardan rap cihetinden Himaııiya dağları 
bahsetmek istiyorum. Sanki dünya· kadar farklar vardır. Ne yalan SÖ}'· 

da başka ceza şekli kalmamış gibi liyeyim, insan böyle akıllarda, fikir
bu, akıllar oynatan mücazat ~idi- !erde zelzeleler yaratan havadisleri 
ni de hangi akıllı bulup ortaya '1" duydukça içinden: 
karmış acaba? "- Hey kurban olduğum Tan-
Eğer, ınahk<Unlann mutlaka biraz rım! Şu dari dünyada, insan otr1l· 

eziyetle, biraz işkence ile yok edil· Zarına bakalım daha neler, ne tadın
meleri 13zımgeldiyse koskoca Fila· dan yenmez, yutulmaz sahneler gös
delfiyada fırına hamur salar gibı tereccksin?,. diyor. 
yapılan bu görülmemiş ceza tarzın
dan başkası bulunamaz mıydı? 
Korkarım ki bugün yüz d~ 

hararetli bir odada insan kurutma· 
ya kalkısanlar, yarın sıfırın 'altın· 
da, seksen derece bir soğukla aynı 
insanların dondurmasını yapmaya 
ve daha sonra da Adem oğlunun 

kocaman fıçılar içinde bol tuzla sa· 
lamurasım kurmaya kalkışmasın

lar! 
Eğer maksat, herhangi bir adamı, 

mutlak zahmet, eziyet ve i§kence 
ile ortadan kaldırmaksa koskoca 
Ffül.delfiyada elli, altmış, hattft yet· 
miş, seksen katlı apartınıan kıtlığı
na kıran girmedi ya!.. Böylelerini 
günde on defa, yirmi defa bu apartı· 
manların merdivenlerini asansör
süz olarak inip çıknuya malıkQııı 
ettiler miydi, birkaç günün içinde 
tamamdır adamca&'l.Zların keyifleri! 

lşin fazla şaka kaldırır tarafı olma 
dığı için misalleri uzatmağa lüzum 

yoktur. 
Yalnız son söz olarak şunu söyli· 

yeceğim: 
Amerikanın vahşi ormanlarında. 

yahut o kıtaya civar vahşi adalar· 
da hfilfı. birtakım yamyamlar oldu· 
ğunu ve bunların hfilıl insan etine 
pek düşkün olduklarını işitip duru
yoruz. Şayet o yüz derece hararet
li o:iada yağları eritilmek suretile 
~·ok edilmek istenilen mahkfunların 
gerçekten bir cehennem azabile kav
rulmalan icap ettiyse hiç olmazsa 
bu işi, o vahşilere gördürmeli, böy
lelikle de beriki zavallıları diri diri 

Eminönü meydamnm 
açılma işi 

Emin6nU mıydanınm açtlmam i
çin huırla.nmış olan bir numaralı 

planın tatbikatı nihayete ermek U

zeredir. Bu projenin Balıkpazarına 
kadar olan kısmı tamamlnnmışttt. 

Yalnız camlin ön kısmında husule 
gclmll olan tabit sedclin camlin tn.. 
şası sırasında da mevcut bulunduğu 
tesbit edildiğinden burasının muha
fazası içln önUnlln muntazam §ekll
de kapanmasına ba§lanmıetrr. 

Bir numaralı plinm Bahçekapı 

tarafından EminönU hanının bulun
duğu ve İzmir sokağına kadar im
tidad eden adıı ile Kızılay hanının 
bulundu/;-u adayı da ihtiva etlen kı· 
sımlarınm kaldrılmasr işi ııubat so. 
nunda bitecektir. 

EminlSnU hanmda bulunan mUste
clrin binnyı tahliye için verilen 
mUhlet cumartesi gUnU n!hıı.yet,bu
lacaktrr. Pazartesi gUnUnden ltl -
baren bir ay zarfında blnanm yı -

kılmt§ olması lfızmıdır. 

Kızılay binnsmın bulunduğu ada· 
nm da lsUmliık muamelesi tamnm. 
lanmak Uzeredir. 

1ki numaralı plan. Balık pazarm
d:ıki kUçUk cami ile başlryan ada -
ıım kntdınlmasmı Jhtiva etmekte • 
dir. o~ numaralı pliında da emlak 
bankruıma kadar olan adanın istim
aki \•e k&ldınlması vardır. 

Osman Cemal Kaygılı 

Et fiatlan 
gene yükseldi 
Toptane1lar nerhten 

fazlaya satış yapıyorlar 
Son hafta içinde kasaplık koyun 

ve et fiatlan gene ytlkselml§tlr. 
Bundan on bea gUn evvel toptan fi. 
atları 14 kuruş olan Erzurum kara
mnm 21 kuru§a, 17,~ • 18 kurul} o
lan kMrCık 23-24 kuruga, 17,5 ku
ruı olan dağlıç da 24 kuruşa kadar 
yükselmiştir. Perakendecilere de 
mezbahada karamanın 39. 40, daf
lıcm 44, kmrcığm 46 - 47 kuruga 
kadar saWdrğı görülmektedir. Va. 
kıl bu fiatların ekserisi narhtan 
yüksektir. Fakat toptancılar bele • 
diyenin takibatını lcab ettirecek 
bu vaziyetin de çaresini Mımuşlar 
ve kasaplara pusla vermemeğe baş
lamrşlardrr. Zanır1 telô.kki edilen 
vaziyetin bu neticeslnl toptancı da, 
kasap da karşılıklı kabul etmekte -
dlr. 

Et fiatlarmm daha fazla yüksel
mesine devlet ziraat işletmeleri 

kurumu mAnl olmaktadır. ÇUnkU 
kurum karamanı 31 kuruştan sat
maktadır. Bu vaziyet karşısında top 
tancılar fiatları daha fazla yükselL 
meğe cesaret edememektedirler. 

Fakat devlet ziraat işletmeleri ku
rumu çok az hayvan kesmektedir. 
Azami gUndc 250 hayvana çıkan ku 
nımun bu kesimi ihtiyaca nazaran 
biç me!abesinde olduğundan top -

tancılar gene müşteri bulmaktadrr
lar. Kasaplar kurumun daha fazla 
hayvan kesimlnl isterken toptancı
larm muhtelif makamlara başvu • 
rarak kurumun serbest ticarete 
mani olduğunu, devletin bu işe ka· 
nşmamasr lhımgeldiğlni ileri sUr -
dilklerl haber alınmaktııdrr. 

Öğrendiğimize göre, toptancılar 

Ankaraya da iki mUmossil gönde
rerek bu hususta teşebbüslerde bu-
lunınuşlardır. 

Profes5r 

Fahreddin Kerim 
Paristeki buyuk bir ilmi 

cemiyete aza seçildi 
Kıymetll sinlr hekimimiz profe

sör Fahreddin Kerlm Gökaym, dUn
~ anın en bUyUk ilmi teşekkUl!erln
den biri olan Parlstekl Miclico • 
Psycholoğ!que ce:n.lyctlne &za ola
ralt seçildigini memnuniyetle haber 
aldık. 

Cemiyet geçen ayın 22 sinde yap
tığı toplantıda profesörilmilzU Ec
nebt Assosiye tu:ahğa seçmiş ve kft.
tlbl umumtllğl ''ıısıtasile bu karnrı 
kıymetli doktorumuza tebliğ etml;,. 

tir. 

·.- Hdbelr. .. ~ . . ~ . . .· ··. .. . 

Diş tabipleri 
Kongrelerini yaparak 

dare heyetlerini seçtiler 
Diştabiblerl senelik kongrelerinl 

dün akşam saat 18 de etıbba oda
smda yapmışlardır. 

Geçen seneki faaliyet raporlan o
kunduktan sonra intihab yapılmı1', 
Kftzmı Esat, Ziya Cemal, Ferid Ra. 
mlz, Nihad ismet Berk, Mehmet 
Muammer, Suad lsmail GUrknn, 
Cemal Elitez, Halil İlyas ve Azmi 
idare heyetine seçilmi§lerdlr. 

Lemi Belger lle Ratrb TilrkoJlu 
da murakıplığa intihnb olunmu§
lardır. 

--0---

Şehir Tiyatrosu 
artistleri hasta 

Dün akşam temsil 
verilemedi 

Tiyatronun artistler iyile
şinceye kad'r tatil edilmesi 

muhtemel 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlarından 

birçoğu gribe tutulduktan için evle
rinde yatmaktadırlar. Diln mutad 
zamanda artistlerin gelmediklerini 
gören uehir tiyatrosu mlldUril, va. 
liyo ba§VUrIDU!S, sanatkarlar hasta 
olduklanndan Tepebaşı dram kıs • 
mmda temsil verllemiyeceğinl bil • 
dlrm~Ur. Vali keyfiyetin tahkiklnJ 
muavin L\ıtflye havale etmiş, tah
kikat sonunda, rol tevziatı noktasın 
dan eserin temsil edllemiyeceğinc 
kani olunnrak tiyatronun, tatiline 
karar Yerilmiştir. 

Sanatkl'ırlar bu gUn de iyileee -
mezlerse yedek artistlerle piyesin 
temsili dUşUnfilecck, olmazsa hasta. 
lar iyileşinceye kadar tiyatro tatil 
edilecektir. 

Altay vapurunda 
Kaçak eşyalar bulundu 

Marsilyadan limanımıza gelen 
Altay vapurunda ve bir çok kaçak 
eşyalar bulunmuş ve mühim bir de 
döviz kaçakçılığı meydana çıkarıl· 

nuştır. Kaçak ~yalar arsaında er· 
kek vera kadın eldivenlerilc ipekli 
kumaşlar, muşambalar vardır. Bun· 
lar geminin birçok gizli yerlerine 
saklanmıştır. 

Aynca telsiz memuru Hasanın ü
zerinde yapılan araştımıada da 
ne giderken ve ne de dönO;tc kay-
dettirilmediği anla~ılan 3800 lira 

ls'anbul şehir s adyomu 
nerede yapılacak ? 

Yenlhahçede yapılmamasına karar 
verilirse orada ahoan arsalar 

ne olacak 1 
Belediyemiz, lstanbulun ötedl3n- mıyacağı hakkmda mUtchassr.ılar 

beri ihmale uğrıyan sltld mesele.si- ltlra.fından yapılan itirazlara rnğ • 
ni elo almış bulunmaktadır. Bu lgle men Yenibahçe çayın ile clvnrmm 
dahıı fazla ve esaslı şekilde meç. sltlda tahsis edilecek pa.rçruımm 

sut olunmak ve bil5.hare stad inan- mUhim bir .kismı istimlak edilmişti. 
atına nezaret etmek Uzere bir mil· İstanbul beeldiycsl aekiz seneden -
hendisin belediye kadrosuna. ilave- iM.ti bu istlml8k lelerlyle uğraşmış, 
sine karar verilmiştir. Bu mUtehas- fakat bUtUn bu uğra§malar stadyo
m milhendis bu gilnlerde belediye mun inşası şeklinde m~pct bir ne. 
kadrosuna almacaktır. 

lstanbulda bir etad lnşa!I işinin 
garib bir tarlhçcsl vardır. Sabık va
li ve belediye reisi Muhiddin Us • 
tUndağ zamanında belediyece Yenl
bnhçede rschir stadının yapılmasına 
karar verilmlıt ve burada •tad ola-

ticeye varamamıştır. 
Belediye, şimdi ele almış bulun

duğu stad meselesinde etraflı bir 
tetkik yaparak salim bir karar ve
recektir. Yeni yapılacak etadm 
mevkll Proat pllnma göre tayin e
dilecektir. 

Tramvay Şirketini yola getirmek 
için ne yapmall ? 

Dün de bozukluğu yüzünden 
sözde yeni arabalarından biri 

yo!dan çıkh 
Bizce yo~dan çıkan tramvay değll, 

Tramvay şlr"etld"r 
Gün geçmiyor ki, şu tramvay şir

ketinin arabalarından bir kaçının 
bozulup yolda kaldığını görmıyc· 

lim 
Evvelki gün dingili kırıldığı için 

Beyoğlu caddesinde uzun zaman 
reyrisefere mani olan 157 numaralı 
araba ve Şişhane yokuşunda motö
rü yanan 199 numaralı tramvaylar
dan sonra, dün de saat tam 16 da 
Taksimden l\ laçkaya gitmekte o· 
lan 185 numaralı yeni kapılı ara· 

balardan biri, Harbiye makasında 
dört tekerleği birden yoldan çıkmış· 
tır. Arabanın bandajları yeni oldu· 
bruna göre bu kaza~'a, makasın eski 
ve aşınmış olması sebebiyet verdi· 
ği muhakkaktır. 

Bir saate yakın bütün seyrisefer 
durmu~ ve 186 numaralı araba 63 
numaralı Fatih - Harbiye arabası· 
nm yardımile güçlükle tekrar hatta 

konabilmiştir. Fakat siz şu garip 
tesadüfe bakın ki, ayni tramvay 
birakç saat sonra motörü ranarak 
1ene yolda kalmıştır. 
Şu tramvay şirketi ne vakit yola 

gelip çürük çarık arabalarını tamir 
edecek ve biz de canımızı emniyet· 
te göreceğiz?. 

Bizce yoldan çıkan tramvay değil 
Tramvay Şirketidir. 

Tramvay Şirketinin 
satın ahr.ması 

Müzakereleri yakında 
başlıyacağı bildiriliyor 

para ele geçirilmiştir. Paralar mü.sa· ij'" O lnltO in al M C S 
dzre edilmiş ve Hasan cvrakıle 
birlikte beşinci cezaya verilmiştir.! 

Tramvay §likotinln satmalınmnsı 
hakkmdaki müzakerelere yeniden 
ba§lanacağı bildirilmektedir. Bir 
mUddet evvel inkıtı:ı.a uğrnmıe olan 
mUzakerelerln bu defa kat'i bir ne
ticeye bağlanacağı tahmin edilmek
tedir. Yakında eannyi ve makine 
~ubcsl mUdUr vekili Hulki ile fen 
heyetinden bir zattan mUrekkeb be
lediye heyeti de An.karaya gide • 
cektlr. 

'lf@to®ıraif 
ç~kD\f@lr 

Ekmek fiyatla~ 
Bugünden itibaren °' 

para indirildi .~ 
Ekmek fiatlerinin indı . 

etrafında bir müddettenb~~~ 
diyece yapılan tetkikat bıtı 
bu tetkikatın ilk semerele 
olarak elemek fiyatlerinde oıı 
tenz:ıat yapılmasına karar 
rr.i ştir. . riı1" 

Bu sabahtan itibaren bı ıı) 
vi ekmeğin fiyatı dokuz b\lÇ 

ru§, ikinci nevi ekmeğin ise
4 

S 
kuruştur. Francala fiyat: 1 ' 
ruşta ipka edilmiştir. alı' f'. 

Ekmek fiyatlerinin c! ~ / a 
miktar indirilmesi etraf ınd "

kikata devam olunmaktad•~ 
dan başka ikinci nevi e ;fi! 
çeşnisinin değiştirilmesi etı' 
da tecrübeler yapılmaktadı'" 

Bir değirmenden aıman 
yeni çeşnide ikinci ne\ti 

tecrübeleri m~v_aff~k ol~rde))i 
bir zamanda ıkıncı nevı b 
ha ucuza satılacaktır. 

-<>--

Vali LOtfi Kırd~ 
Dün Eminönü tla d' 
toplanbsında bulu#~ 

Eminönü Halkevi yıllık 'I 
eserlerini göstermek us;;;1 
akşam saat 20 de Ev b 
toplantı tertip etmiştir. ~ 

Bu toplantıda Vali ve lJ~ 
Reisi LCttfi Kırdar da l'W ;/__ 
tur. Vali Halkevinc gelince~ 
lA başkan Agah Sırrı il' V"'" 
müş, sonra tcphuıtının y• 
salona çıkmıştır. ~ 

Haber aldığımıza glSre ~.~ 
Belediye Rcısi LCttfi l(Jr '.il 
Beyoğlu. diğeri t&tanb~~~ 
üzere ilci bUyük halkevı b <J>f•,J 
şa ettirmek taı;avvurunda """ 
Beyoğlundaki Taksiı:n l•~ 

nın olduğu sahada yapı~ 
K §la emlaki milliyed~~ ~ 
edilerek ya tamir edıbP '~ 
tilecek, yahut da yıktı.ara~~ 
na modem bir bir.a yapıla ~ 

iti'" İstanbuldaki halkcvl b# 
ya şimdiki binanın etraf ı11 ci1" 
nalar satın alınarak yapıl• 1/ 
hut da Sultanabmettc in~ }. 

caktır. d' 'I 
Halkevlcrinin etraflarıJ' ~ 

olacak, bu iki bina için bit 
yon lira harcanacaktıt'. 

Et meselesile de rnetf 
~du ~ 
Vali ve Belediye Reİ=~-~ 

Kırdar et meselesiyle ro~.i 
mağa baıılamıştır. Dün t "" 
Cemiyeti namına bir hc1ei~cif· 
ziyaret ederek izahat vert!' 

-o- hit 
General C9mil C~ 

Jandarma Umum 1' 
danı oluyor 

8
-p 

Verilen malümata glSrer ıı:ı ~~ 
ğa Seçllen jandarma uınuJ\'l r· t 
dıınr gencrn.l Naclnin yerlflc'rt',ıl 
ral Cemil Cahldin tayinl 1'" 
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~~~~ Ecnebi çalgıcılarla 
24310 

~ ~~~~R~i=iı boy ölPüşemez miyiz? 
•.on. ı.oo· 1 y 
.:~----~o:.ı... Bütün geçin1i yalnız elindeki sazına, çalgısına hağll 

çoluk çocu~ sahibi nıce işsizler var 
TlYıırk mu sn N n saınat~aıruaru ve Dşçnoeırı 
HükQmetan o=a·mavesa de ayosnoe yelnll 

bıır ~uırum lhıat'Eoruıyorbalr 
Caz dinliyorsunuz, saz dinliyorsu- sun halk için mUsavidir. "Artık bognzıro za tak dedi. Hiç 

nuz, beğeniyorsunuz, alkışlı)orsu- T k, ell rlne musiki aletleri a - kime cı .1 riıı bı e m gul olma -
.ıuz v fol.at bunların hiç derdi olup anlar bunlarla kafa §İşırmesinler. dıklarını görduk. Bunun tiz rıne a-
Jlmadıgmı elbe~t.? dil§Unmüyorsu Yerli olu ta şu fark vardır. Hal- ramızda top! nıp goril t k. Bu 
.ıuz. un d:ths. samimi olmasını muclb o- mcml k tte bu k dar TUrk mızıka-

Halbuki son g\inlerde bunların !uruz. c., ç:ı.lgıcı var. Sazların da, c zla-
Jcrtlerl ve şikayetleri o kadar ç:o- Bizden i ... tiyebilirler, biz onlar - nn da orkC'stral· rm da altından çı. 
Jalmıştır ki nihayet bu hadise da- dan olduğumuz için isteklerini bi. kucak kı) metlı sanatk• rlarnnız 
ıiliyeye aksetmiş ve orpdan da ls. liriz ve bu suretle daha çok tatmin m "cut. Bunların herbiri on, on 
tanbul vilayetine yazılmış, ke)fiyet 

1 
ederiz.,. beş ve hattfı. daha fazla s nclorini 

sorulmuş, mızıkacıların ve daha doğ Son z manlarda İstanbul mües - bu ışe tahsis ctm' !erdir. Bunlar 
ru bir tabirle çalgıcılann haklı ol- scselerine fazla miktarda ecnebi dururken sır! bir zUpp !ık yUzUn -
duklan görillmüs. Dertleri etrafın- işçiler gelmeğe başlayınca çalgıcı - den ecnebi i çilerc ) er '<erip bızle
da tedbirler alınması kararlaştınl- lar bu vaziyetten dahiliye veka - ri uzakla bırakmak ne ganb bır i -
mıştır. Bilhassa İstanbul çalgıcıla- l<'tine şlküycte karar vermişler ve tir! 

llaber bugün sekiz yaşına bası yor. Du münasebetle, yedi sene ev
vel neşir vazifesine başlad,lı gıiPıe aıt ilk sayısının bir klişesini koyllyo· 
ruz. l" edi sene içinde yazılarının kalitesinde olduğu gibi şeklinde de bir 
tekamül gosterdiği bmada daJıa bariz göri,lılyor. 

ı"ını alakadar eden bu derd ve §ika. mlirnc:ıat cd "r k vauyet.A bildirmiı;- Maahaza hük0.mct1mizc mlnn t-
yetleri bizzat caz şeflerinden Bur- terdir. tarız. Derdimizi arz ttık. Alakadar. 
handan dinliyelim: Bu hususta da Türk çalgıcıların. lar vilfı)ettcn sordular, '\ila~et 

"Biz Türküz. Ekmeğimizi temin dan biri diyor ki: hakkımızı görerek lchimizd ) a::dı. -- ------------------- vasıtası, yüksek ve b:mft sanatlar Bu suretle isteklerimizin ne kadar 
Denizaltı mensupları 

Kendilerine verilecek zamlara 

nasıl liyakat kesoedecekler 

Ankara, 11 - Denizaltı men up 
larına verilecek zamlar hakkındaki 
kanunun 1, 2 ve 4 üncü maddelerin· 
de yapılacak değişiklikler için hazır· 
lanan Hlyiha meclise \erilmiştir. Ya-

pılacak tadillere göre "kursa devam 
eden erler zamdan istifade edemiye 
cekler,, di}e olan fıkra birinci mad
de} e ilch e edilmiş ve 2 inci ile dör· 
duncıl maddeler de şu şekild edcğiş· 
tirilmi~ tir. 

"Denizaltı zamlarını alabilmek i· 
çin bilfiil denizaltı gemilerinde ça
lışmak veya her altı ayda en az 15 

saat dalış yapmak şarttır. Bu su
retle yapılacak dalışları müteakip 
devre jçinde dalınmazsa dahi zam
mı almağa hak kazanılmış olacaktır. 

Yfiek kadroda bulunan denizal
tılar da, denizaltı gemilerinde bilfi
il çalışacakları veya her altı ayda 
en az on beş saat dalış yaptıktan 
takdirde denizaltı zammı alacak
lardır. 

-0--

D~hiliye Vekili 
idare amirleri arasında 

yapılacağı söylenen deği-
. iklikler hakkında ne dıyor 

Anlıara, 11 - Dahiliye Vekili 
Ref:k Saydam, idare amirleri ara. 
s nda geniş mikyasta degişiklik 

yapılacağı hakkındaki rivayetlere 
karşı demiştir ki: 

"- Değiıiklik, Vekaletçe idari 
lüzum., görüldükçe yapılır. Bugün 
için böyle bir mesele mevzubahs 
değildir. 

