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tOrd;n ı\lmanyadan 
Sonra ltalyaya da 
~deeetı söyleniyor 
---~erıın, ı i ( A,A,) - Lord Halifu 
'-ttrı8·f3 de buraya gelmiş ve lngtllz 
'-ti1c 1le Alman ricali tarafından 
ttıı8 ba~_ediJ:nfştlr. Lord. derhal ln-

.. _·.::tb&ıı.eai.:ıe gitmiştir. 

Cuma gOnQ 

konuşacaklar 

Lord Fla'Sifaka, lngillz Hariciye "42'1n 

Bdm&ZtJ beraber '--....__ lllr Devamı 1 lDClde 

-------~..:..._--~~--------~-----~----~--~~---· 

lbtlkAnn önllne geçmek için 
bir an evvel aıJn tedbirler 

almak llzımdır 
HavaJann bozuk gitmesi üzerine 

.:>dun, kömür fiyatlart yiiksclmiıtir. 
kenar mahallelerdeki kömürciiJer. 
"ömlirl altı, altı buçuk kurup sat
:nıya baılamıılardır. Beyoğlu taraf· 
Lannda ayni fiyatla kömür satıldı· 
~ı g8rülmUıtür. Birkaç pnlük ba
va bozmaaından istifade ederek ih· 
ti kira sapan buı esnaf m, havalar 
büsbütün kıtladıktan 90nra, bu va
~i yetten istifade ederek: kömürü alb 
ouçuktan, yediden sekize kadar çı
car~lanrun ihtimali vardır. Kömü 
rünü günü günO:.ine alan halkın, fa-

. ;jr aınıfın i!ltil:ara kurban gitme· 
me&i için, iktısat müdürlüğünün 

.;ıkr tedb!rler alacağı fÜphesiı ol
'ma1cla beraber. bu tedbirin uzun tet 

I ·. !tiklerden sonra dejU, bir ın evvel 
• 

1 
aJmmaıı Jbımdır. 

• • r ..,,,,,, - , 
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.... Yum 1 inekle 

·Numan Mene- J ·apon D·ar 
menc:oğlu 9 lar: . paktmın bozulmasım 
Ankarada bir . 

----~t-~.,..••ş ı~~......_s:.- isti_vorlar 
Aııiar& 16 <:U.> - Jlutalılı do- Brfl•ael konferansınıo IDAfı .. 

• 
Okuyucuları·mız 
.neler soruyor ? 

ı - Kendi lcaralctederiııi, ıalttıa mubtas ve kuvvetkJtirmelcri icap 
tdttı tar:ı'lanrıı öfrenmek istiyorlar .• 

1 .2 - Evlc::ıc:r.elderi veya sevldikteti ıbir kutn voya bir erkeiin t&biat-
ttıni öf renm W. arzusundiadırlar. · 
~ - Herh1'."&i bir tanıdlklımn~ veya it ortaklarının seciyesini merak 

orıar.. . . . 
4 - Tuttı1dan veya diltUndükliri itte n:uvaffak olup olamıyacaldan-

1'1 --.ır leti)'Orllr.. . . • 

l-IABER GrafoloQu 
Oku1ueolarımızın mDracaıİtlarını 

bekliyor · 
(11} inci sayfamızda daha fazla izahat bulacakaınrz. 

~ ~ ~ 

ODALIKLAR 
• 

i 
1 

• 1 
~ lilZAMETTIN NAZiF imzasını bilmiyen ,belld olabilir. Fakat İ 
- it\ DAVUT'u okumayan roman meraklııı ldilfilnülemez: Müellif ı 
~AMEntN NAZiF iddia ediyor ki, ODALIKLAR en çok özendiği, 
~ Sak..mıwatfak olduğu -eseridir. Ba§tan!>aıa heytcan. afk ve fdıvet .. -. 

ODALIKLAR'dan biri: 

ASPASYA 
ı-arthln an muhteris kadını 
Btn•enaıey&. diyebiliriz ki: 

20 ikinciteşrin Cumartesi 
hı liABER ol.cuyuculannm hatırlanndan rıkmam."\8r, HABER'i sevenlerin 
~tiiıı doetlamıa duyurmur lhım gelen bir tarihtir. 