Matbaa işçileri birliğinin 
takvimleri 

arasına giren musikidir. Çoğumuz, ,. b n ·, ss u ud muhik olduğunu hiıkümetimiz ka -
aramızda bUttin geçimi ) alnız elin- bul elli. 

deki kemanına, davuluna, saksafo- Ruzvelt~ göJder .'iği notada Tedbirler alındığını bğrcndık. 
nuna, viyolonseline bağlı ev bark, Yakında tatbık cdilcc ğı ümitleri-
çoluk çocuk sahibi nice arkadaşlar f il s ti ilin \' 8z1 ye- le me bu uz. 

var ki, bugünkü vaziycU ri bizi de t in i v t- A r 8b1ar1 n Şimdiye kadar neden hükumeti -
ıstıraba sevkediyor. f mizin nazarı dikkatini cclbetmedi -

Hep ayni işin yolcuları olduğu- • S ' eğ 1 O 1 8 n 1 B I Y 0 r ğimizin kabahatini i izliklc ödcdık. 
muz halde hadis olan vaziyetten Londra, 11 (A.A.) - Seudi A. Türkiyede musiki, m siki inas, s:ı. 
onlar 'bizden fazla :mütcesair olu- rabistan sefareti, İbn~ssuudun Fi- natkar, ehil yok d€'ğildir ki Avru -
vorlar. Şiklyetlerlmiz mühimdir ve listinin vaziyetine ve Ar~ ın panın ve) a §Uranın bur nm )'t!r yer 
biraz da memleket meeelesidlr. Ni- kendi memleketlerine sah P olma dolaşan, memleketlerinde tutuna -
ha) et lst.anbulda kaç eğlence yeri larına dair Reisicumhur Ruzvelte mamış işçilerine lstanbul ve ) ani 
ve kaç musiki olan mahfil ve lokal gönderdiği notanın metnin· neşret Türkiye me'kel olsun. 
sayılabilir. Bunlardan çoğu, musiki miştir. Biz her dakika iddiamızın ı natı 
taraflannı yabancı memleketler- Notada ''Filistin Araplarını '... « ı· .. ziyetindeyiz. Bu işçilerle imtihan 
den gelen çalgıcılarla temin etmek- hu.dilere ezdirmek teşebbü .. umın,, oluruz. 
tedirler. Bittabi bu vazıyet kaJ'§ı - müthiş bir cinayet olduğu 'k yd~ - Maahaza son müracnatimiz bu 
smda büyük bir eb yet halinde dilmekte ve Yahudilerin F 1 • ni tarzdaki dedikodulara lüzum bı -
olan bizlerden ancak ı kaçımıa iş her zaman orada oturmuş el • A- rakmadr. Hakkonız kabul edildi ve 

Türk matbuatmm .i3çileri olan ve bulabiliyoruz. Diğerleri açıkta kalı- rt.plara nisbetle kısa bir 7, ma derhal müdahale olundu . ., 
bUtUn ömUrlerlni milli kültürUmü- yorlar. işgal etmiş oldukları tebarıı etti. Bu hareket müesses 1 r de bir 
ze vakfederek bugün çalı.,amıya _ MUessese sahibleri bu halden is- rilmektedir, Notada gadre •lcrs mahiyetinde olacaktır. Türk 
cak derecede ihtiyar, hasta ve ma- tifade ederek bizim ücretlerimiz ü- yan Yahudileri misafir etır ışçi dururken, 'e muvaffakıyet, 

lul kalan emektarlara bir yardım- zerinde de kıskanç davranıyorlar. s.!-siyle sulh içinde yaşıyan il- kudret, sanat itibari> le ) :ıbancılar
da bulunmak ve geliri bu mnl:sada ÇUnkü ecnebi işcller birkaç parti leti mahvetmek en haksız vasıta - dan geri değil belki il ri~ k n yipe 
sarfedilmek üzere matbaa i çileri halinde muhtelif müesseselerin muh larla onu kendi memleketinden yabancılara i verip Türk naU~f P. 

birliği tarafından 939 yılı için ga _ telif saatlerini idare ettikleri için k.">vmağa matuf olan "siyasi siyo. larını bir kenara atmak doğru <J•
yet zarü bir :iiekilde duvar takvimi bize iş kalmı) or. BinaenaleJh, şi is nizm,, meselesi arasında bir fark ğildi, olmadığını lıükO.m timiz iı;:n
ve ceb muhtırası neşredilmiştir. temek vaziyetine geçiyoruz. Bu da o!.:uğu siiylenmekte ve insani bir atiyle göstermiş bulunacaktır. 
Arzu eden yurttaşların tercihan bu onların az ilcret vermelerini intaç h_re'.et olan Yahudileri misafir Türk i çisine az verip, aynj araır-
takvim ve muhtıralardan satınalma ediyor. Bö) le çalışanlar çoktur. etmek hususunda F:J:stınin diger dan a ağı ecnebi işçisine çok W& 

Şimdi size bir sual soracağını: dunya memleketlerinden ziyade veren müesseseler, bu cömert~ .. 
Acaba bu gelen ecnebi çalgıcılar- vazifesini yapmış ol:lugu zikredil- !erini Türk i çisine kaJ'§ı )apsaktr 

Erzurum Halkevinde 
l d l 

• larını tavsiye ederiz. 
Resim sergisi ve isan erı erı 

Erzurumda Halkevi ar 'kcmite • 
sinin tertip ettiği resim ıergisi 

evclki gün birçok davetliler ve he 
veskarların huzuru ile açılmıştır. 

la biz boy ölçüşemez miyiz? mektedir. Notada mem .• ı:ete yük bugün ecnebt çalızıcılardan aldıkla-
• Bu suale yin' ben cevab vereyim letilmiş olan Balfour beyanname rı r:ındmanı ) üz kat üstün alırlar. 

yen 1 müsaade ediniz. sinin adalet prensiplerine uygun Çalgıcılardan bazıları bu müna ,. Fransanın 
elçisi 

Hariciye Vekilimiz 
tarafmdan kabul edildi 

Sergide 39 eser te~ıir edilmek
tedir. Eserlerinde muvaffak olan 
dört sanatkara muhtelif para mü 
kafatı tevzi edilmittir. 

Diğer taraftan Halkevindc, a • 
çılmıı olan lisan kursunda, her 
gece, arzu edenlere fransızca ders 
kri verilme'ldedir. 
~ 

Soğuk hava tesisatlı 
vagonlar 

Devlet demlryollan ldareısl Avi'u.. 
padan soğuk hava tesisatlı vagon
lar getirtmeğe karar vermintir. 
Sebze ve et nakliyatında kullanı
lacak olan bu vagonlar önümüzde
ki ~az mevsimine kadar gelecektir. 

Fransanm yeni Ankara büyük el. 
çisi Masigli refikası ile birlikte dün 
sabahki ekspresle An~araya var -
mış, istasyonda hariciye vekili na
mma hususi kalem müdür muavini 
lrfan Akça ile Seyfullah Esin ve 
protokol umum müdür muavini Ri
za Rifat, Fransız sefareti erkanı ve 
kolonisi tarafından kartılanmıgtır. 

Madam Masigliye buketler takdim 
edilmlttir. 

Hariciye Vekili ŞUkril Saracoğlu 
da yeni sefiri öğleden aonra hari
ciye vekilctinde kabul etmlttir. 

Randevucu mahkOm mu oldu ? 

Biz onlardan fazla muvaffak olu- olmadığı tasrih ed.lmek!e ve neti· scbctle "iş dairesinin himayesiQJ 
nız. Bu .i3çilcr kendi memleketle- ce olarak Arap milletinin davasını mazhar olmaları,, ihli) acından da 
rinde tutunamayıp yer yer gezen ve tetlrik ve büyük bir haksızlığa bahsetmişlerdir. 
nihayet İstanbul eğlence müessese- maruz kalmış olan sulhperver bir Biz de bu noktai nazardayız. 
lcrinde kendilerine melce bulan iş- milleti müdafaa etmesi için Amc- Türk musiki i çlleri bu itibarla 
çilcrdir. Halbuki biz bu memleke. rikarun müdf.halesi talep edilmek. toplanarak yeni bir tesekkül hazır. 
tin evladıyız ve bu vadiden gayri tedir. Jamağa kar:ır vcrmi lerdir. 
maişet tarafımız olm:ıdığr için ken- İstanbul muhabiri 

dımızı göstermek, be"'endL-mek va- Macaristan • 
ziyetindeyiz. 

Ecnebt işçiler için böyle bir 1U • 
:.ıum yoktur. Bu itibarla her an için 
boy ölçUge biliriz. Kaldı ki, bunlarm 
it ücretleri de yüksektir. Fakat bir 
kısnn mllesseseler rekla:-nlarma ec
nebt isimlerini koynınkta kazanç 
görüyorlar. Hal•uınızm bu işe ne 
dereceye kadar ehemmiyet verdiği 
ni tecrilbelefimle bilirim. 

Ecnebi işçi olsun, yerli feçl ol. 

Mançuko Hükumetini 

resmen tanıyor 
Budapeşte, 10 (A. A.) - Hari

ciye nazın kont Osaky, dün Man. 
çuko başvekili ve hariciye nazırına 
bir telgraf çekerek Macaristanın 

.Mançukoyu resmen tanıdığını bil
dirmlatir. Mançuko başvekili ve ha
riciye nazırı bu telgrafa cevab ver
ınlgtir. 

Zengi~ mükafatlı~ - ~- - ~ -
1939 
VAKiT 

müsabakası 
En çok hangi şarkıyı 
beğeniyorsunuz? 

B UGVN" gueteal bugün bütün ga

zeteleri atlatmap mu' affak oldu. 
Kadınlan fuhşa tef\ik ,.c randc\'11 e\ l 

Bu yalandır. Adı ikdam olarak önccMen 

konmuı, kamındakl nenada zaran doka· 
nur ya\rum. 

"İstanbul yağhboya tabloya benzer. l. 
~den bakılınca bir teY görtlnlllcz. Uza
paclan balanah,,. 

Aferin üstada. 
Birinciye bir 
Radyo işletmek suçlariyle me\kaf bulunu "e 

muhakemesi yapılmakta olan Atlna ldn: 

''Rande\-ucu Atına dlln mahlriim edildi,, 
diye hiç kimsenin ' e hatti bizzat mahke. 
menin bilmediği bir haberi 'enli. 

AkagUndUzUn lstanbulu 

A KAGVNDVZ "lıdanbulun Tandoğa.. 

nı bay Kırdar olablllr,, adlı bir ya
r ve bunun bir yerinde aöyltlyor: 

MUhlmce bir derdi kara kalemle bu ka
dar neds çırp13tmna.k anesk Aka'ya dadl
lıaktır. 

Filhakika llstadmıp:, bu yağlıboya talt
loya hep uzaktan bakılıp el ettrUlmedlğl 1-
~dlr ki İstanbul antlkalaıtı ya? 

Tafsilat için yarınki 
Yakıt gazetes

0='i ck!.1-
yuunz 
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König Fransadan kaçtı mı? Katil Rıfat yakalandı Kazanan 
numaralar 
50000 

Lira kazan 

gr- Baştarafı 1 ncide 
aolıe ajansı bu hususta atideki mrr 
lamalı vermeğe mezundur: 

Cumhuriyet hükameti bugüne ko· 
dar vaki olan bütün tayyare sipa
rişlerini yalnız Vaşingtondaki bü
yük elçiliği vasıtasile yapmıştır. Bu
nun haricinde hiçbir hususi teşekkül 
t'eya şahıs Türkiye namına harekete 
mezun değildir. Bunun aksini gös· 
termek istiyen iddialar sahtekdrlık 
tan başka bir şey değildir • 
Şimdiki halde Parti grupunda ve

rilen resmi izahat, Mdiseyi efka.n 
umumiyeye ilk defa bildiren IIabe· 
rin 7 sonkanun tarihli nüshasında 

verdiği malfunatı teyit eder mahi
yettedir. Ertesi günü, Haberin or· 
taya attığı şüphe, yani Ekrem Kö· 
nigin bu işte tek ba5ma olamıyaca
ğr, şefleri bulunması muhte.ınei ol
duğu noktası da gene Parti grupun
da verilen izahatla resmen aydrnlan
IDI§, Ba5vekil, Ekrem Königin bey· 
nelmilel bir kaçakçılık şebekesine 
dayandığım söylemiştir. Şu halde 
Königin şefleri bu beynelmilel ka· 
~akçıhk §Cbekesi erkamdır. 

Haberden sonra bu mevzu etra· 
fmda neşriyata başlayan bazı gaze· 
lelerin isim zikretmeksizin kaçakçı· 
lık meselesile alakadar mebuslar bu
lunduğunu yazmaları Meclis muhi
tinde teessürle karşılanmıştır. Hü
kfunet bu şekildeki neşriyatı resmi 
ihbar telakki edecek ve o gazeteler
den isim soracaktır. Böyle neşriyat 
yapan gazeteler delil gösterdikleri 
takdirde ileri sürecekleri kimseler 
ha.1<kmda tahkikat yapılmasına hir; 
bir mani yoktur ve bu noktayı Baş· 
wkil ele yeni bir delil geçerse bu 
delilin üzerinde de yürümekten hü· 
ktımeti menedecek hiçbir kuvvet bu
lunmadığını söylemek suretile dün 
Parti grupunda tebarüz ettirmitşir. 

Parti grupunda 
müzakereler 
Ankara. 10 (A.A.) - C. H. 

Partisi B. M. l\Ieclisi Grupu U
mumi Heyeti bugUn 10 - 1 - 939 
öğleden sonra Reis Vekili Sey
han Saylavı Hilmi Uran'm baş
kanlığında toplandı. 

Müstakil mebuslardan Konya 
Mebusu Ali Fuat Cebesoy ile 
lstanbul Saylavı Refet Belenin 
C. H. Partisine girdikleri Heye
ti Umumiyeye riyaset makamın
dan bildirildi. 

Bunu mliteakıp söz alan Baş· 
vekil CelAl Bayar, bir iki gün
denberi matbuatta mevzuuba
his olan beynelmilel bir tayya
re kaçakçılığı meselesinin bu-

• gUnkU ruznameye alınarak gö-
rUşlilmesini teklif etti. 

Mesele Haziranda öğ
renilmişti 
Teklifin kabulil üzerine kür

sUye gelen Hııriciye Vekili Şük
rll Saracoğlu: 28 Haziran 1933 
tarihinde toplanan Grup Heyeti 
Umum'iyesinde Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik RUştU Arasın beynel
milel bir kaçakçtlrk şebekesi

nin İspanyol muhariplerine Tür
kiye namma tayyare sattığı hak 
kında Hariciye VekaJetine vaki 

sefirlmlzden alman telgraf bir
leştirilerek keyfiyet MllU Müda
faa. VekAletlnden soruldu. 14 
Haziranda bu vek!letten aldığı. 
mız cevapta böyle bir mübayaa
nm aslı ol~adığı ve hiç bir tay
yare sipariş edilmediği ve Tür-
kiye namına blitiln siparişlerin 
Vaşington sefaretimiz vasıtasiy· 
le yapıldığı bildirilmiştir. Bu 
cevap ve İspanya mUmessillnin 

ihbarı Vaşington sefaretimize 
tebliğ olunmuş ;e beynelmilel 
bir sahtekftrlık şebekesiyle kar. 
şılaştığrmız hissi. hasıl olduğun
dan sefaretin elinde mevcut ev
rak ve vesalldıı asılları, fotoğ

rafları TC mllmkUn değilse mil· 
saddak suretlerinin gönderilme. 
si istenmiştir. 16 Haziranda a
lman cevapta bu vesnikin Ame
rikan Eksport mtiessesesinln 
lstanbul acentesi tarafından ha
riciyeye tevdi edileceği bildiril
mesi üzerine ayni tarihte Ana
dolu ajan~lyle bir tekzip neşro
lunmuş ve bu tekzipte husust el
lerle hiç bir yerden tayyare.sa
tm almmadlğı ve böyle bir alış 

imzaslyle cevabi telgrafı ~ektik
ten altı gUn sonra - Anupaya 
gittiği tesbit olunmuştur. :M:u
maileyhin Fransada olduğu a.n· 
laşılara.k evrakı hariciyeye gön
derilmek suretiyle iadesi esba
bma tevessül olunmuştur. 

"Adlt tahkikatın bugUnkU 
safhasına göre İstanbul matbua.
tında intişar eden: 

1 - HaJen mebus olan bazı 

kimselerin bu işle alıl.kadar bu
lundukları, 

2 - Posta mUvezzilerinden 
bir şahsın yukarda bahsı geçen 
telgrafı Ekrem Königc vermek 
suretiyle vazifei mem urlyetini 
suiistimal ettiği, 

3 - O zaman yüksek bir vazi
fede bulunan bir zatın Ekrem 
Könige Tlirkiyede sahte bir 
pasaport 'Vererek ve hakkındaki 
tahlcikatı kendisine ihbar ede· 
rek kaçırmış bulunduğu, 

4 - Gümrük idaresi nezdin-
de Ankara mtidcleilımumillği-

nin mevzuu bahis tayyarelerin 
Türkiyeye gelip gelmedikleri 
hakkında tahkikat icra etmiş 

,·erişle Ttirkiyenin aln.kasr mev- olduğu, 
cut olruadıgı bildirilmiştir. 5 - Bu işten dolayı hariciye 

22 Haziranda Hariciye Veka· memuru Ruhiden başka kimse
letlne gelen vesaik Adliye Ve- lerln mevkuf bulunduğu, 

ldiletine tevdi olunmuştur." 

İşin adli cephesi 
Hariciye. Vekilinden sonra i

şin adli cephesini izah içln kllr
sUye gelen Adliye VckJli Fikret 
Sılay bu hQ.disenin Ankara C. 
Müddeiumumiliğine 22 · 6 - 938 

Hususları gayri vakidir. 

Ekremin iadesi için 
teşebbüs1er 
"Ekrem Königin iadesi hak

kındaki tcşebbüslin intacı bek
lenilmektedir. Geldiğinde şe

rild cUrmli ile beraber mahke· 

tarihinde intikal ettiğini ''eme· meye tevdi edilecektir. lstan
selenln vasfı cUrmisi itibariyle bul matbuatının bu mesele etra
resmi evrak sahtekarlığı suçu fındald son neşriyatı üzerine de 
nu teşkil ettiğini tebarüz eltlr- tahkikatın tamikine ve Jhbar e
dikten soura izabatm:ı şöylece dilen hususların tevsikine baş. 
devam etti: Iunm1ştır.'' 

- Halen memlelrntte bulun- Başvekilin sözleri 
mayan König lakabiyle m~hur Adliye Vekilinin bu izahatını 
Ekrem Ifauıdi ismindeki şahıs 2 miltcnkıp birçok ı lıatipleıı söz 

ve 3 Temmuz 1937 tarihinde söyledikten sonra Daşvekil Ce
Milli Mlidaft:ı VckJli ile IIariei· ıa.1 Bayar tekrar klirstiye gele
ye l\Jtisteşarmm imzalarını ve rek adliye ve hariciye vekilleri
mezkur vekflletlerin resmi ka- oin verdlkleri zahata nazaran 
ğıt ve mUbilrlerini taklit etmek 
suretiyle Kanadada bir fabrika

ya Türkiye cumhuriyeU namma 

bugün hUkümet elinde bulunan 
deliller Uzerinde vasıl olunan 
neticelere göre takibata devarrı 

tayyare sipariş etmiştir. Bu si- edildiğini, ve eğer yarın ele ye
~>arlşi alan fabrika. işi hariciye· ni biı: delil geçerse onun Uze
miz vasıtasiyle teyit etmek iste- rinde de yilrilmekten kendileri
yerelc Tiirkiye hari<:iyesine l>u :ı.i menedecek bir kuvvet olma
si;arişin teyit edilip edilmediği· lıJıuı tebarüz ettirdi ve vakanm 
ni 17 Ağustos 1937 tarihli tel- memlekette kök budak salmış 

grafla sormuştur. Fakat bu tel- bir iş olmayıp menfaat saikası
graf Hariciye Vekaletine dei;il, ıe malfım olan adamların yaptı
haricfyc protokol umum ınUdUr· !-ı bir fezahat olduğu anlaşrldr
lliğüııe çekilmiştir. Telgraf pro. ;rnı \'e heynclmllel blr kaçakçı
tokol dairesi memurlarından lıl{ şebekesine dayanclığınr söy
Rubi Bozcalı tarafından alınmTş ledi. 

Ve haddi zntinde vakanın te
,ssilrü mucip olduğunu, şu veya 
bu şahıs gibi bir tefrika imktın 
')Tral;madan mlicrlmleri C'eza
·undırmanın kat'i ve·samimf ka
·::ırı olduğunu ifade etti. 

Bu nasıl kat't ise masum olan 

(Baştarafı 1 incide) 
muşsuyu hastanesine yatırılan ka· 
tilin bir yolunu bularak 1.5 • 2 sene 
evvel oradan firar ~ttiği de meyda· 
na çıkmıştı. 

İstanbul zabıtası elde ettiği bu 
malOmatlardan sonra boş durmamtş 
ve geceli gündüzlü Rlfatı takip et
meğe başlamıştır. Rıfatm Istanbul
dan uzakla~adığı tesbit edildiği i· 
çin de tahkikatın bütün merkezi sik 
Jeti lstanbulda toplanmıştır. Sh•il 
memurlar Rıfatm bütün tanıdığı 

kimseleri ve gidebileceği yerleri sıkı 
bir kontrol altına almışlar ve niha· 
yet te bu çahşmalarmın semeresini 
görmekte gecikmemişlerdir. Bundan 
birkaç gün evvel b:ızı kimseler, Rı· 
!atın, gözünde siyah bir gözlük l::'.l
;mda eski bir kasket ile Beyazıt ve 
İrekimoğlu Ali;?:.ışa t:::ranarında do 
!aşmakta olduğunu haher vermişl(!ı 
dir. Bu istihbarat üzerine ikinci şu
be müdürü Nevzat sivil memurlara 
lazımgelen direktifleri vermiş ve bu 
civarlarda sıkı bir tarassut çenberı 
vücuda getirilmiştir. Nihayet dün 
akşam Beyazxtta mutat tarassutla
rını yapan memurlar, gözünde siyah 
gözlük ve başında e:ski bir ka<;keı 
bulunan bir şahsın meydanın orta 
sından Aksaray caddesine doğru ileı 
lediğini görmüşlerdir. Bunun Rlfaı 
olduğunu anlayan memurlar derha~ 
tertibat almı~lar ve sokağın köşesin· 
de birdenbire üzerine atıalrak kol· 
larmı tutmuşlardır. esasen korka 
korka yürüyen ve her dakika arka· 
sına ve etrafına bakan Rı[at bu va· 
:riyette şa;:rrmış fakat aklını başına 
"'C.tirince m~murlarm elinden kur-
o:. 

tulmak için çnpmmağa başlainiştır. 
fakat tabiatile bu para etmemiş ve 
derhal bir otomobille Rıfat polis 
müdüriyetine getirilmiştir. 

Bu sabah sorguya çekilen Rıfat 
cinayeti tamamen itiraf etmiş ve 

demiştir ki: 

" - lbsan benim iyi arkadaşlarım· 
dandı. Kendisi bir müddetenberi 
Makbule ile münasebette bulunuyor 
du. Bir gün bana: 

"- Makbuleyi alalım da seninle 
beraber bir eğlenti yapalım,. dedi. 

Zaten Makbulede benim de gö
züm vardı. Ve birkaç defa lhsana: 

- Makbuleyi bana da getir,, de· 
miştim.Tabii İhsanın bu teklifini ka 
bul ettim. Fakat nedense aradan 
uzun müddet geçtiği halde Ihsan 
bir daha bu meseleden bahsetmedi 
Ben birkaç defa hatırlattımsa da 
muhtelif vesilelerle atlattı. Aksi gibi 
benim de Makbuleye karşı zaa[ı~ 
gittıkç<' artı)•ordu. Son günlerde lh· 
$_na ısrar etmeğe başladım. Nihayet 
11::..:ise günü için bana kati söz ver
di. O gün Makbuleyi alacak bir 
vBre giderek beraberce eğlenecektik 
Fuk.:ıt bütün bu hazırlıklara rab,'Illen 
ben o zamana kadar Makbule ile 
konuşmamıştım. Yalnız !hsanm ya 
nmda görüyor ve şahsan tanıyor· 

clum. 

ve kayda g-cçirilmeksizin Ekrem 
Könige tevdi olunmuştur. Ek 
rem König bu telgrafta mev 
hum bir isimle 18 Ağustos 1938 
tarihinde hariciyenin siparişi 

teyit ettiğini bildiren bir tel· 
grafla cevap vermiştir. Bunun 
üzerine tayyareler rola çıl<arıl-
mıştır. 

Ruhi ne 
edilci ? 

zaman tevkif 

1ılr takım vatanda?larrmızrn dn İşte bu vaziyQtte nihayet hadise 
·eı-eflerlni spekUHisyon mevzuu günü geldi. O akşam İhsan Makbu
:ıpmaktan kurtarmak hUkume· le ile sinemaya gitti. Ben de kapıda 

.in borcu olduğunu ve hUkünıe- bekliyordum. Geç vakit l\Iakbule 
• ihbar Uzerine yapılan tahkilrn- Telgrafı alarak Ekrem Köni

ge tevdi eden yukarda ismi 
geçen Huhi 37 - 6 - !338 tarihin
de sorgu altına alınmış ,.e clir· 
mUnU ve Ekrem Königin şe

riki olduğunu itiraf etmesi lizc
rine tevkif olunmuştur. Yapılan 
araştırmada Ekrem Königin 
!\.nkara cmnlyct mUdUrlUğtin -
den a1ınınış olan 18-8-937 
tarihli pasaportla 24 - 8 - 93i 
tarihinde - yanı mevhum şahıs 

in bu iki esaslı noktayı ayni has ile çıktılar. Peşlerine takıldım .. Ya· 
'laslretle gözettiğini Ye kendisi- nımda iki arkada~ım da vardı. Fa 
ıi bununla mUkcllef bildiğini kat onlar ayrılacaklardı. Ben lh 
bildirdi. sanın beni gördüğti halde aldırma· 

tın ve işin o vakit adliyeye ln· 
tlkal etmek Uzere olduğunu bil
dirmiş olduğunu hatırlatarak i

zahatına berveçhi ati deYam et

ti: 

Başvekilin bu izahatı Umumi yışına kızdım. Arkadaşlarımı da ya· 
Heyetçe tasvip olundu, celseye 

1 

nımda alık~ydum. Bu suretle Fatihf 
nilıavet verildi. kadar g?ldık. lhsan gene aldırrm·· 

Ekrem Fransa dan kaçtı mı? yordu. Bu vaziyete dayanam::ıdrrr: 
Ekrem Könio-'i vasıta olarak \'e ikisinin önlerine çıkarak !hsanı 

"' 
kullanan beynelmilel ~cbckcnin, 

onu, bulunduğu hastaneden ka • 
çırtmağa teşeb!lüs ctme~inin mııh-

bir kenara ç~~tim: 
- Hani v~rdiğ'n <;fr~ ne;:c:.l-:!?,. de 

dim. Bu s·izlcriQ1e kmşı o birden· 

bire kızdı. Bana küfrctm~~::!. Y~ koğ 

mağa başladı. Ben de kendimi kay
bettim. Bıçağı çekerek üzerine atıl· 
dnn. Bundan sonra kızgınlıkla ne 
yaptığunı hatırlayamıyorum. 

Rıfat bundan sonra kanlı bıçağın 
nerede olduğu sualine de: 
"-O heyecanla onu bir kenara 

fırlattım attım .. demiştir. 
Fakat vakamn kati bir delili olan 

brçağr sakladığı tahmin edildığinden 
bu yolda araştırmalar yapılacaktır. 
Ayni zamanda Rrfat vakadan sonr:l 
bir müddet Feriköyünde arkadac;la· 
rından şoför Süleymanm evinde o:.ak 
landığım sonra da geceleri Okmey· 
damndaki harap tel"iz kulelerin· 
de yatmağa başladığıııı sö: !emiştir. 
Bu so~uk havalarda çamurlar için
:lc yatan katilin üstü ba~ı toz top
-ak İçindedir. Bundan ba~ka Rıfatın 
1on günlerde Galatada bir hamamda 
ratmakta olduğu da tesbit edilmiş· 
lir. Katili saklayanlar hakkında da 
tahkikata başlanmıştır. 

Bu arada Gümu~suyu haı:tanesin 
jen kaçtığındanberi saklandığı yer· 
'er de ara;;tırılmaktadır. 

Bu işle uğraşan IJ'lemurlamnızı 

,;e bilhassa ikinci şubenin kıymetlı 
müdüıü Nevzadı bu muvaffakiyel
lerinden dolayı tebrik ederiı. 
---- - -- - ---
Fransız Meclisi 

3441 
Sonu il le biten bllctıcr 2 şer lJ. 

ra :ımodi alırlar. 

12 Bin Lira 

kazanan 

34 9 
10000 lira kazanan 

4810 
Bin hra kaiananlar 

38012 23999 
500 hru 

kazananlar 
36541 3658 1~960 

( Bı... :a~atı l üıcıdeJ 
larrn sulhün masun kalması hak -

23884 29005 16827 

kmda'lci temennilerine iştirak et · 
mekte olduğunu söylem:ş, eylül a
yındaki gcrginliğ:n zail clarak sul 
hün kur~arılmış olduğunu öğre · 
nen bütün milletlerin izhar etmiş 
oldukları şevki hatırlatmıştır. 

Hatip, milletlerin arasını bul -
mak hususundaki mesaisinden do
layı Çemberlaym hararetle tebcil 
etmiştir. 

Hatip demiştir ki: 
"Eğer Almanya ile Fransa an • 

laşmağa muvaffak olurlarsa harp 
tehlikeleri azalmış olur.,, 

Deniz manevraları 

12062 26030 1901 o 
200 Ura 

"azttnoo ı ur 
35926 8865 613 37073 3925: 
10761 18998 21675 10583 22520 
31421 22738 4987 26469 29184 
28624 35238 10089 
35735 29160 

ıuo Hra 
köı.aoanlar 

22132 29735 3433 31993 1706• 
10653 5473 5715 22398 2885 
19248 5594 30023 23314 227 
24066 18745 11830 25487 1389 
36248 4602 26236 3 7 545 

Vaşington, 11 (A. A.) - 48 30997 31823 9797 10978 
bombardıman deniz tayyaresi, Ca-
raibes'de yapılacak olan manevrala
ra iştirak etmek üzere Panama ta
rikiyle Kübaya gitmek üzere dün 
Sandiegodan hareket etmiştir. 

Fırtına dolayı!'liyle geçen pazar 
günü Sandiegoya dönmek mecburi
yelinde kalmış olan 18 deniz tay
yaresi de pazartesi günU Kilbaya 
hareket etmiştir. 

Fransız - Alman 
Parla, 11 (A. A.) - 15 kanunu

sanide Pariste başlaması mukarrer 
bulunan Fransız - Alman ticaret 
müzakereleri Berlinde cereyan ede
cektir. 

Zannedildiğino göre bu müzake
reler esnasında bilhassa. Fransa ile 
Südct memleketleri arasındaki tic:ı
ri mübadeleler meselesi mcvzubahs 
olacaktTr. 

f1Bir orduya karşı ~.oyan, bütün 

2950 

50 ı ra kaz:.nanlat 
9559 10595 39732 7320 33086 

16523 7627 31498 655-1 2382-1 
18215 31821 7388 3559 5026 
20668 11487 24095 23129 23840 
210·16 36259 36728 26281 207 4 
31381 11397 9529 33615 26071 
39777 J9771 36230 15134 15596 
38225 8124 31672 7663 19070 
7455 507 20868 9034 18~58 
Q7v5 28956 24252 25376 17747 

13087 16794 239~1 19431 29776 
28628 10357 8824 3304 2710 
20436 1312 23714 32617 30804 
6866 2·1791 20607 5489 9443 

29711 32529 36007 19587 34:513 
798.~ 15614 918 7605 7310 

20181 28211 644 2704 12819 
59~ 1263 35289 15428 36346 

17380 8028 4465 15308 25667 
33037 5857 38299 17125 2i05i 
28479 15197 2ü377 2{395 25G39 

~ı 
ıı 
: 
~ 

:e 
:5 

nsanlara meydan okuyan müt· 1990 30442 31748 17512 30781 

hiş Halk düşmanı Casusu, ölüm 10523 34.211 12029 33310 39472 
50·17 32044 19106 467 

·e A tesle karşı karşıya heyecan I 
.. .. • .. .. .. h' b. 130 ifa ok8zPnsn aı ve korkuyla yuzyuze mut lS ır 

7 
~ 

~ ~ 14802 37153 19765 28312 29 4~ 
~S film 

1!CASUS y 

!!KADIN!i 
q ~ 

·i li 
'.Baş roller.de : :: .. 
:;K A R E N :M E R L E YH 
1: ::.=:. : ROBERT BALDWiN 
:i .. 
lS39 senesi için Paramount film:; 
: ~ 
: . . d ·ı f :: 1 ~.· şırkctın e çcvrı en ransızca ::r 
- :e 
} sözlü büyü"k film. ı~ 

"J e.uGu-·NH 
d ~ ~ 
= .. . " 

23855 21558 35295 15701 53.ı 
18157 G5H 14191 38375 26297 
9070 3839G 32553 25170 20 

12171 1190ü 1472 24567 19~5, 
2136 32-112 23638 14211 l!H6: 
16877 6645 27915 21948 1523~ 
15238 12970 29713 10950 32lt 
31937 39517 23399 9314 2507 
3927 12207 203881 3907 8800 
12146 16088 48~9 20219 1176J 

"Haziranın ilk glinlcrinde 
Franko İspanyasının TUrldrc 
mUmessili Hariciye Yelı:~letin(' 

müracaat ederek birı;ok tayyare 
ylUdU vagonların AtnNilrndan 
hareket ettiğini ve bunların Tür 
kiye hUki'tmetine ait olduğunun 
iddia edildiğini söyleyerek doğ
ru olup olmadığım sormuştu. 11 
Haziran 1938 ele Va~ington se
firlmlzden aldığımız bir telgraf 
da ayni mevzua temas ediyordu. 
Amcrikada Türkiye mlibayaatı 
işleriyle uğraşan resmt mnkam 
Vaşington sefarctimiz olduğu -
na göre, biz de o ;akit mevzuu
bahis sevkiyatrn bir kaçakçı şe. 
bekcsine aidiyeti hissi ve zannı 
h&.sıl olmuştu. 13 Haziranda 
ı:ıt~ek hpi.n7a mümessilinin ver 
d'!i t11.lır,.r ;o gerek Yaşington 

1 

temel olduğunu evvelki gÜ'.ı yaz 
m1ştık. Bu tahminin hayal mahsıı 
lü oldui7unu dünkli nüshasm:lr 

1 yazan b\ a:k.:d.a}ır:ıız bugünki 
1 n::shasında bir Ankara tel:;rnrı o 
1 !ara}~ Ek-em Kön:g'in Fransad:-

Gri pi, nezleyi, baş, diş, ve rom·ılf7.ma izi~i kayb:ttir~c~e muvaGak ~~. 
·! l'!t'.nelerdcn itibaren n 
i
. c 

119\ 6161 38ô01 78.4 158 
23t19 ·10~6 3086 1290 58Gv 
32.13 25~3 31700 4405 3816' 
197 iG 3G171 2149iJ 10268 2673• 
2i921 30818 8590 28294 2983· 
27673 29345 9762 9536 1961' 
23905 9023 15179 3989 1111 
23926 34312 4055 5252 2303' 
27269 28245 5291 7·168 3019 
26072 11819 18910 38780 2618' 

6959 :30923 9030 275Gl 216! 
~702 ı 9303 2Sl80 36576 699' ""' • • • l J .... l dugunu ya:ma :tnclır. Aynı ga .. e 

8 grıhtrJDI derhal geÇI ren eO J YI 8Ç 1 r tcy" güre ırn:ıi•,.n isvicrcye geç 

1 Kas? ff ait ıh k 9' ut n 30 it u ro"'t ur n:~~ı m~h~:::ncı . gör::~~r:~rn,:er 
•••••••ım'•••••••••••••• hukOm::tımız lsvıire hu!rnm~t.nc Mi* &W j müracaat etrn'.ştir. 
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HARF.it - A~ postası 
™ 

ekosıovakya Macar 
notas:na cevap verdi 

ıra&fLL@frR~ir~@®@r~~ 
. ~ . . .. ··~ . . .. 

Hudud hadisesi nasıl Roma - Berfin mihverinin· 
k cereyan etmiş 
•kosıovak)1a notasında Viyana 

em kararına hUrmet mec-
listesi '' Metalip 

Ingiliz nazırlarına '' ~ hurlyetlnl hatırlatıyor 
~i ıo (.A. A.) - Aşağıdaki resmt tebliğ neşredilml§tir: 

_ _,,....,._ ~ hariciye nezaretinin, bugün Pragdald Macar mu.. 

' • Macar hilklimetinin 7 kanunusani tarihli notası 
ııo~lçill~inln 9 kanunusani tarihli notasına cevaben ver
tekoe tzcümıe şöyle denmektedir: 
t.ıh •• ~vak hariciye nezareti, Budapeştedeki elçisini, Ma
---ıfÇileriyle askeri kıt'alarının sebebiyet verdikleri 8 kl.. 
~hudut hll.disesl lıak.lmıda teşebbüste bulunmaya me
~ Ur. Bu h!d.ise esnasında, her türlü enternasyonal hu-

Roma da · ı k e !ÇERDE: Ve rı e C e m 1 Ş • trıh.isarla~. idar<:5i şehrin bir çok 

1 

semtlerınde tonbekı bulunmadığı 

hakkındaki neşriyatıınızı nazarı 

tfıt Plerine mugayir olarak bir Çekoslovakya mllzakerc
~ ltırette yaralanmıştır 

lova.ır. htlkfimetl, m~tekablllyet esası dahilinde hudud 
'Ceç:ınenıeleri için hudut mmtakasmdakl askeri krt'alan 
~ ıneaıurlarma eiddetll emirler vermiştir. 
~~--~tannı zarar ve ziyan talebine gelince, 6 kft.nunusa. 
..._~ hidisesi, Macarların Posmonatstir'de kô..in Senbaıill 

cl\'annda Çekoslovakya jandarmalarına ateş açmaları 
~trr. Çekoslovaklar sııf Macarların Çekoslovak ara

elerini men için, ateşe mukabele etml§lerdir. Bu 
'tlJ.ed?layı, Çekoslovak hUkfimetl, bu şayanı esef hft.dise. 

ta., te 8 
Ul tutulamaz. Macarların a~tık.Iarı ateı keailmedi

bıen Novotny ellerini kaldırarak beyu baıubendini 
beha \'e Çekoslovak neferleri de .sil8.blarmm ucuna taktık-
20(ı ınendillert sallam!şlardır. Müzakerecilerin Dohve kö

' 'ıe.. ınetre kadar mesafede bulunmalarına rağmen Macar. 
er !1llıayet vermemişler ve bunun üzerine biltlln mUza. 

bir kllıs~ye iltica mecburiyetinde bulunmuşlardır. Ve bu. 
Çeyrek saat kaldıktan sonra geri çekllmeğe mecbur kal-

1tr' Polis Hocha göğ'silnden ağır surette yaralanmrştır. 
~lateşt ancak saat on birde kesmişlerdir. 
~ 0"ak hükumetinin notası, nihayet, hA.dlselerin tasfl

' bıtara.r bir mm.taka tesisi hakkmda dlln yapılan tekll-
~~eYleınekte, kat'l hal sureti olarak ilci hllkümetin Vlya

h Jı:ararrna hllrmet mecburiyetini hatırlatmakta ve bu 
bQ~en derhal ve kayıtsız ıartsız olarak tatbikı icab et-

h ektedir. Çekoslovak hllkfimetl, ayni zamanda, iki 
~er tilrlU siWılı teşekkllllerlnl hudut çizgialnderı 1500 

Ye çekmelerini yeniden taleb etmektedir. 

"Komp1o haberinin 
ash yoktur l ,, diyor 

Ilükreş, 10 (A. A.) - Rador a
jan.sı bildiriyor: 

Radcr ajansı, aözdP. bir komplo 
teşebbUsU hakkmda yabancı matbu. 
atın verdiği haberi kat'l surette ya. 
lanlamağa mezundur. Mevzubah.a o
lan, ancak, gizli beyanname dağı. 
tırken yakalanan bfr kao talebenin 
teşebbUsUdilr. 7 k!nunusan.l tari -
hinde hllklimet merkezi banllyösllJl. 
de bir evde wkua gelen infil!lda 
gizli beyanname dağıtan talebenin 
tevkifi arasında herhangi bfr robrta 
bulunduğu da tek.zib edilmektedir. 

Cemberlayn 
Fransız 

Paris, 11- İngiliz başvekili Çem 
berlayn ile hariciye nazırı Lord Ha
lifaks dün Londradan Roma seyaha
tinin birinci mE>.rhalesi olan Parise 
hareket etmişlerdir. 

Başvekil Çemberlayn ve harici
ye Nazın Lord Halifaks, saat 17,45 
de Parise gelmişler ve şimal istasyo
nunda Daladye, Bone, İngiltere bü
yük elçisi Sir Erle Phipps, hariciye 
nezareti yüksek. memurları ile In
giliz büyük elçiliği memurları tara-· 
fmdan karşılanmışlardır. İstasyon 
c!vannda büyük bir kalabalık top· 
lanmış bulunuyor ve kfivvetli bir po
lis latası intizamı muhafaza ediyor· 
du. İngiliz ve Fransız devlet adam· 
lannı hamil bulunan otomobiller. 
polis motosikletlerinin ortasında 

hızlıca yürüyüşle saat 17,55 de ha
riciye nezaretine gelmiş ve burada 
da toplanmış biılunan birkaç yüz 
kişi, İngiliz başvekilini alkışlamış-

tır. 

Iifaks ve Bone derhal Rotonde 
lltax ve Bonnet derhal Rotonde 
salonuna alınmışlardır. Burada 
lnglliz nazırlarına bir cay ik· 
ram edilmiş ve politik mUzake. 
relere derhal başlanmıştrr. 

Müzakereler 
MUzakerelere, ?ngntzler tara. 

fından Çemberlayn, Lord 
Hallrax.• Alxandre Cadoı;an. 

Maurlce İngram, Sir Erle Phipps 
Fransızlar tarafından <la Da· 
ladye, Bone, Alexisleger, Ro· 
chat ve Bressy iştirak etmiştir. 

MUzakerelerl mUteakıp, harl· 
clye nezareti aşağıdaki tebllğl 

neşretmiştir: 

"Romaya gitmekte olan tngl· 
liz Başvekili Çemberlayn ve 
Harlclye Nazırı Lord Hall!ax. 
Parlsten geçişlerinden bllistifa 
le Fransa hariciye nezaretinde 
B~vekil Daladye ve haı iciye 
nazın Bone ile görüşmeler-

ve Halifaks dün Pariste 
nazırlariyle görüştüler 

de bulunmuşlardır. Bu görilş-ı len bir haberde deniliyor ki: 
ıneler, iki hUkQmet arasında u- "Romadan alınmış olan raporla
mumt dUşUnUş ve görUş bahsin ra nazaran Çemberlayn, muhtc~m 
de evvelce de m tişnhade edilmf:;. bir kabul resminden sonra bir "me
bulunan tam mutabakatı teyit talib listesi,, alacaktır. 1talyan ga-
3ylemlştlr," zeteleri, bu metalib hakkında pek 

Romaya hareket az bir fikir vermiştir. Bu raporlar, 
Çemberlayn ve lord Halifaksla Alman siyasetinde birdenbire bir 

refakatlerindeki zevat bu müzake- değigiklilı: vukua geleceği tahmini
relerl müteakip saat 19,30 da eks- ne yol açan Berlin raporlarmın fa. 
presle Romaya hareket etmişler, ne11iyle hususi bir ehemmiyet ikti
lstasyonda Daladiye, Bone, lngilte- sab etmektedir. 
re ve ltalya bUyUk elçileri tarafın. IIitlerin Ukranyada sergüzeştle-
dan uğurlanmışlardır. lere atılmanın derhal tevl.id edece-

Müzakerelerde neler ği neticelerden korkmakta olduğu 
görüşüldü? ve bu sene müttefikine yardım et

mekle iktüa ve mlistemlckeler hak-
Verilen haberlere göre Parls mil-

18.katmda Fransız ve İngiliz nazır-
ları arasınaa İtalyanın Fransr.dan 
talebieri ve İspanya meselesi görü
şillmüşllir. Müzakerelerin mUbim 
bir kısmını İspanyada bir mütareke 
aktedilmesi ve İspanyadaki !tal -
yan muhariblerinin tamamiyle geri 
alınması lınkiınlannın tetkiki teşkil 
etmiştir. 

Bu mUnasebetle Fransız - !tal • 
yan ibtilô.fı Romada mevzubahs ol
duğu takdirde İngiliz nazırlarının 

şu hattı hareketi takip edecelderi 
haber veriliyor: 

İtalyanın Fransadan taleblerl a
razi sahasındaysa İnsfliz • İtalyan 
ltilMı hlikümlerine muhalif adde-
emecektir. 

Bu tnlebler eğer arazi ile alaka-

krndaki metalibine bir müddet son-
ra rücu edeceği söylenmektedir: .. 

Çemberlayn Romada nasıl 
karşılanacak ? 
Roma, 10 (A. A.) - Röyter a

jansmm muhabiri bildiriyor: 
Halk ve matbuat Çemberlayn ve 

Halüaks tarafındc.n yapılan ziya
rete karşı bUyUk bir alaka göster
mektedirler. 

Matbuat bu hususta Londra, Pa. 
ris ve Ber!inde yapılan son tefsir
ler hakkında malilınat vermektedir. 