1 Bitün l.anlardan batka: haber !relim !: 

l IE:rkek 1:1 Koz 
1~ ~izi heyc-:.andan heyecana dütürecek, bann pldiirece~ öuan göa
. l\ı~cn YA't ıetir~ek mı.ceralennr, 

=·0:1::ye =~= eetl bakkıoda~I katlaatlar sıli~a indi 
Numan KenemlnclotJuya profesör .Japonlar c:lurnıadan ııerıworıar 
Nlwn tarafmd&a bUCUn NUmune hu BrWmel: 16 (A.A) - Puifik kon Dıerikan murabhuı Nonnuı D&via 
tabaneeinc1e bJr ameliyat yapılmJlbr. fenamı. kabul edilen Jıararm TokJo ile çok uzun bir muı&katta bulunmut 
'Hararetinin 38,6 ve nabmun 100 oı.: ya teb1fiinden ve hatta .Tapon elçiai- tur. 
mauna rağmen hı#anna ahvali mhhl- ne verlhneeiııden vaz geçmiştir. Dokuz devlet pakbmn 
yeal memnuniyeti muctp bir haldedir. Çin murabbası Norman feablnl istiyorlar 

Numa.ıı Menemencloflu, ameliyat- DavJale gGrftftft Tokyo 17 (A.A.) - Parlimtnto 
tan 80lll'& otomobille evine phnlft!r. BrUkael: 16 CA. A.) _Çin murah ızaimm eberiJfJtinl teekil eden me-

li.ABER - Deferll Hariciye mtıs- huaı Vellington Pasifik konferansı buslardan bllytlk bir grup, ehemmiyet. 
tetanm:mm biran evvel lyfl~ nm dünkü toplantısmda.n sonra A· 11 bir karar aureti kabul etmlftlr. Bu 
temenni ederiz. · karar auretl devlet,ıterin Çin • Japon 

Muslukçu 
Tevfik 

Dua oku1arak 80 
lirayı nasıl aıır.mıı 

iki dil eneı J'af 
lıca bir ıat tel&t 
içinde Emniyet ı
klncl ıube Dıtldtır 
lllğüne geJmıo,Nu 
ruosmanı1e ca
mllnde namaz kı
ıarkea ceketinin 
iç cebinde bulu
nan 80 lirasının 
çahndTiını bil
dirmiştir , 
Kaddtö)'Unde o

turan Nihat ismindeki bu ıat zabıta-
ya verdllt izahat esnunıda camUn 
dış musluklarında abdest aldıtını, 
bu sırada mütemadiyen dualar oku
yan bir adamın çivide asıh bulunan 
ceketini alıp yerine kendi ceketini 
astrtını da söylemiştir. Bununla be
raber dua okuyan dl,lerfnl mrsvakla 
temlzllyep bu adamdan hiç de '°P
helenmedlğlnf, hırsızlıfrn camte gt. 
rerken olmaıı ihtimalinin daha kuv 
vem bulunduğunu söylemiştir. 

Zabıta memurları aldıkları izahat 
üzerine hırsızın me,bur sabıkalılar
dan muslukçu Tevfik olduğunu an-

0hyarak araştırmaya başlamışlardır. 
Sabıkalı Te,•ftk Flruzafa camllnde 
namaz kılarken yakalanmış, sorgu
ya teklllnce cUrmUnil itiraf etmı,tlr. 
Tevfik, ceketlerin yerlerini değlştlr
dllll sırada par.ayı nasıl a,ırdıfını 

Ademi mOdabale antqmuııtma her tilrltt kanfllııı.Ian 
komitası ihtimalinin amıne geçmek URıre, der-

hal dokuz devlet paktmm mefsuh ad
MO•kOIDn en mO•. dedilmesini hükümetten' taıep etuıek-
hlm tarafını yendi , · tedir. . 