!ngiliz nazrrlarmm iyi kar§ılana
cağı şüphe edilmemekle beraber 
bu mlinnsebetle yapılacak olan mc
raslnıin geçen mayısta Romayı zi. 
yareti esnasında Hltlere karşı ya. 
pılan muazzam kabul resmi kadar 

ılar değilse, meselenin doğrudan oarlak olmıyacağı anlaşılmaktadır. 
doğruya Fransa ile İtalya arasında Filhakika hiçbir tarafta tribünler 
halledilmesi llznngelir. İtalya ta • kurulmamış ve tezyinat vücuda gc-
rafmdan Fransaya dostane bir ıe
kilde yapılacak herhangi bir milra
caat Londrada olduğu kadar Paris
te de iyi karşılanacaktır. 

Bütün Fransız gazeteleri Çem • 
berlaynm Romada Fransa. ile İtal

ya arasında tavassutta bulunması
nın kat'lryen muhtemel olmadığmı 
tasrih etmektedirler. 

Figaro gazetesine Londradan ge. 

tirilmemiştir. 

Ruzvelt 
fslirahuhnı bahri 

manevralarda 
~eçirrnPk 

rti.vet 1 nd e 

Silahlan nıa 
Vaşington, 11 (A.A.) - Ruz 

velt, şubat ortalarında istirahate 
çekilmek arzusunda bulunduğu -
nu, fakat bu baptaki kararının be. 
nüz verilmemiş olduğunu beyan 
etm:ştir. logiltere denize yeni bir 

harp gemisi indirdi 
Amerika yeni tayyareler için 405 milyon 

tahsisat isteyecek ' 
doJarhk 

Londra, 10 (A. A.) - ••K" smıtmdan yeni bir 
destroyer dün Vlght adasmla Eastoast tezgA.hlarm-

dan denize Jndirllm.leUr. Destroyer 1690 tonluk ve 
4,7 pusluk toplardan bafka muhtelif hava toplariy
le mUcebhezdlr, 

Ruzvelt 405 milyonluk tab.tisat istiyecek 
Vaşington, 10 (A. A.) - Sal!hiyettar blr kay· 

naktan verilen malfimata göre, Ruzvelt m.i1ll mas
raf hakkında kongreye göndereceği mesajda yeni 
askeri tayyareler inşam için 360 milyon dolar ve 
bahriyeye ait 900 tayyare lnpsı için de 45 milyon 
dolar tahsisat tstfyeeektlr. 

Askeri encOmenler sefirleri dinlediler 

dy ve Paris ıefirt Bullitt'i dinlemek üzere gizli ko
m.ite halinde içtima etmi§lerdlr. Diplomatların par
JAmento encUmenlert huzurunda izahat vermeleri 
nadirattandır ve bu toplantıda encümenlerin bUtUn 
lz!Ian hazır bulunmuştur. 

Ayan ve mümessiller meclisleri, askeri encU
mcnlerinin g1zll celsesi iki saat devam ctmifitir. 
Kenedy ile Bullltt, A vrupanm slyast ve askeri va
ziyeti hakkında izahat vermişler ve iyi malumat 
almakta olan mabafile nazaran Hitler ile Musoil
ninln hattı hareketleri dolayısiyle bir buhran va. 
ziyetl zuhur etreiş olduğunu söylemlşlerdir. 

Ahval ve şerait müsait olduğu 
takdirde Reisicumhur, hem isti • 
rahat etmek hem de bahri manev 
ralarda bulunmak üzere Caraibes
de bir cevelan yapacaktır. 

ispanyada 
Cum huriyetçi.ler 

Jört günde 790 kilometre 
murabbaı yer zaptettiler 
Estramadure cephesi: 10 (A. 

A.) - Estr:ımadurc cephesinde 
Cumhuriyetçilerin taarruzlarının 

beşinci günü akşama doğru cum
huriyetçiler Sierra del Toroso mm 
takasında Franksit mevzilerine ta
arruz ederek düşmanın ağır zayi· 
at vermesine sebep olmuşlardır. 

r .ı!-arebeye gece devam edamiş • 
tir. Frankist tayyareler Espiel • 
Belmez hattın.da takviye kıtaları 
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iikkate alarak acilen yeni mal ha .. 
zı~la?11s ve buralara tönbeki sevket .. 
mıştır. 

• Yıktırılmasına karar verilen 
Eminönü hanı dün tahliye edilmi~, 
yalnız hanın altındaki iki dükkana 
18 saat mühlet Yerilmi~tir. 

• Bir müddettenberi ~rimizde 

bulunan şark vilayetleri umum mü .. 
fettişi Tahsin Uzer dun akşam An ... 
karaya hareket etıni~tir. Oradan 
Trabzona gidecektir. 
•Yakında meriyet mevkiine gir~ 

cek olan hava ta::ırnızundan korun
ma kanunu mucibince lstanbulun 
muhtelif yerlerinde sığınaklar yapı· 
lacaktır. 

• Ticaret odası umum meclis top· 
lantrsı bugün ö~lcden sonra saat 3 
de yaptlacak \'C toplantıda yeni sene 
bütçesi görüşülecektir. 

• Karadeniz havzasında yeti~n 
tütünlcrimizden l milyon liralık bir 
mahsul Fransız rejisi tarafından sa• 
tın alınmıştır. 

• Sümeı'bank tarafından, yerli 
mallar pazarı yapılmak üzere alr 
'1an eski Galatasaray poHs merkezi• 
nin yıkılmasına yakında ba§lanacak 
tır. Burada yeni bir pazat binası 
inşa edilecektir. 

• Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
vilayetlere bir tamim göndererek az 
fakat iyi cins tütün yetiştirilmesini 

bildirmiştir. 

• Son günlerde bazı mekteplerde 
tifoya tesadüf edilmiş ve aşı yaptr 
·ılmasma başlanrm~tır. 

• Ma::ırif \'ekaleti muallimlerin, 
~ebliğlerden vaktinde haberdar ol• 
malan için haftalık bir "tı:bliğler 
mecmuası,, çıkarmaya karar vennir 
tir. 

• Diş tabipleri senelik kongreleri· 
:ıi dün akşam saat 18 de Etibba o
la mda yapmışl::ırdır. 

• Ecnebi memleketlere tenzila.tlı 
•arife üzerine çekilen telgrafların 
mndan sonra tenzilattan istifade 
~demiyecekıeri alakadarlara bildi· 
·i!ıniştir. 

• Askeri müzenin yeniden tanzi• 
mine ve bu arada bazı eserlerin tas
ıifine karar verilmiştir. 

• üskü<larda ağaçlanacak sahanın 
·~armasını durdurmak için inşasına 
';:arar verilen dıvar dün 800 liraya 
ihale edilm?ştir. 

" Sirketihayriye umumi heyeti 
~ eki 

farın toplanarak, önümi.izd yaz 
· çin yapılacak plajlar ve araba va· 
puru tahsisatı görü~ülecektir. 

-Zehirlendi ini ? 
Dün Beyoglunda Akbıyık ha • 

mr.mında bir hadise olmuş, ve ha· 
mamda yıkanmakta olan bir adam 
bir iki defa istifrah ettikten sonra 
götürüldüğü evinde ölmüştür. YL 
pılan tahkikatta hu adamın Akbı• 
yık hamam sokak 27 numarada 
ottıran Şeref clduğu ve hamama 
gitmeden önce d·şarda peynir ft 
pastırmadan mürekkep bir yemek 
yediği anlaşılmıştır. Cesedi, mua· 
yene eden belediye ve adliye dok
torları vaziyeti şüpheli gördükle • 
rinden morga kaldırtmışlardır. A. 
damcağızın ya pastırma veya peY"" 
nirden veyahut da hamamda ha " 
mızıkarbondan zehirlendiği tah " 
ınin edilmektedir. 

Vaşington, 11 (A. A.) - Ayan \'e mtlmesslllcr 
meclisleri askeri encUmenlerl, milli mlldafaa pro
gramını tanzim maksadiyle Avrupa devletlerinin 
tealilıatı hakkında Amerikanm Londra ae!irt Kene. 

Siyast mahafil, bu izahatrn Ruzveltin Amerlka
nrn silahlanması talebine milzaberete matuf ol
duğu rniltaleasmda bulunmaktadırlar. AyA.nd:uı bl· 
riı;inin Ayan meclisinde bu gb:U eelse mUzakcıratt 
hakkında ifşaatta bulunacağını söylemesi tızerine 

celsede gtlrUlttl çrkmqıtrr. 

nakleden bir askeri treni mitral - taarruz neticesinde Cumh.uriyet • 
yöz ateıi altına almışlardır. çi!er 700 metre murabbaı geniıfto 

Hasan Dört gündenberi devam eden ğinde bir sahayı zaptetmiılerdir. 



Klüp reisleri Vali He Talebelerin spor klüplerinden ayrılmaları karşısında 

Sporcular ne düşünüyorlar 
Anketi yapan: Muzaff'ffer Acar 

Sporcuların 
hüviyet 

varakalannda 
Ne i ş yaptlklar ı doğru 

olarak yazılacak 

konuşacaklar 
ônlimüzdeki cuma günü, Vali ve belediye reisi Lutfl ı.ıtll'ı 

den tt'rbiyesi İstanbul bölgesinde bütün klüb reislerini 
kendileriyle görüşecektir. 

-~~~ Terb.iyesi Gen~I Di- 1 sonra klübüne müfid olmuş kaç 
rektorlugunce lıse ve yüksek sporcu vardır. Bir kaç spor yxl
tahsil gençliğinin ve askerlerin drzımız var ise bunlar hep mektep 
spor ldüplerinde çalışır.alan hayatlarında muvaffak olmuş genç 
menolunduktan sonra, bugün lerdir. 

kak ki bu çok lazımdır. Ancak bu
gün için yalnız dbiplin değil daha 
birçok şeyler bekliyorduk . .:\!illi te
maslar, saha, antrenör en büyük 
dertlerimizdi. Mekteplerde teşkilat 
yapılması paraya mütevakkiftir. 

BunQ.an evvel talebe veya asker 
olmadıkları halde eski kayıtlara na. 
zaran talebe· ve asker gözükenlerin 
hüviyet cüzdanlarındaki kayıtların 
düzeltilmesi için klüplerin mevzu -
bahs idmanctların çalıştıkları mües
seselerden resmi kağıt alarak böl
geye göndermeleri hususunda klüp
lere tebligat yaprldığı ve birçok 
klüplerin bu formaliteyi ikmal için 

Bu toplamda ayni zamanda be den terbiesl başkanı b 
miz klüplerimizln dertlerini öğrene cek, dUcklerini bizzat 
tir. 

Rumen takı 
ıbirinci küme klüblerinin A Beden Terbiyesi Genel direk
takımlarında oynıyan ve mem- törlüğü bu kararı her halde, lbir 
leketimizi sporuna uzun sene- düşünceye istinaden vermiştir ve 
ler emek venni! olfln sporcula- mekteplilerin faaliyetlerini temin 
nn bugünkü vaziyet karşısında edeceği, gençleri yüzüstü bırak
ne yapacaklar.-ı.1 bundan sonra mıyacağı muhakkaktır. 
ıpora nasıl devam edeceklerini Ancak bu mesele zann.clunduğu 
ve yeni tetkilattan neler iste- kadar kolay değildir, Bugün en 
diklerini kendilerine sorduk. ufak mikyasta çalışmayı temin için 

Klüpler birçok azalarına yardım 
da ederler. Hatta tahsillerini klübün 
yardımile yapan arkadaşlar vardır. 
Biz fakir bir milletiz hem hayatımı
zı kazanma!( ve hem de tahsil etmek 
mecburiyeti vardır. Yüksek tahsil 
gençlerinin kısmı azamı memurdur. 
Talebeler klüplere geliyorsa mek
teplerinde teşkilat olmadığı içindir. 
Kolej talebesi umumiyetle klüplere 
girmezler, çünkü mekteplerinde ha
reketle tatmin olunuyorlar. 

Ati na muhtelitini de yenmeg 
uğraştıkları malfımdur. · muvaffak oldu 

Aldığımız cevapların bir kıs- hiç değilse dört beş kapalı salcn 
mını geçen gün yazmıştık. ve bir o kadar da sahaya ihtiyaç 

Son kısmı da bugün a'8ğıda- vardır. Mekteplerde talebeleri ça-
ki satırlarda okuyacaksınız. lıştmlmakta ayrı bir meseledir. Her 

Danyal şeyden evel antrenör yoktur .. 
(Galatasaray solaçığı) Jimnastik muallimleri ne dere-

- Beden Terbiye Genel di- ceye kadar sporcudur, ve her spor
rektörlüğU muhakka'lc ki çok ha- dan ne dereceye kadar anlar? Bun 
yırlı ve şümullu bir hareketin ilk lar hepimizin bildiği hakikatler
adımm ıatmıştır. Bu hareket belki dir. Bilhassa üniversitede teşkilat 
biraz erkendir, fakat memleketi- yapılması imkansız gibidir. Bü
miz sporu için iyi neticeler alın· tün temennimiz Beden Terbiyesi 
masma yegane amil olabilir. Direktörlüğünün bir an evvel fa-

Avrupa memleketlerinde, lise- liyet temin etmesi ve üniversite 
lerde, üniversitelerde gördüğü· talebesinin bu karardan haric tu
milz, canlı, teşkilatlı muntazam tulması veya şimdilik muayyen 
spor hareketlerini memleketimiz- bir müddet için bu kararın tatıbi
'de de yaratabilir isek çok ileri bir kinden vaz geçilmesidir. 
adım atmış oluruz. Genel direktör Fikret 
lüğün projesi fevkalade güzeldir, ( 1 stanbulspor kalecisi) 
ancak söylediğim gibi çok munta· - Mekteplerde teşkilat yapılma-
zam teşkilat yapabilmek şartiyle... dan verilmiş olan bu karar talebele-

Be§ yüzden fazla m~vcudu olan rin aleyhinedir. Çünkü bu teşkilat 
her müesesenin müstakil teşkilat yapılıncaya kadar talebe spor yap· 
yapması' mecburiyeti bir çok yeni mak imkanını bulamıyacak ve neti
teşekküller meydana çıkaracağı cede formunu kaybedecek hatta 
g~i sporu her gence bir mecburi- spordan vazgeçecektir. 
yet olarak tahmil etmesi de Türk Mekteplilerin mekteplerinde spor 
sporunun ilerlemesine yardım e- yapmaları fikri esas itibarile çok 
deccktir. yerindedir .• Esasen A vrupada da 

Bu karar şahsan beni alakadar vaziyet böyledir. Fakat Avrupada 
etmiyccek zannmciayım. Gerçi he- bu hareket oldukça eskidir. Mektep
nUz bir imtihan yar. Fakat öyle !erde teşkilat yapıldıktan sonra 
zannediyorum ki benim vaziyetim bizim de Avrupa mekteplerindeki 
dekiler bu karardan muaftırlar. . faaliyeti göstermemiz kabildir. Fa-

Mekteplerde teşkilat noksanlı- kat bugün için acaba bu mümkün
ğı çok derin bir yaradır. Genel müdür? 
direktörlük bu noksanı görüp eli
ni en derin yaranın üzerine koy
muş, bundan böyle mekteplerde 
spora ehemmiyet verilmesini te
min etmiş oluyor, demektir. 

Vahit 
(Ve/ a sol müdafii) 

- Mekteplilerin spor klüplerin
ae çalışmamaları hakkındaki ka
rar yalnız klüpleri değil memle· 
ket sporunu de müteessir edecek
tir, Bugün hiç bir mektepte layı

kiyle hazırlanmış bir teşkilat yok 
tur. Esasen olamaz da.. Çünkü 
bu herşeyden evvel bir tahsisat 
meselesidir. 

Şimdiki halde mektep idareleı::i
nin beden terbiyesi kanununun 
emrettiği tesisatı yapacak tahsisat 
ları olmadığı kanaatindeyim. Şu 

halde bugün için talobeler muat
tal kalacakları muhakkaktır. Lise 
ve bilhassa üniversite talebelerinin 
klüplerde çalışamamaları neticesi 
olarak bir çok gençler uzun müd
det spordan uzak kalaca1dar ve 
binnetice formlarını kaybedecek· 
lerdir. 

Ben İstanbul lisesinde tale -
beyim. Bizim mektepte şayanı mem 
nuniyet bir teşkilat vardır. Eski 
Galatasaraylr Vahi işin teknik kıs
mını idare etmektedir. Fakat mal-
zemeyi ekseriya klüpten temin e
deriz. Saha derdi ise çok büyüktür. 
Birçok kereler mektep temasları yap 
mak istedik, fakat hiçbir yerde salrn 
bulamadığımızdan bütün bu gayret
lerimiz netice veremedi.. Ancak se
nede iki üç mektep teması yapabili
yoruz. Eskiden dal1a muntazam te
maslar vardı. Esasen bugün umu
miyetle spora ehemmiye verilmiyor 
ve derecemiz günden güne düşüyor: 
Bugünün As'ları dünkülere nazaran 
çok sönüktür. Bu kararın derhal 
tatbikat sahasma çıkması ev,·ela 
memleket sporu için büyük bir dar
be olacaktır, fakat ileride çok iyi ne
ticeler vereceği muhakkaktır . • 

Bizim klüp bu kararla kapanmak 
tehlikesine maruz kalıyor.. Bütün 
lstanbul.;;porlular gibi ben de yalnrz 
ca siyah san renklerin meftunu
yum .. klübüm kapansa bile şerefli 
renklerimi hiçbir formaya değiş· 

mem. 

Bu kararın muayyen bir zaman 
için tatbik olunmryacağına dair ye
ni bir karar verilse çok hayırlı bir 
hareket olur. Bu zaman zarfında da 
teşkilat yapılır ve sporumuza. fasıla 
verilmemiş olur. Yeni plan üzerine 
çalışılırken klüplerin de profesyonel 
olmaları herhalde yerinde bir hare
ket olur. Bu şekilde 'bazı istidatlar 
meydana çıkarsa yarı hayatlarım 

temin etmiş olurlar. Esasen bugün 
gayrifederelerden takımlarımız o
yuncular almaktadırlar .. Bu hal i
leri giderse yabancı memleketlerden 
de oyuncu satın alınır ve profesyo
nellik başlar. 

Bütün arzumuz sporumuzun en u
fak bir vakfe bile geçirmeden iler-

lemesidir. 
Mehmet Reşat 
(Fenerbahçe sol rmuıvini) 

- rviekteplilerin klüplerde çalışa
maması sporumuz namına şimdilik 
bir darbedir. Bugün futbol oynıyan 
gençler artık denelerini doldur
muşlardır . • Bunlar çekilince yerine 
gelecek kimse yoktur. E<:ac:.en halk 
oyunculara rağbet etmektedir. Bu 
vaziyette tabii seyirciler de azala
cak, hasılat olmıyacak ve klüpler 
gelir menbaı bulamıyacaklardır. 

!\'fekteplerde te5kilat yapılması 
çok vasi teşkilat ve bütçe meselesi
dir. Bunlarla birlikte saha ve antre
nör de temin olunursa yarın için gü
zel neticeler elde edilebilir. Fakat 
bugün için spor durmuş demektir. 
Yüksek mektep talebeleri kendileri
ni kurtarmış kimselerdir, hatta bir 
çoğu memurdur, maaş alırlar, bu 
vaziyette bilmem hala talebe sayılır 

lar mı? 

Bu kararın bir müddet sonra me· 
murlara da te~mil olunacağı bildiri
liyor. Börle olduğu takdirde klüp
lerde kimselerin kalmıyacağı aşikar 
dır. Bu vaziyet karşısında acaba 
idareciler kar~ılarında meşgul olun-

mağa değer bir muhit bulacaklar 
mı? .. Spor biraz da zeka işidir, tah
sil yapmamış bir insanda bu zeka 
bulunamaz .. Şu halde klüpler kapı
larını kapıyacak demektir. 

Vaziyet profesyünellik doğurur 

zannındayım \'e eğer bu şekilde tah 
sildeki bazı g-.nçlerin de tahsillerini 
terkettiklerini görürsek üzülmemek 
elden gelmez. 

Büsamettin 
( Fcnerbalıçe kalecisi) 

Beden terbiyesi direktörlüğü, İs
tanbul başkanlığı, klüplere gönder_ 
diği son tebliğde, talebe oldukları 
halde memur, memur bulundukları 
halde hüviyet cüzdanlarında asker 
yazılı bulunanların kayıtlarını dü -
zeltmek ve hüviyet cüzdanlarına i
şaret olunmak üzere formaliteyi ik
mal etmeleri bildirildiği halde elan 
bı::.zr klüplerin buna riayet etme -
dikleri görüldüğünden bu hususta 
bundan sonra da riayet etmiyccek 
klüpler, ve klüp idarecilerine, fut
bolculara ceza verileceği bildiri! • 
miştir. 

Almanya 
T enis maçında 

lsveçi yendi · 
Stokholmda Almanya • İsveç te

nis ekipleri karşılaşmışlar ve 3.2 
Almanların galibiyetile neticelen -
miştir. 

Alman ekipi bu suretle kral ku
pasında Danimarka ile finale kal -
mıştır. 

Son iki karşılaşmanın neticesi 
şudur: 

İsveçli Rahlson Alman Redli 2-6, 

6-4, 6.2, 6-0. Alman Henkel İsveç
li Nistroeni 6-4, 6-2, 6-3 mağlüb 

etmiştir. 

lstanbulda Fenerbahçe ve Gala· 
tasaray maçlarında gördüğümüz 

Rumen muhteliti Atinada Yunan 
milli takımını 4-0 yendikten sonra 

Bükreşi temsilen Atina muhteliti i
le yaptığ ıikinci karşılaşmasını da 
3-2 kazanmıştır. 

Maç Panatinaikos stadında mü

him bir kalabalık önünde yapılmış 

ve müsabakayı B. Lili idare etmiş
tir. 

Bu müsabakada Yunan takımı 

birinci maçtan daha güzel bir oyun 
aynamıştır. 

Birinci devrede Rumenlerin yaptı

ğı iki gole Yunanlılar iki golle mu

kabele etmişler ve deHeyi 2-2 bera
berlikle bitirmişlerdir. 

l kinci devrede Yunanlılar çok can 

lı bir oyun oynamalarına rağmen 

Rumenlerin yaptıkları galibiyet go-

anlryamazlar. Kaldı ki spt mek • cutlara ne derece bir fayda temin 
teplerimizde umumiyetle hafiflik eder? Esasen birçok mekteplerden 
diye kabul edilir. Bu haleti ruhiye de doğru dürüst takım çıkmaz. 
varken bilhassa liselerde spor ya - Milli temaslarımız için büyük zor
pılmasma imkan olamaz. Üniversi- luklar karşısında kalacağız. llersi 
te hakkmda verilen karar biraz a- için de milli takım oyuncuları yeti
caibdir. Gerçi dünyR üniversitelerin şemiyecek demektir. Bu şekilde bir 
de çok mükemmel teşkilat vardır, çok istidadlar sönecek. Kararın bu 
hatta spordan muayyen bir yekfın kadar ani olması hepimizi sarstı. 

dolduramıyan talebe diğer dersle - Genel direktörlük yarının sporunun 
rin imtihanlarına giremez. Fakat temellerini atmak lizeredir, fakat 
bunun bizde tatbikr senelere müte- bugünkü spor.ın ölmemesi de la -
vakkıftır ve bu müdde~ zarfında zrmdır. 

spor felce uğramış bir vaziyette 
kalacaktır. 

Hiç. değilse üniversite talebesile 
askerliği meslek edinmiyenlerin bu 

Biz sporcular yeni teşkilattan karardan hariç tutulması ve mck -
muazzam bir faaliyet, bilhassa sık teplcrde teşkilat hazırlanıncaya ka
sık temaslar, muntazam sahalar ve dar talebelerin klüblcrdeki faali -
saire beklerken ilk iş olarak bu ka- yetlerine mUsaade edilmesi faydalı 
rarla kar§ılaştık. 

Genel direktörlük, en büyük ih
tiyacımızı, disiplini temin edebile • 
cek vnziyettedir. Fakat işin teknik 
kısmı zayıftır. 

olur. 
( ! stanbuls por müdafii) 

Hayn 
"- İstanbul lisesinde talebeyim. 

Mekteplilerin klüblerde çalışama -
Mekteplerde sporun kalkınarak malan hakkındaki karar memleket 

yarın verimli neticeler elde edebil-
sporunun iktikbali için faydalıdır. 

mck için antrenör kurs'arı açmak, 
Bu karar bu gün için ufaktefck za. 

iyi hocalar yetiştirmek ve mekteb-
rarlar tevlid edebilir. Fakat yarın 

lere saha ve ma~zeme temin etmek 
için çok şeyler vaadetmektedir. Ben 

lazımdır. 
"- Bed~ıı terbiyesi genel direk. şal,san bu karardan memnunum. 

Bu vaziyet profcısyonelliği do~u-
Bir futbolcu altı ayda kaybetti

ğini bir senede kazanamaz. Bir 
sene çalışın yan Eporcudan artık 

hayır gelmez. Mekteplerde teşki

liit yapıldıktan sonra talebeler a·e 
s:alışabilir. Fakat talebeler değil, 
talebelik hayatlarında, üniversite· 
yi bitirdikten s-::nra da klüplere 
hiç bir şekilde müfid olamazlar. 
Çünkü üniversite tahsil_i yapan bir 
genç, tahsilini ancak 27 yaşında 

ikmal ediyor ve derhal yedeksubay 
okuluna giriyor. Mektepten sonra 
lalrJaaa&i bir klüptc çalışmıya baş
Jaymcaya kadar otuz yaşına gel
miş bulunacak. 

törlüğünün lıu k:ı.ran ilcrsi için çok Klübüm çok büyük zararlara duçar 
Eşref racaktrr. Çi.inkii, çekilen oyuncu -

Umitrnr olduğu halde bu gün için olmuştur ve belki de kapanmak 

Sorarım, bizde otuz yaşından 

(B 'kt l v) nun yerini ıılm:ı.k gayrsile çalışa -eşı aş so apgı pek aceledir. Gençlerimiz umumi - tehlikesine düşecektir. Beden ter-
B ·ı t 1 ~ F' f d .... d .. k cak genç kalmamıştır. eşı ( aş so açıgc ,şre uşun u ·- yetle sefahatr meyyaldirler. Spor biyesi genel direktörlüğü vasi bir 

!erini, soldan hücum eder gibi müt- klübleri gençlrrin mühim bir kıeomı- Baha;{ır teşkilat yapar da memleketteki bü-
hiş bir süratle şöyle anlattı: nı sefahatten korumakta~ dı. Mu • ( fleylwz müdafi) tün gençleri spora teşvik ederse 
"- Şimdilik bu karar verilmemiş hakkak ki spor klüblerimizdcn çok "- Ilu karar bana şimdilik ka- bundan herkes memnun olur. 

olsaydı, herhalde daha iyi olurdu. kahvehane var. Talebelerin klübe ranlık görUndü. Bir kaç s n.:- dur - Mekteplerde spor teşkil' tı yaptl
Hiç değilse bundan sonra mektepli- gelemeyince, kahvelere gidip otu - g-unluk devresi getireceğiz. İlerde ması yerinde bir hareket olacak -
!ere Ii.::ans çıkartılmasına müsaade raeakları mulıa.\knktır. mck'eblPrden mU\affnk,yet beki,.,_ tır. Ben bundan sonra futbolü ter
etme~eyd!ler veyahut da üni\·ersite Bu işin ~çtimai cephesidir. Tek- mnk do ;ru olur. fakat bu3i.ın an - 'tetmck mecburiyetinde kalacaf;ım 
gençliği bu karara dahil olmasaydı. 

1 
nik kısma gelince: m('lttepll'rde tc cak Cial:ı.tas:ırayla Haydarım n li"e- ve buna memnunum. Çünkü, esa -

o zaman bu karar ağır bir darbe ol-, kilüt yapılabilmt>si. c1 :ıha do vru u ~inin s:ıh:ıhrı vardır. Teşldlii.t yap- sen aya§;ım sakat olduğu için müm
mazdr. genc_:leıin çalıştırılm:ı.sr bira:: mü~ - nuık müş'cüldür. Haftada bir der küıı mertebe futbolı.len uz:ı.kln mak 

Genel direktörlük disiplini yara- kUldilr. Evvela mekt blerdel·i be - 'iman vardır. Bunda kim h::mgi isti:ı-·or:lum. Yeni kararın güz 0 l ne_ 
tan bir teşkilattır. Sporda muhak - J den terbiyesi hocaları her spordan sporla m('şgul olabilir ve bu vU - ticelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. 

ı;ı bu suretle Bükreş nı 
kazanmı~tır. 

Rumen takımı üçüncü k 
·mı yarın Pire muhtelitiJıe 
pacaktır. 

Önümüzdeki kurban 

Uludagda kayak 
bakaları yapıla" 

Beden Terbiyesi /sttJ~ 
gesi dağcılık ajanlığındtJfl• 

ı - Bölgemiz kayak b 
ni tayin etmek Uzere, ~ 
bayramı tatilinde uıudN .... 
sabakalar yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakala.tl 
için Türk tabiiyetinde o 
tır. 

~ - Müsabakalar, bÖ~ 
ciliği müsabakasr oıacail 
her kayakçı ferden ve 
bulunduğu •klüp veyahut 
namına iştirak edebilir· 

4 - Müsabaka mesai~ ....tt 
hallinde tesbit edilmek UF ... 
niş, slalom ve takımlar 
bayrak) yarışları olacalttd' 

5 - Kadınlar arasınd& 1. 
nız iniş müsabakası yaP 
ğından iştirakleri şayanı 
dur. 

6 - Kar mmtakasında 
lacak müracaatlar n~_..11 
te almmıyacaktrr. Bu iti~rJ 
sabakalara iştirak etmele il> 
!erin akşamları saat 18 d U 
ra Taksimde Dağcılık td 
Bölge Dağcılık ajanına. JJ) 

::ı t etmeleri. 

Bakı rköy 

S\nelik 
8.1-938 pazar günil sıııJ 

spor klübü senelik kongre 
delmiştir. Kongrede geçeıı ~ 
çinde yapılan çalışmalarla 
dare heyetini nişleri göıdeıs 
rilmiş ve yeni sene zarfınd" 
lacak işler için bir progt~ t 
lanmııştır. Bundan sonra ye 
heyeti intihab edilerek re 
Fikret Atlı, azfılıklara da 
Sabri, Mustafa, Ahmet ve 
spor kaptanlığına Halid s~~ 
Kongreye Bakırköy gençh~ 
miyle iştirak etmiş ve sa ıı.i 
hava içinde geçmiştir. Y~6ıf. 
heyetine muvaffakıyetler 

Vaır o ın 
Okuyacaksıı 

Talebt"le r l n tıP:, 
m ek teplerlo fJ 
y apma ları e 
doğru bit 
h arekettir~ 
Yazan: Diş Dr. ~ 
Gürsoy (Milli ta 
ve F enerbabçe 
sol açığı) 
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BA'8ER - Ak~am postası 

müdafaa 

Ameril{a ürküyor! 
Japonyadan ve Avrupadan ayni zamanda 
Delecek tehlikeye karşı nasıl bir 

planı tatbik edecek ? 

k t\ l .ı\ \1 : L. iiU sc 1 

- '11 (Q) 
Polenezyalı kaclın bu sebeple r ha_ 

ricinde sırf güzeliğinin bozulmama. 
sı ve vücudünün çabuk pörsümcme
si, vey:ılıut ta e\'lenmcmiş olduğu 
halde çocuk doğurmak ayıbmdan 

kurtulmuk için çocuk düşürür ki bu 
cihe tten Polenezyalı Bayanların bi. 

1 

zi.m Avrupanın modern kadınların. 
dan hiç bir farkı olmadığı aşikar_ 

dır!.,, 

Polenezyada çocuk düşürmek işi. 
ni, bu yüzden geçinen kadınlar ya
parlar. Kullandıkları usuller ise ya 
çocuk düşürecek ilaç mahiyetinde 
yiyecek veya içecek şeyler vermek, 
yahut ta gayet kaba ve iptidai il. 
!etler kullanmaktan ibarettir. 

Ço'uk doğurmak meselesine ge. 
lince, Polcnezyalılar nasıl doğurur. 
lar? Onlar da bizim usullerimizi bL 
lirler mi? Bu işte de bir çok garip 
garip adetleri yok mudur? 

Mikronezyah bir anne nhı çoruğunu emzlrltl 

Tabiat vakıa her yerde ayni te
:ı:ahürleri ve:rir. Fakat ildctlerin de_ 
·~iştiğine ve her yerde başka türlü 
ve garip garip olduklarına şüphe 
yoktur. Polenezyada doğuracak bir 
kadın doğumdan az bir zaman ev_ 

M:ıori adası yerlilerinde ise loho- kadınların esas meşguliyetlerini tem 

niltı 
flz....: >'anın son d" ı· · · ~·ınc /\ en ışe ı vazıyetı 

lttıeri d• ~crika Birleşik Dev-
Amerikanın hafif tank alaylan b lr g<'ı;lt resminde panorama halln~e 

zıı· e ııı·hı 1Yet a anmıya fazla ehem 
bil. ~Ctnıck 
. -,lerdit lüzumunu hisset-
~lıtibı . 
0~ıı. dU:~dar Anıerikada hakim 

A ,, .. nce o.u "d· 
C\ll'ıttik " l 1 : 

lQ bcrabc an Ordusu, küçük clmak
"-biptit t, en son sistem silahlara 

~tııı.dt ~~ ~.enıleket bir harp vu
lir, Yuk bir ordu iıkarabi· 

lltıtibı • 
ır.._ -• ııc bu .. 1 . 
~dt 

1
.. soz ere tesellı ma-

\t by0r 
0Ylenmiş sözler olarak 

qti ao ~,tehlike karşrsında ha· 
oıd,, 1' Yleırıc . . .. ,~ i . nın zamanı gelmış 

hlıerıe :ııı. artık bu gibi boş ha-
ca~ "\'tt 
lt ilCri .. nrnanın doğı ..ı olmıya· 

. ll:~eıa •urUlüyor. 
•ıet • /\nı ·k d ~•ıtı •il• erı an ordusu son 
~~udir. s~~larla tecbiz edilmiş 
.;'Pten 'it ahların çoğunu umumi 

~ektedir.~:~ ~eyler teşkil et-

Bir Amerikan silah fabrlka..<tmda Con Garana. ismindeki bir işçi 
1930 da yarı otomatik bir tüfcnk kad etml~U. Dünyanın en iyi as
ker tüfcngi sayılan bu silah dakikada 30 flşenk atmaktadır. Bugün 

• } ki, Otd nı sılahlar .o kadar az-
" t Unun" ·11· a,_ ıı kı mı ı muhafız,, de-

bütiin Amerikan ordusu askerlerine bu tüfenktcn nrilmcsl i~in 
çalışılıyor. Fakat, 400 bin kişilik birinci .ıınrf kıt'alar efradından 

yalnız 8 bininde bu tüfenkten ,·ardır. Fabrikalarda ancak senede 5 
bin Garand tüfengi imal ediJmekt cdir. 

"11~81lıln.dak· · • lt ~ ı askerler bıle 1 "f d . .. "f · 1 · 
~~b Yüzün'" .. . . arın ı a esme gore, aş st crın 
I tık_i h" u gormemıştır. .. .. .. .. A • 

1 
k "k "d 

ı.... ~ti iJı- ır harp vukuunda mem- yuruyuşune o:anı o ~a ı :ı ~rın-
"ll Jı:,._:-.11; ıtıüdaf d k .da bulunmadıgım,, gostcrmıştır. 
-~~ d aa e ece olan s· d" k d A "k f"l bı· r ır. _ım ıye a ar men a, ı o-

Ctlllı. ter taraft A "k sunu büyük Akyanusda bulundu-
ı: arıe an, men anın b k 
''t b ıncvcudu k d E ruyor ve Atlas Okyanusunda e -
•· llı>ıı_ ço az ır. - ·ı·k "f • • d 1 ·1 
~ r...d •"'l bir ha k k 

1 
çı ı vazı esını C$tU ngı tereye 

1. v~ \ı rp çı aca o ur-

Halbuki bugün, fngilterenin o· 
radan gelecek tehlikelere karşı 

koymıyacağmr ogrenen Ameri
ka büyük Okyanus kadar - hatta 
belki .daah fazla - Atlas Okyanu
sunda da müdafaa tedbirlerini faz
lalatmak zaruretini hissetmekte -
dir. (Devamı 10 uncuda.) 

sanın yanmda ya ana tarafın büyük 
annesi, yahut onun bulunmasına 

bir mani varsa baba tarfın büyük 
annesi, Sarnoıı adalarında ise do. 
ğum işlerini bilen iki kadın yardım 

vel ailesinin yanından çıkarılır. o- ederler. 
nun doğurması için kendisine ken_ 
di başına ayrr, gayet sade ve son 
derece iptidai bir klübe yapılır. Gc • 
be kadın bu kulübeye yerleştirilir. 
Bu sırf lohusanm ve yeni doğacak 
çocuğun açık havada kalmaması L 
çin değildir. Ayni zamanda doğu_ 
ran bir ananın temiz olmadığına iti
kat olunur. Yeni Zelandada değil 

yalnız doğuran kadının, hatta onun 
temas ettiği biltiln eşyanın, kendi. 
sine ait her ne varsa hepsinin te. 
rniz olmadığına itikat ederler. 

Samoa adasında ise doğuracak 
kadın gebeliğinin sekizinci ile do • 
kuzuncu ayı arasında. ana.' babası
nın evine çekilir . 

Jilbert adalarında ise doğacak 
çocuğu, ona bakacak olan süt ana 
bayanın evinde doğurur. Yahut ken. 
di evinde doğurduktan sonra aka . 
brnda sütanasınm evine naklolunur. 

Yeni Zeland ve Havay adaların • 
da ise doğuracak kadrn bütün köy 
halkının huzuruna getirilir. Orada 
herkesin göz'ti önünde doğurur. Bü
tün köy halkı doğumu gözlerile gö. 
rürler. 

Polenezya kadınlarının ekserisi 
hariçten hiç bir yardım olmadan 
kendi kendilerine doğururlar. Fa _ 
kat bazı adalarda yardımcı kadın. 
lar bulunurlar. 

Fıçı adalarında ise doğumu bu 
işte mütehassıs kadınlar yaparlar. 
Baznn da bizzat koca yardım eder. 

Fakat Polenezyadaki doğumlarda 
en garip taraf, çocuk göbek bağının 
kesilmesidir. 
' Polenezyada çocuğun göbek bağı 
ekseriya bizzat anesi tarafından 

ya bir Bambu kamışıyla, yahut kes4 
kin bir taşla, yahut ta bir istiridye 
kabuğunun keskin kenariyle kesilir. 
Bazı yerlerde ise bunu ya yardımcı 
kadınlar veyahut ta doğrudan doğ. 
ruya baba yapar. 

Çok defa da göbek bağı dişle ko
parılır. Markiz adalarında kabile re_ 
islerinin çocukları doğduğu zaman 
büyük annenin dişlcrile çocuğun 

göbek bağını ısırarak koparması a_ 
dettir. Göbek eağr bu suretle kesil. 
diği sırada dn parlak merasim ya
pılır. 

Samoahlarda ise erkek çocuk 
doğarken göbeği bir sapan taşıyla 
kesilir, çocuk yiğit bir cengaver oL 
sun diye .. 
Şayet kız çocuğu ise o vakit te 

üstüne tapa kumaşı örtülmüş bir 
tahtanın üzt-rindc bıçakla kesilir, 
doğan kız çocuğu iyi bir ev kadını 
olsun diye .. 

Zira Samoada sapan taşı umumi. 
yelle muhariplerin, tapa kumaşı ise ~ıaa b nun elindek" h k bırakıyordu. ir z ı cep ane pe 

~atta anıaııcıatükcnecektir. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-1~ 

'tı bıı ~zı silahların mühim- 1 1 1 1 A N 1 5 7 Li~~ ~n hiç mevcut değildir. Kıza D Gölge H AB E R ' N R E S M L Z A B 1 T A R O M · 
:~ ota lladığı zaman orduya 
~., cak rnüh· • 
titı,.~llt 'İlah . ımmatı bugün 

bi.~ • fabnkalarımn yetis-
lt e trnk• ~ 

f~b Çolı: a? yoktur. Onun için 

11 l'iq ~:~ayı. müesseseleri ile 
ıı..~ ctıır· ltnalathanelerin crdu· 
··111 ıne Y ·ı 
li "e b erı mesi kararlaştırıl-
~-' tdi,ı .... Urlaların silah imaline tah
"t ""1C Cfi " · 

• ıçın tertibat alınmış-
~ 

>'a11tı.~t. bu 
c ı:..~h ba fabrikaların silah 
at~ 'le şlarnaları uzun süre
it ııc-ıt harpOtduya ilk mühimmatı 
~ a) zarf başladıktan sonra se

lı () ztırıaı:nda verebileceklerdir. 
~ 11

dcJci c a 'kadar da ordunun e-
"t CJ>han k- . 

iı e afı gelmiyecck-

tı llııtın i · 
~ 'tıcı,ti Çın, ınuhtelif sınai mü· 
l ~ •ilah~ Ye fabrikaların bugün-
'ti 1mal"' Ilı ... l'c onıa atına tahsis edilme-
tU{." haıı tın tla derhal silah yap-

lil'or amaları lüzumu ileri sü· 

~~tika 
tdiYorf niçin endişe 

d l\.ırıc · ili • tıkanın .. dit tıı Zil}'lf .'. ınudafaasında ken-
l'a t 'On '"l~orerek düştüğü en-
" ba JUlh·d· 
ltad:ıı~ll~1§tır. ça·· ıske.~erinden son-
te}ı "'. /\.11r un u, o zamana 
1'i ~\eı,ti ?a. tarafından gelecek 
,. ltiitlinc ngıiterenin önliyeceği· 

1'1i J\ Arn 
)o 0 tarart erıka bugiın kendi-

r <'·· an da tcbl"k d ·· ·· ·~\lıılc"· ı e e goru-
u İngiltere, Amerikalı-

uG411H4~ OL.SUN 
HOqTON. 8ıR DAH~ 
81'~ Sı.RıMiZ.i GÖRE_ 
CG ~ ıMı Z.i 5.llNMJ"'/O. 
Rı.J"1 • .r,zF 
YOL GÔS· 
Tt/IE((l<ıtı, 

sil ederler. 
Fıçı adalarında ise çocuk doğmuş 

bir evden komşuları dört gün mild.. 
detle ateş alamazlar, zira bu, ço
cuk için uğursuzdur. 

Biti Lewu adasında ise çocuğun 
";son,. u beklendiği giln bir rahip 
çocuğun sıhhatte ve uzun ömürl\l 
olması için mabutlara dualar okur 
ve yiyecek şeyleri, takdis eder. 

Yeni Zelandada gadip bir !det 
daha vardır: 
Çocuğun göbeğini kestikleri ince 

istiridye kabuğunun içine son ko • 
nur ve kabuk akan bir suyun tize. 
rinc bırakılır. Şayet bu kabuk bat. 
madan su üstünde yüzerse çocuk 
mesut olacak demektir. Şayet yüz
meyip suyun dibine bataraa o va. 
kit çocuğun bedbaht olacağı, yahut 
hiç olmazsa başından bir fellket 
geçeceği an !aşılır!,, 

Ancak, Polenezya yerlilerinin en 
hazin ve en feci adetleri dünyaya 
ikiz olarak gelmek cür'etinde bulu.. 
nan biçare kilçük Polenezyalılar 

hakkındadır. Zira bu zavallılar "ö. 
illin çocukları,, dır. Öliime mahk1lm 
olarak dünyaya gelirler .. 
Eğer biçare ikizler ayn ayn cina 

ten, yani biri erkek, diğeri kız ise 
Nauru adasındaki yerliler bunlar. 
dan erkek çocuğu derhal öldilrilr. 
ler! Zira ayrı cinslerden oldukları 
için bu zavallılar analarının kamı. 
larında biribirile cinsi günah işle

miştir ! .. Onun için erkek çocuk der 
hal öldürifl.ür! .• 

Yap adası yerlileri ise bunu öl. 
dürmilyor. Biçare çocuğu babanın 
erkek kardeşine, eğer kardeşi yok.. 
sa akrabalarından herhangi birine 
veriyorlar. O da çocuklardan blrl. 
nin ölmesi korkusuna kar§ı bir ih-

1 tiyat olarak!.. 
Maamafih, ananın yanında alı. 

koyduğu çocuk ölerek ikizlerin bu 
ve:rilmiş çocuğu geri alınamaz!. 

işte Polenezya yerlileri arasında 
hemen hemen yeg!ne fec! vahşet 

olarak bu adet kalmıştır. 
İkiz doğan çocuklardan erkeğini 

kız kardeşile anasının kamında 
mutlaka günah işlemiştir diye öl. 
dürmek!. 

İnsanlara anasının kamında iken 
yapılacak ütiraların bu en mUthiel 
değil mi? .• 

lşte Patua'nın bana, gizli ve es.. 
rarengiz Bohu • Bohu iyinlerlne 
giderken beraber götürmemiz ll • 
zım geldiğini söylediği yeni doğmuı 
çocuk Polenezyıı. yerlilerinin bu doğ 
madan iftiraya uğramış ve esasen 
ölüme mahkum ikiz (ölüm çocuk. 

ları) idi .. 
Vakıa Pohua bana esasen ölilme 

mahkum böyle bir çocuğu ne için 
bulmak ve beraber götürmek mec_ 
buriyetinde olduğunu söylememişti. 
Fakat ben niçin ar.'ane tarafından 
çare!!iz olarak ölüme mahküm edil
miş bir çocuk s.ranmasmdakl ıebe. 
bi az cok tahmin edebiliyordum. 