SovyeUer lnglltz projesini 2S ler komitaıımn toplanmaıı 
ta'°amen kabul ettiler bekleniyor 

Ademi müdahale komitesi dün Lon, Cenevre 16 (A.A.) - Brüksel .kon-
drada toplanmııtı. Komitenin çalııma- feransının bazı nıahafilinde Japon 
u ve kararlan hakkında aıağıdaki teb- dosyasını !ıılilletler Cemiyetinin tevdii 
lii neıredilm:ıtir. Ilzrm geldiği hakkındaki milta::?aya 

Uohdra: 16 (A. A.) - Tebliğ: Cenevre maha!ili de iştirak etmekte-
Tltt komite lapanyadaki iki tama dir. Müşterek bir harekette bulunmak 

bildirilen plinın gönWlülerin geri çekil UY.ere önümüzdeki pazartesiye yapıla
melİ, m~arip hukukunun tamnmuı ve- cak tolanto'a da böyle bir mana veril
kontriiliin takviyeli hususlarına aid <>-' mektedir. Binaenaleyh B:rüJaıel kon
lan üç esaslı kısmının teknik cihetlerin feransmm branmn tazammun ettiği 
de geçen toplantwndanberi elde edilen ·şekilde Umk Şark meeelesini tetkike 
euab terakkiler hakkrnda mufassal rapo ~ Devamı 8 incide · 
ra ittila kcabctmiıtit. Bu tmknik m~ "ltlllftnltede pano _... 1ıı1r tıaw. lmJt.. 
aakerelere devam olunacak ve bu üç 
laarm hakındaki teknik esas rapor, ge· 
lecek hafta tali komiteye arz:cdilecektir. 

Müzakere eanaaında ıovyetler bir
llfi delcpai, 4 teıriniaani tarihli karar 
suretini tam olarak kayı.daız: ıartarz: ka 
bul eylediği hakkmda beyanatta bulun 
muıtur. 

Sovyetler birliıi deleiesinin beya 
natmın metni dahi teblife z:eyl olarak 
aynca nctrcdilmiftir. 

Mayin dökme işi bitli 

pr telerı 

Pak yakında HABE'de 
neşredecektlr 

--'!--.----... _ ................ _ 1 •••• ····-------·-.. ···--. . . ı 
anlatm1~. Nlhn.t bu tarif karşısında 
.şaşırıp kalmıştrı. 

Tev!lkln üzerinde dua kitapları, 
mıs'vak, ini• kokulu 1&bun çıkmıştır:-

Satamanka 16 (A. A.) - Resmi 
makamattan bilclirildifine göre naayo 
naliat mayin gemileri ispanyanın Ak
denia uhilleri boyunı..:a mayin dökme 
itini bitirmitler ve nasyonalist harp ge
mileri •e Valensiya hükQmetinin kon
trolünde bulunan limanlan sıkı bir ta
rauut altına ahnı1lardır. 

_.. Devamı 8 incide 
Palto hırıı.ızı - Affederainiz - h<k · 

cam ..• Sizi unutmufum. 
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Atatürk 
Dlyarbakırdan EIAzlze hareket ettiler 
Dlyarbalord~ kaldıklan mllddct zarfmda tarlht tetldkatta 

bulundular 
Diyarbakır, 1& (A.A.) Atatilrk bu· ı 

ıiiıı lilecleD enet umumt tnafettitlik 
binalllU n kolorduyu tereffendtrdiler. 
Büyük Şefin hükOmet .konağına te?rif
lerinl haber alan halk bilyük bir tehalük 
le hİlkdmet bahçesini, taddeaini ve bU· 
tün ıobldll'J doldunnuıtu. 

Atatürk hilkGmet konağında 
iken ft buradan aynlu'ken cot
kun balhJ.ık ve ıev&i tezahüratı ya· 
Pılıaıt )'Olunun ll.ıerine çiçekler 14jrpil· 
mittir. AtatUrk miltetti,likte müfetif
liğe bafh vallleri kabul ederek vlllyet

leılnin umumi ftdyetleri hakkında lsa
hat aldılar. Müteakiben yirmi ıene ev-
vel ibmet buyurmuı olduktan Seman 
kCSflrUne pderek bir aut kadar orada 

blmıtJar •• o samana alt ban batırala· 
nndan bahla baJarmutlardır. 