Hiç 
0

şUplıesiz bu çocukcağız giz. 
u Bohu • Bobu Ayinleri için tablt 

bir kı.w'bandı. 
'(Devamı vai) . .. 
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Gülser, delikanlının, şimdiye kadar 
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kendini zevk için saranlara benzeme
diğini görerek ürpermişti 

Janm mağrur, miltehakkim ve 
ateşli tabiatını artık öğrenmişti. 

Ona, ayrılmalan lAzımgeldJğini 

söylediği zrunan kopacak gUrilltUyU 
tahmin ederek bundan çekiniyor, 
mukadder kavgayı mUmkUn merte
be geclktlrmek istiyordu. Bununla 
beraber b6yle bir vaziyette kendJsi 
sakin kalacak, ağır bir söz söyle
memeğe çalrşacaktı. Buna kat'lyycn 
ltarnr vemlşU. 

Nakleden: F. ~ 
yapıyordu: biri sonradan 'tll 
nıağrur ve muhteris, öteki 
dilrUst ve son derece mu~_, 

Hadiselerin aeyrl ve P"-
rlyntı ve milnakaşaları da .:.i 
Fransın zihninde Jan aıe)'P"'.-1 
kanaati takviyeye yarırorıaı:,. 
ıUmU haber veren makine,. iJll.,. 
tarlarmm Jana bUcumJarı ~ I 
mişU. Jan "bir nuınarab - •• Mi 
manı,, idi ve son zaman~; 
tiln felliketıerin mes'ulll o "ttl 
nesiydi. Jan DUrnn, beşeri~ 
tlkbal UmidJ bırakmıyan, 8" 
vaktinden evvel kıyamet gU1I 
rilkllyen bir fenalık Ulht 
edilmekteydi. 

- Bir istimdat işareti, canı • Kara AbdUrrahman, gözlerini 
nı cehenneme göndermeme ka.· yeni ile silerek sokağa fırladı. 
fldlr. Söyle kaltak, bayram ge- GUlser de derhal giyinmiş ve 
cesl Tursunla sen başbaşa imiş· bu htıdlscyl ht\klmc bildlrmeğe 
sin. HaCI Il Beye öyle söylemi,.· aazırlanmıştı. 
lor. AbdUrrnhman bunu dahi he· 

Tursunu ne yaptınız? sap edemiyecek haldeydi. surat· 
Kadının gözleri bUyUmUş, yU. le ve sorarak ht\kimln sarayına 

zU birdenbire kUl gibi solu ver - gitti. Btlkçllere söyledi: 
mlştl. Abdtlr~ahman hafifçe - Çavuşa arzühalim var. Ben 
gırtlağına basarak haykırdı: Hünkll.r Orhanın kılıcından kur· 

- Söyle kahbe, söyle Tursun tuldum. Beni huzuruna çıknrı-
nerede? nız! 

GUlser üzerindeki delikanlı · Amlke haber verdller. Çavuş 
nın, şimdiye kadar kendini yal· ht\klme yaranmak için bunu bir 
nız zevk ve kll.m Jçln saranlara 
benzemediğini görerek tüyleri ür
permişti. 

- Söyllyeceğlm ama, beni öl 
dUrmlyeceğlno yemi etı 

ele geçmez fırsat olarak düşUn. 
mUş ve emir vermişti: 

- Getirin. 
Kara Abdurrahman Ami· 

kin yanına geldiği zaman önce 
- Hesap Ycrecckler arasındn onu derin bir kin ve gayzla süz 

isen buna yemin edemem. dU. Yanındakilere bakarak: 

miştl. ÇUnkU h~li:imfn sarayın - ber olan padişah yeniden katil 
elan da atlılar birer birer fırla • aleyhine hnrekct ederek clna. 
yıp AbdUrrahmanı takibe koyul. yeti malftmeslle kendisine kar 
dular. j şı koymağa cesaret eylemesin • 

Ne gezer! AbdUrrahmnnı ata den dolayı talebi affa icbar olun 
bindikten sonra ele geçirmek an makla Bergamayı teslim etmek 
cak rUzgO.rın kArıdır. 1 ve müddeti öınrünü Bursada im· 

Ye bHylece htlnktır sarayına rar eylemek şartile idamından 
ylno yemeden, içmeden, dur • ı sarfınazar eyledi,,. (1) 

madan, dinlenmeden gelen Ka· H b ü b tl Os.. 
n.ıumer u m nasc e e 

ra Abdurrahman, Orhanm ayak 11 11 1 mn.n ı arın c ne geçen >·er er • 
!arına bitkin ''e perişan bir hal· ı d bah d k dl k1 en sc ere yor : 
de kapanarak söyledi: 

. "Bitiyr..i mmtakasınm başlı-
- Şevketltim, Tursunu Kresı u h I l n tznlk, ca c şc r o an ursa, 

hA.kimt katlcylcdl. Katmerden 1 1 idi k dd 0 1 1 
1 

!';o zm mu a cmcı sınan ı ar 
çavuş Amlk lıobarak cezasını zaptettlklerl lbl bu defa da 
verdim. Bir kahbe GUlser adlı g 
karı t'ılet olmuş. HO.klmln de mUlkUnlln ruhunu hini vefatın-
hakkmdan gelecektim, ama, ha· dıı. bA vasiyet Romalulara ter • 
bor aldılar. Kaçıp hMlseyl şev. kedlp bir gün bUtun Asya kıta. 
ırntlCımun lıuzurunn arzecllyo • sına mı.bip olacaklarını Umlt et· 

rum. tlrmeğo sebebiyet '·nron kral 

Jerarla buluştu1dan zaman mü • 
klılemelerlnin mevzuunu ekseriya 
Jan ve ''ölfunU haber veren ma.kl

ne,, teşkil edJyordu. Jerar, dUrUst 
hattıhareketinde ısrar ederek eski 
dostunun asla aleyhinde bulunmu -
yor, Marl - Frans "bir eey öğrene
bildiniz mi, Jan makinesiyle baba
mı muayene etmiş mi?., diye sor • 
dukça ccvab vermiyerek araya iM 

kan11tmyordu. 
Genç kız buna uzun mUddet al

danmadı. Onun bir şeyler bildlğlnJ, 
fakat s<>ylemek istemediğini ı:.nla -
mıştı ve bu hareketile J crara bir 
kat fazla bağlanmıştL 

- O halde öldür söylemem. - Devletlftm, dedi. halvet ls 
Kara AbdUrrahman kac ge . terim. Bu valfa saraydan dışarıya, 

ce uyku uyumamış, yolun zah • - Dışarı çıkınız ve ben çağır-1 dışardan evlere, kale, hudutıa
metlcrlnden bitap, yorgun ve madan gelmeyiniz. ra ve blltUn memleketlere yayıl· 

Atalın malrn.rrı idaresi vo kadim 
Mfzlnln p:ıytahtı olan Bergama 
y: ele geçirdiler. 

Kendi kendisine "hakikati bili -
yor,, diyordu. "Fakat beni sevme
sine rağmen eski arkada11mrn aley
hinde bulunup vaziyetten istifade· 
ye tenetzUl etmiyor. Ne temiz a -

( Dtt•amı ı•ar) 
perişan haldeydi. Belki a~zına Kara. AbdUrrahman kapının dı. 
birkaç zeytin tanesinden başka yanından fırlamış bir ok gibi blr "Sultan Orhan 11 Bey vasıta- (1) llammcr tarihi btrtncl dam!,, 
bir şeycikler girmemişti. hamlede .ttmikln üzerine saldı. slle ik1 biraderin uzlaşmnlnrı ıu. cilt Sultan Orhan kitabı sayfa Filhakika, Gallua hlllcrlnl açık-
Kadını söyletebilmek için ye- raark herifi bir çelme ile yere zumunu teklif ettirmesi UzerJne 173 - 174 ça izhar etmem.iş olmakla beraber 

min etmek zarureti vardı. yıktı ve ağzına yumruğunu 80• zahiren buna muvafakat eder\ llu hldlso etrafında Saadet- Marl - Frans onun kendisini sevdi-
- Peki, dedi. Yemin edlyo - karak gırUağmı sıktı. gJbl görUnen hAldm ilk fırsatta tin, Neşri, İclrls, Solakzade taf. ğinl anlamıgtı. Jana ve keşfine da-

rum. Amlk boğazlanan bir ökllz gl· blradcrl Tursun Beyi katlettir • 
1 
sfldt vcmıişlerdJr. Hammer de 1r konu§malan onları uzaklaştıraca· 

- Öyle değil. Ne olurn olsun bi çırpınarak burnundan kor • dl. 1 bu tarihlerden iktibas ederek ğı yerde bllakis blrlbirlerine yak -
beni l:HdUrmlyeceğlne yemin et. lcunc soluk veriyor, gözleri git- Şu ihsandan son derece muğ· bltnrnf bir şcldlde yazmıştır. laştmnaktaydı. Jerarm hlalerlnl tah 

- Ne olursa. olsun seni öldUr- tikçe bUyUyerek dışarı fırlıyor, lllde o kadar dikkatli olan Mart -
mlyeceğlme vallahi. yUzU gittikçe mornrıyor ve diş. ~apraz eğlence : Frans bizzat kendi.si farkında olma

dan Jcrara bağlanıyor, Jerarla Jan 
arasında gayrlihUyaıi mtikaycselcr 

- Tursun katledildi. lerl Abdürrahmanm yumruğu 

Koca delikanlı sanki bir ba - Uzcrlndc kenetlcnlyordu. Karn 
lon gibi GUlserJn Uzerlnde sön- Abdürrabman haykırdı: 
dU. Kadının göğsüne düşerek - Mel'un habis. Senin htıkl· 
haykıra hnykıra ağladı. Hançer mln de aynı akıbete müstahak· 
birkaç mlHmetre kadar kadının tır. Tursunun kanına sirenin 
göğsüne blle girmiş, onun acı cezası budur. 
feryadı ile kendine gelen Kıırn Amik boğazma takılan men -
hançeri şiddetle atarak tavana gene gibi parmakların arasın -
saplamış ve bağırmıştı. da birden pelteleştt. 

- Haykırırsan yeminime ha. Kara. gülerek haykırdı: 
!lis olurum kahbe. Söyle buna - Geberdln habis. Şimdi sıra 
kim kıydı? Mklmln! 

- HA.kim ve Amlk!. Fakat sarayda bir gürültü ol. 
-Kim bu dcyus? du. Kara Abdurrahman bir an 
- Krcsl hrtklmhıln cavuşu. içinde karının haber vereceğini 
GUlser bu yabancmın Tursu- dUşUndU ve Amlkln elbiselerini 

na bu kadar tesahup etmesini giyerek odadnn fırladı. 
anlamamış, fakat, Uzerlndcn es· Süratle ve koşa koşa çıktı. 
mayı uzaklaştırmak için clna · Dışardn atı üzerinde duran 
yet! hft.klmle Amlke atmıştı. Fil- Selam verenlerin arasından 

baltlka hazırlayanlar onlnrdı, a. 
ma, GUlserln şu bin kadında bir 
görlHmeycn güzel elleri onun 
canını almıştı. 

bir a.dnmı paçalarından yere yu· 
varlıyarak ata atladı ve bir şlm 
~ek gibi uzaklaştı. 

Tam zamanında hareket et -

ı l!l~ınınmır1'.1•~v0 m rın•rnm~ma••• 
- Bana karşı diızgün hareket ederseniz 

ben de bir şey söylemem. Esasen, ilk hücu· 
ma geçen de ben deği!'.m. 

- Evet, siz değıbiniz, Fakat fazla tah· 
rik ettiniz. Kavga çıkarmağı ~deta istiyor 
gibiydiniz. Halbuki, ben, yalnız bir hata 

1 2 3 .. ~ ~ 1 8 9 tO 

• ı..-1o-1o-1o-+--
ı .~ı-.ı~-ı.--r: .. -l--+--4-~ 
3:t-l~-4----fll .... 4-+-~-I 
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91-+-+-_, 

Yukardan aş:ığı: 
l - En nğır ccznlnrdnn hirl - Pek 

eski, 2 - lfoyvnn yetiştirilen yer -
Sinirli,3 - Bir (eski riyazi tabirler
den hlri) - Ödemesi nltınn alan, 4 
- Hurma nRnrlnrının sövdesinden 
çok olur, hamnmlarda kullanılır -
Eski iptidai mekteplerde terbiye ''D• 

sılası, 5 - J\ömürcülcrdcn tedariki 
mümkün olmıyan şey, 6 - Hnyvan· 
!arın otl:ıdıllı yer, 7 - Bir nevi ne
bat - Yapa (mnslardnn) 8 - işaret
ler - Hilhnssn, hususile, 9 - ?ılemle· 

keline - bir edat, 10 - İstek - Is· 
timdaı edatı, 
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Soldnn sn~n: 

t - Dirinin üzerine bırakmak -
Ayoğn kalkmış, 2 - le - beş on, 3 
- B")T:ımdnn en·el - Kn:r:annn ve 
bir erkek adı, 4 - Donuk renk (ş:ıt· 
rançtu fntih:ı) - Arnbistnndn mu· 
knddcs bir şehir, 5 - JJlr Tfırk har· 
finin adı, - Ben imin mnsları, 6 -
lsınnbuldn hcrgüu bolbol olnn şey -
Frnnsı:r:ca nltın, 7 - ~O}'lu soplu ol· 
mnk - Ağahey, 8 - Dir nevi taş o· 
yunu - Illrlhirine yapıştırma, !I -
Horodnnn başında bir nesne - Ilil· 
yük bir '·ilôyetimiz, lO - Bir. kndın 
ndı - Kııteden, 

- Krlkonu bir claklha bana verir 
mlsln'! 

... m~rarwEııır mmllrnııınn~ın•ı 
şu sözlerimle de izhar ettim: 

- Eh, ne yapalun .. O tesadüfün doğuraca 
ğı kötülüklere biz de irademizle karşı dur
mağa çalışırız! 

- Kadere karşı irade ne yapabilir? .. 
Eğer isimiz sırf kaderin eline kaldıysa 

yaptım ki, o da, belki.. sizın isminizi.. sade 
ce i~inizi söylemekten ... bir nevi.. nasıl 
söyliyeyim.. bir nevi haz duyuşumdur .. 

- Tamam! .. İc;te, ben de size Memiş, ve 
ya lbi~ demeJ..ten ayni ZC\ki duyuyorum. 
Çok ho:ij bir ~y!. Sonra, mademki herkes 
kendi zevkini dü;ünür ... 

terimin Melike üzerinde derin bir tesir 
yaptığım gördüm. Gene taarruza geçmek 
istedi; aCI 'bir söz söylemek üzere ağzını aç
tı, fakat birdenbire kızardı, başını önüne 
eğdi. r..Iihaniki bir şekilde, yüminü iş!eme
ğe koyuldu. 

!ini de ben kazanmıştım .. O gün ne büyük 
bir zevkle oynamıştım.. Sonra, çe~menin 
önündeki tesadüfümüz ... 

- Evet, ne fena bir tesadü!tü .. 
- Doğru .. keşki orada tesadüf etrnesey· 

dik .. Emin olun. sizin üzülme.1iz beni pek 
muteessir etrn:~ti. 

vay halimize! 
Birkaç saniye genç kızın ciddi ve düşün

celi simasını seyrettim. Mahut batıl itika· 
dm fevkalade tesiri altmda olduğu mu· 
hal(kaktı. Fakat onun görüruniyen, önüne 
geçilemiyen manevi kuvvctlenn tchrlidi al· 
tında b~lundu,rumuz hakkındaki imanı. 

esa3en azalmı~ olan kızgınlı;:tımı büsbütün 
ge;:irdi, neşem yerine geldi. Hatta, biraz 
evvcl bana g5:terdiği sert muameleye rağ
men, onun!a biraz şakalaşmak, eğleruncl• 
arzusunu duydum. Fakat, ağzıma k::ıdar 

ge!en alaylı cümleler birdenbire orada ta 
kıldı kaldı. Nutkum tutuldu. 

- Susun! artık çok oluyorsunuz!. 
Bu defa, kafam adam akıllı, kızın:~tı. 

Devam ettim: 
- Anlamıyor musuz ki.. Duda!danm· 

dJ ... ta benliğimin içiııde .. Siz n ismiı11zi, 

takdis edercesine bir hürmetle anıyorum? .. 
Allah:ı "sen., diye hitap etmek onun içın 
hal~aret midır? .. 

Bu k:ıvgalı konu;.mamızın içine, böyle 
hisleri mlSil ve neden karı~tırdığımı bil
miyorum.. O anda böyle hisler duymama 
lmk!n yoktu.. Çünkü Melikeye karşı fcv· 
kalMe kızgındım .. Bununla beraber, söz· 

Üzücü bir sukQt oldu ... ikimiz de böyle 
bir müddet sessiz kaldıktan sonra, gene 
kız 'ba .. mı kaldırdı. 

- Fa.~at, dedi, si?.e ismimi kim öğretti? 
Ben size söylecrğ·mi hatırlamıyorum. 

Bu defa se:ıi, nazil~ftne bir muhaverenin 
icap ettirdii:,ri itidale girmi 1ti. 

- Ba5kalanndan sordum, öğrendim,. Si· 
tin hatıranız ... Beyaz elbiseniz ... Kolay 
kolay unutulur mu? .. Siz başkalarına hiç 
benzemiyordunuz. Kim olduğunuzu öğ· 
renmek istedim. Hem unutmayın ki, Ye
§ilpmarda sizinle ilk defa dansetmek §efe-

Bu sözümde pek samimi değildim. Doğ· 
ru}'U ~ö} lemek lazım gelirse, o hadiı:e üze· 
rimde hiçbir tesir yapmamı~tı. Hatta çok· 
tan unutmuştum bile .. Dimağlarını yora· 

cak ba~;a bir dü,.ünccle:i o1mıyan köylüle 
rin uydurdukları bu gibi ef5anelere, hura· 
felere e~sen katiyen inanmam. Efsane e
sa.,ta güzel, ~iı ane bir hayal mahsulüdür. 
Fakat bu pitorestliğinden başka bir mezi· 
reti, fazla ehemmiyete değer bir tarafı 

yoktur. 
Maneviyatımın ÇQk kuvvetli oldu~u 

Melike oturuyor, ben de kaI'§Ismda ayak 
ta duruyordum. Şimdiye ka1ar onu buza· 
viyeden gö:memi~tim: ve belki bunun için 
dir ki onun hakiki güzelliği gözümden kaç-
mıstı. ( Dıvamı var J 

xxx 
lGRENÇ YALA?' / 

LAboratuvarma kapaııısıJ!.11 I 
Jan Düran makinesine b .. IP'" 

şUnUyor ve içinden kopup ~ 
kinle söylcnlyordu: 1 

- Mari - Frans ve Je~· 
bunu Jcrar yaptı hal (Jll! 

A vınm Uzerine atııınadaD ~ 
nun etrafında dönen bir ~ ~ 
van gibi, zihnini kinine bed I 
kil eden bu lkl ısnhıs U2:crtnıll11,I 
131yordu: "Evvclıl hangisl.n8 f 
etmeliydi? Sevdiği kadına ısıı. 
sa eski arkadafjma mı? .f 
Ayağa kalktı, üstüne otufllS f'. 

duğu iskemleyi bir tekllleY1' ~ 
varladı ve makineye yak~ 
zU hiddetle bunıı;ımuş, ) . dl 
sıkılmıe, dakikalarca dUşilD ti 
itnlknm şeklllerl aradı· ;;,I. 
Franstan evvel J eraıVan i!l 
almalıydı. 

Fakat ne yapabilirdl? ooJ".J 
ribirlcrini seviyorlardı. v.l'.J 
ll, kendisini makinesine ~ ,,,ıt 
ömrUnUn sonuna kadar oıs ti 
uğraşmalıydı? Makinesi hJÇ ;I 
man ona ihanet etmeınl§tL 
slne dön dil: ~ 

- Evet, bundan sonra 
da sen varsın! iJf'1 

Bir endişeyle titredi ve t 

ti: /. 
- Hayatım! fakat aınrUJI' '/ 

nekndar? Kaç sene, ay, ~ f 
saat yaşıyacağtm? Bunu 
cak makinem söyliyebillr· / 

Doğruldu ve ölilm kO 

Urpererek bağırdı: ol 
- Hayır. lstemlyoruın· 

istemem! _,..J 
Bu haykırma üzerlne k<>P'~ 

len Bartaz kapıda görUndU.tıl' J: 
saçlan karmakanrJık, y0tiltı. t' ; 
desi korkunçlaşmış bir haldi 

'!a§trarak kekeledi: I 
_Doktor, neniz var:,,.ısı•/ 

D~ 

Çekoslovakyad• 
hücun1 k1taıarı 

Ç-eko!>lo\'akranrn muht3r ~ 
31 olan Sloval~yada1 A~ 
:1imayesi ile, ''Hclinka ın ~es 
:dıatı ,,,,adıyla hücum ~; 

rulmu~tur ve bu teşki16t3 tal ''.J 
.-ak Almanların hücum ıca 1'11'~ 
'd işaret alınmıştır .. 
o işaretlerdeki çengelli b8' . 
S!o\'akların Hlinka teşkil~tJ 
de çifte haç vardır. 
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Abdüih~mit mütemadİye;'""dud~ki~~;~tıSı~~Y~~ K a t il kinı 
Çeviren: 

? • 
Suat Derviş 

-'bdUlJiaını 
~ bi ~ ~ldıfr bir haberle 
hıı ti al ?Uni§tı. Ropen Ce\ ahirci-
bJ.1- tı"dan üh" · · . ~ Dı(lb m ım mıktt... ... 
hıı...~- " ayaa ederek Hınçakla 
·~M. S ersın yoluyla Kayseriy..: 
'b'JI ve bundan saraya tek bir 
"'- ı e bahsetmemı· t' 4\(heri ş ı. 

<hr0ı._ . mutasamfırun "c:ere!sa-
'Cll ırad · :ıı 

hM.. .. - h eı seniye., muktezasınca 
iti:.,\111 USUsi t ... ı..1.:,__ 
~ ııe ol ""'~~ına nazaran 
illi ~ duğu bilinmiyen yüz yir-
~ttlif ~ l\:ayseriye girdiği ve 
~ ~rlere tevzi olunduğu ta
'l!ı AL_. Yordu. Bu vaziyet yal-
11. ·~tılh~-:d· 
"4 llıısarı ~ ı değil, yanı başın-
~ benizle ne yapacağını 
2Jrııı1 ~ dUran umuru dahiliye na
. ta. ~ sadrazamı da yıldırmıştı. 
~ ~rken göz çıkarmak teh-

' stermiş oluyordu. Bu 
1llıl ti ~n Ropen Cevahirciya
l~ saı.~~n \'e kendisine bah§O
~ eder 'Yet ve vaziyetten isti
~~ H~~çaklann amalini ko
~ it}>! ıçın bunabenzer bir
~u· ~ Yapması imkfim da akla 
~-· lrdı Oh 
;:,_,t:J. ik' · .. alde Ropen Cevahir· 
~ faraı~ ~l~ bi: adam dernekti. S /\ ~ın bır kılıç gibi bir 
~ farat bciulhamidi oyalıyor, di
~tan liın~lanq işlerini ko-
..\bd Yor _demekti. 

'~t mütemadiyen dudak 
...... ~. llyor ve soruyordu: 

b.'lJ~>'aPnıalı Rıfat efendi? 
·tt ~ dahiliye nazın sadrazam 
~ ı tlcrerne istimdat ederek 

~ ed"1ıalta~ ~ ~~ ne yapılacağını 
' edığı JÇın şaşkın bir hal-

..._ ~ordu. Rıfat efendi: 
~ Ctlfim takdir buyururlar, 

~.lfa>'ır . 
~Yor, • ışte, aklıma bir çare 
---~tsselam, bu herifi ortadan 
~~ haıJan!ış olur. Tc~lü.tı fe
~ttan tnda onun elindeki ma
~ ve v~saitten i tifadeye 
lliıındcn • B~ Jstihbaratımızı ken

~lli 'lc~ike kalkı~mak işkillen 
llııı~ altnına naenaleyh bir takım tcd 
-~? sını mucip olur, ne ya-

oı-..... \r Clizılın . 'l( 
ı... q ııo~ etım, elimizde maıum· 
~ ~ 'l:ttr:ı:: ÇOktur. Mülki}'C amir 

1 bı._ -- at kumandanlanna ira
~~ };~!erini tebliğ ederek sür
"" -llllaSSa .. 
t,.:~~len ~esa~ı fesadiyeyi tev-
~va.lıirei nı temın etsek ve Ropen 

ın.... ·ı Yanı da Yakalıyarak artık 
rıı.. . ~eye b' 
~ !tıt ır nihayet versek ol-
rıı~kettQm? Zatışahanelcri 

lı \'a\rcr p olurlar. 
~S d uat ı>aşa da huzurdaydı. 

ıı.tı.. ~ Udaklannı b"k'' .... Ab-
~ -"lllıt iö .. u uşunu 
~. rııu"--· rmuş ve zaten bu husus
~ -vısve .. 

<lerhaı mutereddit olan hün-
' Serı :aşay.a dönerek : 'il: dersın Fuat! diye sor-

lı ....... Se,..1c .. tı o. . 
ıı ileti~)"· Padışahım en keramet 
le~ lcaı1~ takdir buyururlar. Kulu
b ~ a bu suretle çıban bac:ı 
lf s..ı., ~. fakat d · ~ ~ ·~ SOk Yara aha vahım 

liıc· ll&an li ulmuş olur. 
\' 

1 
lb!>L -

1~ak adı altında meına
~ "' .... lllıseı Şalı ed . 

tıt ·~~lanet :.. an. e ıcra), fesat 
tı bı1 eye ka eden Şenrlcrin düveli cc

lt\ai\un dar dal budak saldıkla
' ı~ ~haneleridı' r •\'et • 
ıı bir t Pa.şa doğrudur. O Halde 

~ı: edbır tP.e 1 ed" lllı at ilaşa b . mınu ı)orsun? 
ıt. e tibi t·o .. u ışe biraz hazırlan-
'' "' f'l:ıı" 4 etud etm· uyordu. Vazi}eti çok 
ı!0rcıu .,. • 1~ oldugv u da anlac:ı-
f'll; • •vıutak~ ~ 
Q~a~a t dı şahanenin Fuat 

"'Q\ t\er "h 
Ilı <la ~ıf l..J etme inden c:adra-
u ı,. at eren·ı · d . 1 ~""'tdı. ı~ııe~ . ;.ıJ c mu tcrıh o -

btıQ· ~ · •:l> bağlal arak neti· 
....._ IYo·j· •. ı p 

C'. ~\k .... ruı. aşa dedi ki· 
.~ • Ctl(ı h · • ' 
~ahırciya Unkanm, ne Ropen 
,:rı da~ı~ın t~vkifi, ne teşkilfitm 
tı.rıa.1 ll'ıuvafık~ı rue anın ele gcçiril
\t <loıurıun r. Önce fo'iatçılann 

zaptiye t §ar~ı!1a kari p ha\ alide 
eşkılatımızın en hafif 

soruyordu 
'1. ı':ında faaliyette bulunduk-

·m 'a binaenaleyh zaptiyeye gü
. işe başlamanın yanlış olaca

ı ı l~bul etmek lhırndır. 
D hiliye nazın paşanın bu sözü

ne sinirlenmiş ve kızmıştı, ama, ne 
yapabilirdi? 

Abdülhamit istihfafkar bir yüzle 
dahiliye nazırına baktı. Paşa devam 
etti: 

- Henüz tertibatımızı dahi almış 
de~iliz. Bu itibarla şimdilik ele ba
şılanru tevkife kalkışmak haf azan
allah Devleti osmaniye başına cid
den tehlikeli bir iş açabilir. 

Sonra elimizde de ithamlarına da· 
ir kafi delail yoktur. Biz bunları 
bir baskına u~ratı:Qadan da hiç bir 
~ey elde edemeyiz. anaati hakirane
me göre beklemeliyiz, müteyakkiz 
olmalıyız, tertibat almal:ryız ve Ro
pen Cevahirciyanı da takip etmek
ten geri durmamalıyız.. Fesatçı· 

lara erzak temini mühim değildir. 

Cephane temini mühim olur. lrade 
Şe\·ketlOmundur. 

bir şey Yardır. Bittabi bunu sen ben 
den iyi takdir edersin. 

Ropen Cevahirciyan muztaripti. 
- Sarayın benden şüphesi çok a· 

leyhimize olur, dedi. 
- Şüpheyi mucip bir şer mi oldu 

ki.. 
-Bilmem. 
Bu hareket \'e bu vaziyet beni de 

altüst etmişti. Çünkü ben Ropen 
Cevahirciyanın bizim aleyhimize, 
hükOmetin lehine çalıştığını bilerek 
icap eden tahkikatı yakmen yap
mak üzere gelmiş bulunuyordum. 
Mesel~ Fuat paşanın Ropen Ceva
hirciyarıa: 

- Efendi, zatı §ahaneye arm 
hizmet edenlerin gözlerini dört aç
ması gerektir. dediğini başkatip o
dasından ben işitmiştim. 

Ropen Cevahirciyanla o gün mu
tadı olmadı~ı halde Balıkpazarına 

indik ve orada üç beş kadeh içtik. 
Bunun birkaç defa sarhoşluğuna 

rastgelmiştim. Fakat hayretimi mu
cip bir hali yardı. Ne kadar içse, ne 
kadar kendinden geçse ve ne kadar 
muztarip veya neşeli olsa küçücük 

Abdülhamit paşanın mütaleasmı bir sım dahi muhafaza eder ve hiç 
yerinde bulmu~ ve böylece hareketi bir şey ağzından kaçırmazdı. 
irade ederek toplantıyı dağıtmıştı. Gene bütün isticvaplanm boşuna 

İşleri bir taraftan da yaveri haz-
gitmişti. Ba5ınr sallamaktan başka 

reti şehriyari Fuat paşa idare edecek bir şey yapmıyor, tc!t kelime bile 

ti. söylemiyorqu. 
O akşam talimat almak üzere sa- Dofrusu Ropen Cevahirciyana 

raya gelen Ropen Cevahirciyan ilk acımı~tım. Abdülhamidin ve sara
defa :Abdülhamidin kimseyi kabul e- yın buğz ve ada\·etini celbetmek öy 
demiyeceğini tebellüğ etti.Aynca ya le kolayca savuşturulur iş değildi. 
veri padişahiyi de nahoş buldu. Fi- Padişahın icabında tüyler ürpcrte· 

tili alan Cevahirciyan solu~ Rıfat cek zulümleri yapabilecek biri ol
efendinin huzurunda aldı. Garip bir duğu malfundur. 
tesadüf bugün Rıfat efendi de ken- O gece Ropen Cevahirciyanın hiç 
disine yüz vermemiş, bir içtima ol- uyumadığım tahminde aldanmıyo
duğundan bahsederek başından sav- rum, fakat henim uyumadığımı da 
mıştı. Fuat paşa da haşin davran- itiraf etmeliyim. Elize bir mektup 
mıştı. yazarak vaziyeti, intıbaımı anlat-

Ropen Cevahirciyan bunu tesa- tım. Aldanmış oldu~umuzu zannet
düflere hamlettiğini söylüyordu. tiğimi söyledim. Ertesi gün bu \'a
Dedim ki: ziyet daha fazla ehemmiyet kesbet

-Haydi sarayı tesadüf diye te-ı mişti. Gazetelerde şöyle bir haber 
!illi edelim. Ama, dahiliye nazırı çıktı: 
düpedüz istiskal etmiştir. Elbette Devamı var 

.. 
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İlk istintak, profesör RilLaldi'nin kin edemedi. Her fırsatta bu kini den knnla yazılan yazıdan başlrya.. 
tamamile aleyMnde oldu, izhardan çekinmezdi. hm. 
Ayın on beşinci ak§ammdan on *** Bu yazının gayet mül:emmcl ve 

altıncı sabahım kadar ne yaptığL Benito Arletti, profesör Rlnaldi. okunaklı olduğunu tabir siz de ha-
nı, nerede ol<:u0unu söyllyebllsey. yi tevkif etmek için evine gittiği tırlarsınız, hatt!i. (i) !e rin noktası • 
di gUpheslz ki kurtulacaktı. zaman, profcsörU kitapları arasın. na kadar hiç bir şey unutulmamıG, 

O bunu söyl ... mediktcn baoka pro- da buldu. O da fozla bir hayret bilhassa profesör Rinaldi'nin ismı 

fesör Orlandi'ye kıırşı hiç bir dost. göstermeden kendisini takibe hazır daha bil) Uk harflerle )' azıımıştı. 

luğu olmadığını, <'peydir aralarının lanmI§tI. Bir kere tasav\'ur buyurunuz Bay 
açık olduğunu dıı itiraf etmişti. Kapıya indikleri zaman profesör mUddelumumi, bu kadar feci bır 

Maamaflh, onu öldtirmUıı olmağı g<>zIUğUnU odasında unuttuğunu ha.. surette yaralanarnk ölüm haline 
§lddetle reddet.mıc: tırladı ve Arletti bizzat yukarı sı- gelmi5 olan bir adam bu kadar mun 

- Profesör Orlnndl'yl llldUrme. karak gözlliğil aldı, getirdi. Esasen tazam bir yazı yazabilir mi ? .. Bun. 
dlm, yemin ederim ki bigUnahmı! çok dalgın bir adam olan profesör lan yazarken elinin titremiş olması 
deml3tl. sevgili karısının vefatından sonra duvarı ellerini boyayan kanlarla 

Fakat bu slSzlerinin hio bir teaf.. bUsbUtUn dalgın olmu3tu. Bu dal. kitletmemlş olmaın kabil mi? Na.. 
ri olamıyacafr ınuhakka'.d::ı. Bllttln gmlığı Adeta inanılmıyacak bir hal. .ıııl olur ka ölmek üzere olan bir a
dellller onun aleyl.ind~ idi. Maktul, de idi. dam bu kadar muntazam bir yazı 
kendi odumda, ve ölü olarak bu- Bazan ayağında terliklerle e\in- yazarken diğer clile duvara da) an. 
lunmuıtu. VUcı,ldUnün muhtellf yer den Çıkıyor, girdiği lokantada. paL mak ihtiyacını hissetmez?. Eğer 
!erinde ıllpheıt yaralar vardı. tosile, ıapkasını unutarak evine av. dayanmIŞ olsaydı duvarda öteki e lL 

Yapılan Pk &.rlftlrmada en iyi det ediyordu. n.ln kanlı lekeleri olmaz mıydı ? .. 
poliJ! hafiyelerinden Bcnlto Orlettl Arletti onu istintaktan sonra Bu da isbat ediyor ki profesör Or
aynanm kenarına knnla yuılmıı ıu mUddeiumuml muavini ı.t d B ili l ınn:.!i bunları yazarken yaralı de. 
kelimeleri bulmuıtu: den dört, beş gUnlUk bir i"in 'h _ c.ild!. BaY. mUddeiumumi görüyorum 

"Profesör Rmaldi'nin eliyle lSlU. dl. Bu son zamanlarda fazl ;. orul- Jd siz de bana hak vermeğc başla.. 
yorum. Katillin Rfnaldi'dlr.,. duğunu ileri sürmüştü. dmız .. Fakat dahası var, sözlerimi 

Diye yazılmıştı. Odada. bUyük bir MUsaadeyl aldıktan ııor. ra Ar _ bitirdiğim zaman Rinal(li'nin masu. 
mücadelenin geçtiği aşikardı. E§ya. !etti kendi bildiği gibi gi;-li ça'-.ı- mly,ıtinden sizin de ı;üpheniz kal
lar dcvrilm~, yatak karma karışık.. mağa hazırlandı. mzyacak. İşte bu masumiyetin en 
tı. Rahat çalışabilmesi lçln b rke3in mUhlm bir isbatı: Cinayet gecesi 

Profesl5r Rtnaldl ithamı redde- onu rahatsız etmemesi iı' 'n rnyf.l- profesar burada değil F loransada 

diyor. Fakat cinayetin işlendiği ge- yeye çekilmiş zannetmesi ı::.zrmd ı. idi. 
ceyi nerede geçlrdi{ini bir tU'rlU L Beş gün sabahtan akşa!''la k .\ r - Ne diyorsunuz? Bö~1e idiysc 
zah edemiyordu. Cürmü aoilı:ardr.. araştırdı, durdu. Gündilzlı ı. ı rr • J, bunu niçin kendisi söylemedi ? 

••• 
tulUn komııularını, adamlarını do. t 
larmı isticvap etmekle ve ! ı vf ~ôr 

Maamaflh, Benito Arlettl onun Rinaldi'nln bir kaç gün eV\' 1 d t. 
mUcrim olduğuna :kani defildi. Bir !arına ve talebelerine yeni ll r k -

çok geyler bunu hemen hemen is. fi hakkında konferans verd ı h•n 
bat ettlği halde o yine inanamıyor- ya laboratuvarmd~n geçlyc . .,;,ı, 

du. Geceleri de cinayetin vuku bul • 
Profesl5r RJnaldi ile maktul pro_ duğu odaya gidiyordu. 

fesör Ollandl bundan bir kaç sene Altıncı gllnU Arlettl memnun l • 
evvel aynJ genç kızı delicesine sev. tebessUmle milddeiuınuml muav .• 
miglerdl. Raymondi isml:ıdc olan Be111'nin odasına girdi: 
bu genç ktz, RlnalC-:i')i tercih etmiş - Tahkikat do.syanızı yırtıp i 
ve onunla evlenm1şti. Bu Orlondi tarafa atmanız icap ediyor. Profe. 
için pek mUthl3 lir tlarbe olmuş, sör Rinaldl masumdur. 
hatta hastalan:nış, fakat kurtarıL Belli, omuzlarını silkti: 
mıştı. - Bunu söylemek kolaydır Mös-

Pek kısa sUren bir evlilik haya- yö Arletti, dedi, fakat isbat •-ıek 

tından sonra Raymondi ölmUştU. gUçtUr. 
Fakat genç kndının i51UmU bile - Hayır bu d:ı 1·"1aydır Dinle. 

- Size Rlnaldi'nin o gece Flo. 
ransada olduğunu 11öy1Uyorum. Ve 
bu iddiamı isbat edecek delille rim 
de var. Profesör o gece;') i nerede 
geçirdiğini hatırlryamamıştı. Siz de 
biliyorsunuz ki, bu adamda dehşet. 
ll bir unutkanlık illeti vardır. 

Benlto bu sözleri s öyliyc rek de 
P lli'yo bir mektup uzattı: 

r- 1, Floransada yaşıyan meşhur 
r b!Jipten geliyordu. Rinnldl'nin 

cinayet gecesi Floransada bulundu 
ğunu kat'iyetle yazıyor ve gece}i 
beraber geçirdiklerini bildiriyordu. 

Mektubun içinden de profcsörUn 
oturduğu otelin hesap puslası çık.. 
mıştr. Maznun otelden çıkarken he
sabını vermcğl unutmuştu. 

De Belli Y<'rinden kalkarak Be. 
nito'nun elini çıktı: 

Orlondi'nln kıskançlık ve lrlnlnl tes yiniz. PrQfesö:- "'lir.· 1 ' i i · · (Lutf en sayfayı çeviriniz) --
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yaptım. imparator Şarl 3000, 
1000 de Kral Fransuvadan: et
ti 4000. Lö dük dö Ferardan 
da, 500 .... 

serilerden korkarım.. l3tn, sen 
gibi adamlardan ne diye kor
kayım?. 

de muhafaza etmesine rağmen o
lacak .. Çünkü .. 

- Çünkü monsenyör?. 

itimat ediyorsun değil mi?. 
- İtimat etmekte laf mı?. 

Bambo, Sen Mark meydanın
dan pek uzak olmıyan sarayına 
girdiği zaman vakit sabahın ü. 
çünü bulmuştu. Gök aydınlan

mıya başlamıştı. 

Bambo birdenbire atıldı: 

- Ya ben?. 
- Seni .• 
- Ben ne kadar verebilirim?. 
A:aten Bamboya yakla~tı: 

- Hakikaten ne verebilir
• ? 

sın .• 
- Dört bin ekil .• 
-Ne zaman?. 
.._ Eğer yar.sını istersen bu

ıUn ... 
- İstersen ne demek?. 

- O halde gel benimle .. 
- Nereye gideceğiz?. 

- Hele gel, görürsün.. Gü-
zelce giyin .. Seni kibar bir ye
re götüreceğim .. 

Araten sıçradı. Bir kaç <la
kika sonra tamamiyle değişmiş 

olarak göründü. 
Saraydan birlikte çıktılar .. 

Bambonun itinayla perdelerini 
indirdiği zarif bir sedyeye bin
diler .. Az sonra da, sedye, d;.i
kün sarayı önünde durdu . 

Bambo yürüyerek: 
- Beni takip et, dedi. 
- Kimi görmiye gidiyoruz ... 
- Cumburrcisini. • 
- Cumhurreis:ni mi? Bun-

dan korkmaz mısın?. 
- Ben mi? Ben yalnız ser-

Bu sırada, bir çok senyör ve 
zabitanla dolu bir salondan ge
çiyorlardı. 

Foskari bir imparator hayatı 
yaşıyordu. Kuvvetini ve .mevki· 
ini muhafaza için askeri kuv
vetlerle ruhanileri eline almıştı. 

Bu iki silah müstebit memle· 
ketlerde iki ikt:dar tokmağıdır .. 
O kilise yoluyla kadın ve ço
cukların dimağına giriyor, as· 
kerlerle de her an isyana h~zır 
bir halde bulunan halk tabaka
sını tehdit ediyordu. 

Altiyeri askeri kuvvetlerin:n, 
Bambo da rahiplerin başıydı. 

-28-
CUM H UR R E l!il 

Bambo ile Piyer Araten ka· 
labalJc salondan geçtikten ııcn
ra ümera ve zabıtanın birer grup 
halinde yavaş yavaş konuştuk· 
ları bir başka salona vardılar. 

Bambo ,etraftan selam t-;plu
yordu .. 

Bu onun nüfuz ve kudretine 
bir işaretti. 

Bambo ve Araten küçük sa· 
yılabilecek bir başka odaya gir· 
diler .. Burada da genç okçulrr 
bekliyordu. Bundan sonra da 
bir çok katiplerin meşgul gö· 
ründükleri bir odaya adım attı-

- Yarın akşam Biyankayı kaçı-

racağız .. 
- Aman ne iyi... Söyleyin mon

senyör ... 
- inan iskala Brino .. Yarın 

akşam ... 
- Oh, gözümün önünde tatlı 

bir hayal ufku açıyorsunuz .. 
- Arkadaşlarımın hepsi Vene

diktcler mi? 
- Hemen hepsi, burada bulun

mıyanlar da yarın gelecekler •. 

- Ala .. Onlara yarın saat tam 
onda Emperyanın sarayı önünde 
bulunmalar.nı söyle ... Ben de ora· 
da bulunacağım. 

Haydut şiddetle çarpan kalbini 

bastırarak: 

- Ben de orada bulunacak mı
yım, monsenyör? diye s-;rdu .. 

- Hayır .. 

- Nasıl? K zımı götürmek için 
ben bulunmıyacak ınıyım?. 

- Buna lüzum yok. Sen iki 
kuvvetli küre'kçi ile gondolda bek
liyeceksin .. Kı2.'mı ben•bizzat geti
rip kollarının arasına vereceğim ... 
Sen de, sizi limanda bekliyecek o 
lan yelkenI:ye gideceksin .. 

iskala Brino, b-;tucu bir sevinç 
sayhası kopardı. Rolan devam etti. 

- Biy::ınkayı yelkenliye götür
dükten sonra tehlike yok. Bana 

Kendisini soymak için oda
sında bulunan hizmetçisini sav
duktan sonra dolaşmıya başla

dı. 

Burası, kardinalın mahrem 
ve ~srarengiz yeriydi. 

Bambo hayatında ne sevmiş, 
ne de sevilmişti. Şimdi :Siyan
kayı seviyordu. Onun hayaliyle 
yaşıyor, geceleri rüyalarında 

hep onunla meşgul oluyordu. 
Kendisine yardım vaad eden 

bu adam kimdi? Nereden gel· 
mişti? Ne yapmak, Biyankayı 

neden kendisine teslim etmek 
istiyordu?. Işte bunu bir türlü 
anlayamıyordu. Genç ve yakı

şıklı bir adamdı. Elbette o da 
aşıktı. Elbette onun da sevdiği 
birisi vardı. O ki bu kadar yaş· 
lı olan vücudunda bu kadar aşk 
ve hırs taşıyordu, o taşıyamaz 
mıydı?. 

Bambo düşüncelerine aralık 
verdi. Bir karar vermesi lazım

dı. Pencereye yaklaştı. Xar11 
duvarın dibinde, soğuktan biri
birlerine sarılmış yatan iki 
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(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
Amerikanın endişesini mucip o

lan diğer bir sebep te, Almanya 
İtalya ve Japonyanm aralarında 
son vardıkları anlaşmadn .. Bu su
retle, eskiden Amerika kendisini 
yalnız Japonya tarafından tehli 
kede görürken bugün Avrupa ci 
hetinden de tehdit hissediyor ve 
işin en nazik tarafı şu ki, bu teh· 
likeler ayrı ayrı da değildir ve bi
ri bat gösterdiği zaman digeri de 
arkas rıdan gelecektir. z:ra, Ja· 
ponya Amerikaya harp açacak o
lursa Büyük Okyanustan Japon 
gemileri ilerlerken 'l\tlas Okyanu· 
sundan da Alman ve ItaJyan zırh
lıları yola çıkacaktır. İki deniz a
rasında bulunan Amerika, bu su
retle, mü~kül bir vaziyette kala
caktır. 

merika- Cumhurreisi memleketin 
sulh zamanında şimdiye kadar hiç 
bir zaman girişmediği büyuk bir 
silahlanma programı haz.rlamıştır. 

raya çıkarak ilerlemesi ihtimali de 
kuvvetle mevcuttur. 