Atatilıls tayyare meydanına sltmek 
üzere buradan aynlmıılar n yolda aar 
dan çıkarken bir m&cldet tnakkufla ıur 
•• Urfa kap111 dtnilen fthrbı ba met
h•Unda tetJdlratta balumDaflar*r. U· 
muml mtlfettlt Abidin OllDID 1111 n 

kapı 8Arlndeld tarihi miat " llMt 
aerlerl ll•ldrmda ballat ~. lth 

ri lataıyona batlıyan ceniı bulvamı bu 
noktasında ıur, lcapı " diğer esiri eeer 

ler!ıı mubafua ve lcoruama11 bakkmda 
buı emirler veren Atatürk buradan IY· 
rılarak tayyare meydanına geJmitJcrdir. 
Tayyare alayı kıtaatı tarafından ıe
lAmlanan Atatürk tıyyaret:Uerimi~in 

önünden yürüyerek geçmitler ve ilti
fatta bulunmuflardsr. 

Müteakiben tayyare alayı kumanda 
nınm. tayyarecilerimiıin yetlfnacleri, 
uçuılan ve hanıar tesisatı hak'rrnda 
verdiği izahatı dinledikten sonra iataı
yona huıuıi trenine avdet etmiılndir, 
Halk Büyük Şefi geçtiği her yerde, 
cotkun tezahürlerle selimlamakta ve al 
kıfltmaktaydı. Herkeı seviniyor yap 
Atatürk, nrol diye balıtl'Yordu. Di· 
yarbakırhlar, Atatilrldl balırlanna bas 
a.kla en büyük ve eaı mutlu cilJılerini 
)'qlyOrllr. 

Diyarbakır, 1& (A.A.) - AtatUrlr 
refakat •• maiyetindeki zevatla bir
likte bu akpm 11,45 te Elbise mUte. 
noclheaı hareket etmftlerdir. 

Harebtlerinden ..... valinin ..u 
konalmda prefltrine yerdili pyda bu· 
lWUDUflardır. 

ıstanbulun 
millete 

imarında devlete ve 
düşen vazifeler 

CUMHURiYET' de 
V ınroa •ADf. -.,..ı .., ~t 111'*' 
aa~ ıeldderllllklll ......._ 

d"' le~ allb ca.terllmelıl l8ıamnaaa lıUl 
ı en elJemııaQreW J..,eU ele alQ'or Ye ller 191 
dr n entl ..._ llt..a.a ICla lllr ........ ol 
luj'aaa~w. • 
camlıarlJ'9& ~üar,trt, ~ .. ,.,...... 

ı!•n '1Mdb8 =~~· ~ 
ha, .... Mı ~ım "'1fi)6M 
diyot .. , 

"!atubul. Tllrkl)'e cumlwrlJetl ı;bı ma. 
tema mazbartyet -.,ıtmul ~ ola bir .. 
hlrdlr. Altı uırldc ~ bütlla WDa .... 
ihUmaml&rma D&l1 Olmak .uretlle diler bel' 

• YUfmclaD .. ,.. TQıtr 11.,..ae boJamml o 

- .......... ~ tu1blD aadlr -
dettlli ._. beldelmtm lılrldlr. Onu dGa7a 
lılllryt . ş~ııu.ı.tanıı.aıu ~ 
lıkl& dOfUnllr, Baruı. ~ tarlhlDbı en 
pitoresk ll&fb&fanmD laaflr .. Mflr OlmUf 
oldulU bir 7ft'dlr. TarW JııaJrnııaduı buaeıer 
-..at olan !atubul tabiat 1t>ıelU1JnlD çıt 
fluwtt IUbarile de her k&rlf topratı IJlC&k 
aıtmıa ISIC111ebllecek bir yerdir. Beyle bir 
,ehrin mamur olmuı zaruretlerin en kat'l.11 
a)'llM yeridir. 1ft. Atatilrk b11JOk 'l'lrlc 
fehlrlerl lctDde bu !atububm da iman IUma 
oldufuml n bQ ~ ile dftı.t 1'lt 

çabdD de iftlrak etmut yerinde oıacatmı .... ,.~ ... 
, r-~ ....... ....,., lılr parça ilim 

-- .......... ...,_ - _.. lı1r 
tellrl .......... .met.,....... .. ;Jumu,.. 
km mlldanaı ftnnıNI ltllıulle aJal ...... 
lrt •• ,... t.I ~ llN1* lılr ..... 
)'ardam ,.,........ Colc talıll 1ıa14utana .. J' 
..,_ ........ lfblde htanlııallalln ..,. .... 