Bu takdirde l:ara ordusunun ro
m ehemmiyet alacaktır. Halbuki, 
yukarıda işaret edildiği gibi, cr
du techizat cihetinden zayıftır. 

Bunun için, tayyare ve filo ile be
raber kara ordusunun da takviyesi 
ve bilhassa motörlü silahların art
tırılması icap etmektedir. 

TEPEBASINDA 
DRAM KISMINDA 

11 _ ı . 930 Çarşamba 

günii ak~nmı 20,30 da 
ASMODE 6 Perde • 
Komedi kısmında: 

ı 1 • 1 - 939 <;nrşnmlı:ı 
günii akşnmı 20,30 da 
MUM SOl\'DO (5 P.) 

Aydında 

Mendereste bir 
genç boğuldu 

Almanya ve italyadan biri veya 
her ikisi birden Amerika ile çar
pışmıya giriştiği takdirde Japon
yarun diğer taraftan onların yar
dımına gelecegi de muhakkaktır. 

Bu geniş mikyastaki silahlanma 
planı kongrenin (Amerika mebu
san meclisinin) bu ayki toplantıla
rında müzakere edilmiştir. 

Amerikanın yeni silahlanma 
proğramında gözettiği nokta, ka
ra ordusunu takviyedir. Çünkü: 
yeni harp gemileri yapılma.dıkça 
fil!> Büylik Okyanustan Atlas de
nizine alınmayacaktır. Alınmıya

cak olursa b!r tarafın mildfaasın
daki kuvvet bozulacak, fakat bu
na mııkabil diğer taraf gene Hiyı· 
kiyle takviye edilmiş olmıyacaktır. 

Bunun iç'n Amerilmn erkanıhar
yesi, Japonya tarafının müdafaa
sını gene filoya bırakıycr, Avrupa 
tarafından gelecek tehlikeye karşı 

müdafaa vazifesini de kara ve ha
va ordularına veriyor. 

Bugün filo Büyük Okyanustaki 
v .. Panama kanalındaki üsleri ile 
kuvvetli bir vaziyet teşkil etmek
tedir • Ruzveltin yeni silahlanma 

planı Atlas Okyanusu tarafından ge
Jccek bir düşman karşısında evve

Bu endi~e ile hareket eden A· 1.1. hava ve kara kuvetleri müdafa-

- Mahkeme bernetine karar ve_ 
rlnceye kadar Rinaldl kefalete rap 
ten tabliye edilecektir. Fa.kat söy_ 
leyiniz bana. sizce katil kimdir? 

- Profesör OrlandrnJn katili' yi
ne profc.s5r Orlandi'dcn başka kim_ 
se değildir .Bu intikam için yapıL 
mıu bir oyundur. Profesör hasta fdJ 
Bir kazaya uğrnmıs ve yaralan _ 
~tı. Öleceğini biliyordu. ÖlUmU
nll de bir tlirlü affedemediği rakL 
binl nffebnek için bir \'asıta olarak 
kullnamak istedi. 

'• J *• 
l'cvkifbanenin kaıcrsmdan blrl _ 

birlerinden ayrılırken profesör po. 
Jls hnfiyesinin elini minnettarlıkla 
sıktı: 

• - Bana yapbğmız bu iyiliği· size 
ııasıl ödeyeceğimi bllmiyorum, dedi, 
size hUrriyetimi borçluyum. 

- Saçma sözleri bırakınız pro
fesör .• Vakıa bana küçUk bir bor. 
tunuz var mnn, bu bir hUrriyet bor. 
tu dcğlldir. Flornnsadaki otelin l>or. 
tunu vermeden çıkmrşsmız, sizin he
sabınıza on sekiz frangı dün ben ö_ 
dedim. 

Profesör Rinaldi elini ba.5ma gö. 
iUrcrck haykırdı: 

- He.h, tamıını, dedi. Cinayet 
gecesi ben Floransada idlm. 

aya geçecek ve, eğer Büyük Ok
yanus tarafından tehlike yoksa, 
Panama kanalından geçerek filo
da bu kuvvetlere yardıma kcşa

caktır. Fakat, Japonya da harbe 
karışmış ise, filo oradaki mevziini 
esas itibariyle muh .faza edecek ve 
Atlas Okyanusuna ancak pek cüz'i 
bir kuvvet gönderebilece,ktir. 

" En iyi müdafaa 

taarruzdur,, 

Fakat, Amerika, bir harp vuku
unda kendisini yalnız müdafaaya 
bulundurmakla kalmıyacaktır. Ay· 
ni zamanda hücuma da geçmesi 
Hlzımdır. Zira, son askerlik nazari
yelerine göre, en iyi müdafaa taar

ruzdur denilmektedir. Arazimizi 
bir düşmandan müdafaanın en iyi 
çaresi, o bizim topraklarımıza ka
dar gelmeden yolda karşısına çık· 
mak, hatta bizzat onun kendi top
raklarında çarpışmaktır. 

Binaenaleyh, Amerikanın ordu
sunu yalnız müdafaa vasıtaları ile 
değil, taarruz tertibatı ile de takvi
ye etmesi lazım gelmektedir. 

Diğer taraftan, <lüşmanın sahil
lere kadar yaklaşması ve hatta ka-
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Bugün ordunun bir çok cuzu 
tamları motörlü ve makineli bir 
hale getirilmiştir. Bu arada bazı 

süvari alayları "kavga arabası,, 

(hafif tank) alayı haline konul
muştur. 

Ordunun motörlilleştirilmesi 

hakkında hazırlanan bir pl§na gö
re 37000 ağır, orta ve hafif tanka 
lüzum vardır. Fakat bugün bu· 
nun ancak yUzde 60 şı temin e
dilmiştir. 

TURAN TiYATROSU 
(Bu ak,am) 

Cuz lfrnlı Grt'gor 
ı~r:ınsız Yıldızı 

EL \'JYAMA Y 
Zenci Ş::ınıöz Bnız Toına-;, 

San'atkar Naşit, Cemal Sahir 
JJVHIYENfN DOLAHI S l'trde 

ATATORK 
Albümünün 
3 Uncü tabı çıktı 

MUvezzilerden 
asıieeya uz 

Akıırıt, aksırır, aksırıreınıı '· 
'ı çer lbl olurken yeniden ı~rl ıellr, 

• 
rı 

işte 

'Vakit ıeçlrmeden ırtp, ıolukılıınhtı vı atrılar• 

l<arşı emniyetli lllç A S P 1 R 1 N lınııl - - ,.,....-- . - ..-
\ 

isteyinizJ' , 
Aı:ırın~ tealrİİ ve tıakl"'ld otdutunu EB maı1cuı tarantı ıdt_0 • 

Satınalırktn d191nda vt tabletlerin OııtOndı 
EB markasının bulunmasın• dikkat a~ın\&. 

OkaürcnJcre ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HA 

XAHRAMAN HA YDUD 

Snlı karşıdan getirip eşyasını 
yüklemek isterken ... 

Aydın, (hususi) - l\.1endercs neh
ri Qzerinde feci bir kaza olmuş, bir 
adam tedbirsizliği yüzünden boğul
mu§tur. 

Dalama nahiyesinden Mustafa a
dında bir delikanlı, Kösk pazanı:ıa 
gelmiş. akşam üzeri nahiyesine dön
mek üzere yola çıkmıstır. Delikanlı 
Menderese geldiği zaman, karşıya 

geçilecek salın yc~inde olmadığım, 

kat'Şı sahilde bulunduğunu görmüş· 
tür, Mustafa düşünmüş, taşınmış 

oyunup yüzerek karşı sahile geç
mekten ve salı oradan alıp getirdik
ten sonra elbise ve eşyasını karşıra 
nakletmekten ba~a çare bulamamış 
tır, Mustafa soyunmuş, nehre girmiş 
salın bulundu[;ru yere kadar yüzmüş, 
salı palamarından tutarak sürükle
meye başlamıştır. Fakat bir ara su
ların şiddetli akıntısına kapılmış ve 
bütün mücadelesine rağmen kurtu
lamamıştır. 

Biraz sonra :\tenderes kenarına ge
len köylüler, nehir kenarında elbise
ler ve eşyalar görmü~lerdir. Bunla
rın Mustaafya ait olduğunu anla
mışlar ve vaziyeti ıabtıaya haber 
vermişlerdir. Delikanlının c~i bu 
'unamamıştır. 

Bir köy halkı birbirine 
girdi 

lzmir, (Hususi) - Menemenin 
SUleymanlı merasındn bir hMlsc 
olmuş, Uç kişi yaralanm11tır. 

Khnn paşa mahallesinde Ali 
kahya ile kardeşi Mustafa ve ko
yun çobanı BölUkbB.§ı, koyun silrU
lcrlni Süleymanlı mernı;ma salver -
mişlerdir. Süleymanlı muhtarı Ka -
zımla. kır bekçisi Hasan Uçar, sU
rllleriıı tarlalarda ziyan yapbğmı 

söyliycerk, muhalefete kalkı5mııı -
lnr, diğer fi çkişi bunlara hücum e
derek muhtarın ta.b:mcıunnı, bekçi. 
nin de çiftesini almı~. her ikisini de 
yaralamışlardrr. 

Bu smıda muhtar da kendlsinl 
mUdafan ederken bıçakla Mustafayı 
vurmuetur. ne ynralı tednvl altına 
alınmış, diğerleri tevkif edilmiştir. 

Ki EKR M 
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serseri gördU. Gene kendine ha
kim olamıyarak düşüncelerine 
daldı: 

hizmetinden dolayı te§ekkUr 
i~in piskoposluk sarayında bir 
ziyafet verir ve bu arada da ... 

N mUdürU yerlere kadar eğildi. 
Bu Bamboya layık bir idare a
damıydı. Çok zeki, o derecede 
de vicdansız ve merhametsiz 
biri. 

- Fransa kralı için bir hika
ye .... 

- Demek bir şeyler Umid e
diyorsun .. - Evet diyordu, cnu bu ha

rekte ürükliyen belki de bir 
aşktır. Fakat kimi seviyor? Bi
yankayı mı? Zannetmem .. Böy
le olsa onu benim kollarımın a
rasına vermek ister mi? Belki 
Emperyayı? Fakat bu da ola
maz. Yüzünden her in.kansızlı
ğı çıkıp muradına erebilecek 
azim sahibi biri olduğu anlaşı· 
lzyor. Bu maskenin altında ka
rışık bir ~ehre gizli ... Ne olabi· 
lir? işte bunu anlayamıyorum. 

Bambo, düşünüyor, di!§ÜnU
yor, bir neticeye varamıy~rdu .. 
Nihayet gene dolaşmıya başladı. 
Dolaşırken de şunları düşünü

yordu: 
- Yaşayabilmem için gene 

bir çok ev lbark yıkacak ve bir 
çok canlar yakacağım. Bugünkü 
mevkiimi böyle kazandım .. Bun
dan sonra da böyle olacak. işe, 
benimle çok yakından meşgul 
olduğunu gördüğüm bu adamı 

öldürmekle başlamalı.. Her 
halde geride düşmanlarımdan 

birini bıra'krruş olac1ğım.. Bu 
kşam ona karşı çok iyi hareket 

c. .meliyim. Hele Biyankayı tes
lim ~tsin, sonrasını tonra öilşU
hürUz. Her halde 'bir yolunu bu~ 
iur ve bu jşi hallederim. Ona 

İşi hc:Jletmişti.. Meçhul ada
rm zehirlemeyi düşünmüştü ... 
Şimdi Biyankayı düşünüyor, o
r.u kolları arasında görür gmi 
oluyordu. 
Aşk kendisini zebun bir hale 
kmuş, Emperyadan çekinen 

bir hale koymuştu. O akşam 
Emperyanm, Biyankayı kendi
sine vermesini temin edecek !bir 
• İfaı düşünürken yabancı a
damla karşıla§mışh. 

Bambo, odasında bir aşağı, 
bir yukarı d~laşıyor, bütün dü
şüncesini bu hadisey~ vermi§ 
bulunuyordu. 

Bambo, az söyliy"'"'· çok din· 
liyen biriydi. Ancak bu suretle 
dir ki mevkiini elde etmişti, 

Tekrar pencereye geldi. Biraz • evvel gördüğü iki adam uyan-
mışlar. arkalarını saraya döne
rek sabah keyfi yapıyorlardı. 

Bambo bu iki adama, ancak 
dalgın bir şekilde baktı. Sonra 
idare mUdGrilnü çağırdı. Bir 
kaç gün i~in bir kişinin otura
cağı bir apartıman kiralamasını 
emrettikten sonra ilave etti: 

- Bu lbir kadındır_ 
Efendisinin bakışından bu 

aalrenin kimin için hazırlanma
sı lbun ıgeldi~ni anlayan ida-

Bambo ilave etti: 
- Aparhman saraya yakın 

o:malıdır. Etrafı pek tenha ol
masın .. Kontrol altında bulun
durabilecek bir ;er olsun •. 
Sen de orada oturacaksın. Anla· 
dm ya!. 

- Emredersiniz. 

İdare müdürü çıkıp gittikten 
sonra Bambo, sıı tına günlilk 
elbiselerini giydi. Arkasına piG· 
koposluğa mahsus al!met ve ni
şanını hamil olan rahip manto
sunu, başına kardinallara mah
sus kırmızbı takkesini geçirdi. 

Şimdi Bambo, zarif ve mu
tantan bir sedyeye kurularak 
Aratenin sarayına gidiy<1rdu. 

Sarayın büyük kapısından 

değil, onu ,gidi ve doğruca Pi
yer Aratenin dairesine götüren 
kapıdan girdi. 

Araten laboratuvar admı 

verdiği, süsten eser -bulunmıyan 
bir odada, bir masa başına o
turmu§ yazı yazmakla meşgul
dü. Bamboyu görür görmez ba
ğırdı: · 

- Görüyorsun ya hayatL'Iu 
kazanıyorum. 

1
- Ne yapıyorsun?. 

- En aşağı bir kaç bin ekü .. 
Çünkü bu sefer merhametsizce 
teh<lit ediyorum. 

Bambonun dudaklarında bir 
tebessüm dolaştı: 

- Neyle tehdit ediyorsun? ... 
diye sordu. 

- Gönderdiğim hikayeyi 
neşredeceğimi söyliyerek .• 

- Hikaye neden bahsediy.~? 
- Şimdiye kadar kimsenin 

aksini iddia etmediği bir tarih
ten .. Kralın annesi vaktiyle gü
zel ve yakışıklı bir adamla mü
nasebatı aşıkanede bulunmuş .. 

- Bunda, kralın çekineceği 
ne var?. 

- Fakat bu adamın kim ob 
duğunu biliyor musun? Sara
yın seyisi... Mesele burada ... 
Kral adi bir seyis oğlundan ba§· 
'ka biri değil.. 

Bambo cevap verdi: 
- Fena değil.. •Çok paraya 

ihtiyacın var galiba?. 
- lhtiyaç ta ne demek? Ya• 

nıp tutuşuyorum. Be§ param 
yok .. 

- Zavallı dostum. 
- Bu sene ne yapıp yapıp on 

bin ekil k a z a n m a J ı y ı m •• 
Gerçi kendime göre bir hesap 

• 
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lzmirde 

Alsancak'ta yeni 
bir cami 

Yapılmak için vakıflar 
idaresi 1 O bin lira ayırdı 
1.zmir, (Hususi) - Vakıflar 1da· 

resi tarafından Alsnncakta yeni bir 
cami inşn edilecekti. Camlln proje 
ve pUinlan hazırlan~tır. ln§aatA 
yakında b~lanacaktv. Türk mim&• 
ri tarzında inşa. edilecek olan bu 
cami, on bin lira.ya. çıkacakttr. 

BSJJturak camii de 4 bin Ura. ııar
flle esaslı surette tamir cttlrllmck.. 
tedir. Camiln pencereleri de@.ştirl
lecektlr. lstanbulda Tilrk sanatkfı.r· 
lan tarnfmdan TUrk mJmarl tarzı
na uygun bir ı.ıeldlde hıwrlanmak· 
ta olan pencereler, yakında lstan • 
buldan gctirllccektlr. 

Bu pencereler fuardaki vak~ 
paviyonu pencereleri gibi za.r:lf ve 
elvan vekillerde olacaktır. Camlln 
tuvalet yerleri, çeşmeleri ve elek· 
trfk teslııatı yeniden ve çok mUkem.ı 
mel bir tarzda tamamlanmratır. 

Turgutlu'da 

Veni bir hastahane 
yapılacak 

Sari hastalıklardan korunmak 
için tedbirler alındı 

Turgutlu, (Hususi) - Civar vi 
Hiyctlerde lekeli humma, çiçek ve 
sari sehayeltefayi başgösterdiği 

Manisa vilayeti Sıhhat müdürlüğü 
tarafından haber verilmiş, kaza • 

mızda bu hastalıklardan korun • 
nıak için hükumet ve Belediye de"· 
torlan derhal faaliyete geçmişle. 

ve beldede mevcut iki bin okul ta· 

lebesine süratle çiçek aşısı tatbU 
edilmi§tir. Dört aylıktan 35 yaşı. 
na kadar herkesin meccanen çiçek 
a~ısı yaptırmam belediye tarafın · 
dan halka ilan edilmiştir. 

Aynca belediye fakir hallan ça 
maşır ve elbiselerinin yıkanması, 
ütillcnmesi için bir hıımam isticar 
etmiş burada fakir halkın temiz • 
lenmesi imkanları temin edilmiş · 
tir. 

Bu hastalıklardan korunmak i 
çin halkın anhyabileceği §ekild' 
el ve duvar afişleri tabettirere) 
tevzi edilmiştir. 

Turgutlunun muhtaç olduğı 
hastane binası için Belediye fidan
lığı yanında ve §ehrin en mütena 
bir mevkiinde belediye tarafındaf' 
münasip bir mahnl ayrılmış ve b 
hususta icap eden rrtuaınele de tı 
kemmül etmeğe başlamıştır. 

1 Domuza 1 lira 
mükafat 

İzmirde yaban domuzl.arile 
şiddetli bir mücadele başlad 

bmir, (Hususi) - Yaban do 
m~ları şap hastalığını sığırları 

bıhaştiran en milhim lbir vasrta 
dır. Onun için vilayet ziraat mil 
dürlüğünün teşebbüsµe yer ye 
sürek avları tertip edilecektir. Uı 
lanın Kuşçular ve Naci Bey çift 
likleri dahilinde Ufuklar mevldlıı 
deki ormanlarla civardaki diğe 
ormanlarda şap hastalığına tutul 
muş yaban domuzlarının dolat 
makta oldukları görülmUştiir. Bı 
hayvanlar, ötede beride dola!ttrkeı 
köpekler tarafından tutulup par 
çalanmakta, etleri köylere götUrU 
mektedir. 

Bu hal hastalığı sığırlara sllrat' 
le yaydığı için vilayet makamı ted 
blrlcr almı§tır. Alakadnrlara veri. 
len emirde öldürülecek domuzlu· 
rın her biri i~in bfr lira mükafa 
verilece2:i bildirilınistir. 





Almanya ,.e Orta Avrupanm 
ocn lıart:ı filh.tinc gitnıi}Hr. Resim ıle yeni bir bayat yaşamak üzere 

da görülü>or ..• 

fs,1crede Sen Morltz dağlan A. vrupanm liı!J Plporlnn merkeztdtr n 
oraya 'lAnupanın damı'' isml ,·erilmcktedlr. Geçen bir hafta zarfında 
Sen l\loritz'c 20 bin kişi gitmiştir ve bunlar arasında artist, milyonC'r, 
hanedan azfısı ~ibi tanınmış kimseler de vardır. Yunan prenseslerinden 
Aspasya ,.e Alcksandra ile prens Andre de oratladır. 

r ...... 

\'lndsor dük ''e düşesl yılbaşıJa. 
rmı Fran!lada Antib burnundaki 
köşklcrlotle bazı misafirlerile bera. 
ber g~lrmlslerdir. Burada bu müna• 
sebetlo !:t>Mirdlkleri bir fot-0ğraf. 
larııu görUyorsunuz. 

~feşbur Jırpon dansöıU Say Şokl 
nzun müddet Amcrikada kaldıktan 
ve ora.da temııiller ,·erdlktcq sonra 
A nupaya. gelmiştir. Dansöz resim-

Hollnıdda Anlmra tavşanı flf'nllen 

90 liraya kadar "atılan bu kamklan 
"Ankara kazağı" ile görülüyor. 

ATATORK geldiği zaman, garda Arnerlkan cnmburrelslnfn bllyük oğlu Clmmi Ruzn•tt, Metro Go1chin de, Parlse 
santlıkfarmın 

görülüyor. Albümünün 
3 uncu tabı çıktı 

Müvezzilerden 
ls'ft:eyn lfB •~ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 
fıtanbul Divanyolu. 
No, 104,·Tcl: 22398 

üzerinde otururken l\faycr sinema şirketinin mücliir nma Yini olınu5tur. Resimde şirketin mü· 
dürü Sam Goldvln (oturan) ile her o.her görülüyor. 

1 

Pa.rlste, asıl 'elılrtlen uzakta ve Burje clvarmda olmak üzere, Ame rikanm gökyüzünü frrmalıyan lıtn:ı
Jaı-a ben.zer yllksek ıipartananla.r ya. pılnıaya buşlanmıştır. 1~ ~er kıı.tlı olan bu binalar lıi.riblrlnden ~ok u. 
zakta yaprlmaldadır. Bu ıuretle, gö lgelerlnln yanlanndakl binaların Uz erine düşmesine ,.e blriblrlerlnl de 

gttneiten mahrum· etmesine mlnl olunacaktır. 
' . 

~~~~~ ~ 
1 Amerikada kadınlar arasında bir ne\i tahta ayakkabı ınod• 
tur. Bilhassa. genç kızlar bu ayakka hılarla gezmeyi çok se,·i'f, 
Fakat bunlardan en fazla şikiiyet~l olanlar mckt(!blcrdir. l« 
kollej, talebenin tahta ayakkabıları a çıkardıklan gürültü soO 
bulduğu için, bunları yasak etmiş ve mektebe bu ayakkabılııtlfı 
talebeyi koğacağmı bildirmiştir. 

Amerlkada bu tahta ayakkabılar bizim paramızla 5-6 lirııY• 5' 
tadır. 

Amerika'1a. kadın ye erltek bir~ok meşlıur sfn<'ma artistte~ 
lc•rini yastıklar üı:eriııe ba<;ruışlardı r. Bu yastıklar, artısUet: 
tarı tarafından k'.lpış edilmektedir. Birçok bdml:ır sc,·dlkle 
rln re!jlnılerlnJ ta,ıyaıı y:ıstıklarla beraber yatıyorlarmıt··· 

Geri Kuperle beraber ( ! ) uyuyan bir katlm görülüyor. 