~ .. --:atarak~~= ··~ k~ ut&ldefek 
.... ~ htaıı1"dlularm da Od 
buçuk mll)"Oa Ura kadar tevk&l&de 'tVld&t 
temin etmeleri pet muvaflk ve p.ıı mOmkOD 
dQr. ı.tulluld9 l81arlml&I imar etmelc mak 
lladile ekmeli bir kwuf fUluma :J911l•te 
qtlenplc ,.nm aı,.., UralJk pu& temin 
ederi&. N.,. YUltal&nadul aut JdlprQlll 
için almüta oldufumua •• artık heplmı.ID 
unutarak biç bJrim1slD h1I bile etmecqtmla 
parayı btanbulun lm&n heeabma ld&m•Je 
karar vermelcle yılda tı~ dört ,.us bin lira 
elde etmtı olarus. Bina Terıtıerıne htanbul 
lman 1cta " 10 ıe.mmetmekle miktarı lau. 
ıar olWUDJyacak bir mebl&I buluıııs. HullA 
eJ'lı&bmm tetkik ve tayin edee•tl ve ldm1e 
Din h1I lıOe etml19Cett utalctefek kaynaklar 
dan bls de btanbuld& herhalde pek kolaylık 
la ild bllcıUk ..,. 1lnbk fmw&de nrtdat 
temin ederiZ. .. 

Mahut antolo)lnln aklslerı 
M~'l'BtJ'..\T UlllUlll .......... ~ 

........ 'Bile 1 llRIS I' flra ı 
lllr utelejlll ,.....,....... -~r. lld 
lleU eni_........ ....... ,.... ed91Val 
............. ~, .... oldılta dedllıodallar ....... 
11Nb 11~ ..i!IL .. rdlMtu'AaWoJIJ* stre~ ..ı strml 

,.. ....... mallanlıler, ·~ lmnr "" 
...... ld, ~OJlll tqllildl nrls 
~ .........,. ,..... tUıtMaktlr. 

1'llıaJe& ......... hıWe --- Le Tempe 
.... e,1nı. Qdre '!'berin 1mb ,..., -
... •toloJlala ...... ,.... ... J&llllcllll 
De .., ' n tılbnmt lııalanJW. 
.......... Olııııllıaıbe&te 7udıılı .... ,...... .. ır..,.,. _ .. __ .... ,, .. 

nlıdlrwldı 

.. Keml.Utte Dk olarak frauır.ca bir &D 

talojl TOcu-.pUrmeıc. ftJdr olanlc ıt-ı 
.. olar* wır blr tefelMal, ltlsetlfltns bar 
b' t ed9ce~ lc&clar sor. BaJI• bir tetebtıa.e 
llrllmeıta -eneı 11em Tnrıc wlıl19tmcta. 
!lem ll'rauıs ll•aua a&Wdyetll .,,amlan 
bulmak " " m:ıtbderl eecmell llbd 1* ve,a 
birkaç ldtlye, t.elmeJl de ....... ldll 
tllrtl ıiaitamt tna.moa1111' .. - -1A 
Abc:Hllhak' tfDul llbl - iılr ..... "11J9'a 1ıaak 
m&k !Azimdi. lama metbdell ..... k -.ı 
Jarm busGDkQ 'l'llrk ede_._ lıılfteabata 
okumamıı olmaları lhttmaHN ..... ~ 
cak ıntuıabr. utolojtye sb'eo* tnlaarrlrıe 
rln keıldUeriDe IOl'ID&k ldetlne 1Ul ctaaomek 
icap edeıdL • 

BGtOil bu8l9r J&)ldmadıtJ içln. a'1löj le 
,ebblllll, ~ Karmara denlllal .._ 
ıatmalc WU,.. bir adamın, o ~ 111111 
bir bardak .u alarak: .. tıte Marmara bu 

dur!" dem..a stbl bir te7 oldu. 

Bunun llll1'• olduiunu Le Tem..- pzete 
sfnde AndN Thertvetn bu antoloji ıctn ypdJ 
tr ynzısmdan anladık. ll'raıwz muharriri de 
eHTID t<!T'Cttmesfnl fena bahlJor ve bu ıtbl 

wrterln hudm8du enet, bir kere razdeıl 

ıeçlrllmMI - l'raaıa ~ 
taYlllJ'f tt1DeC9 bdlr 'tanJW. J'akat lılttabl 
Aa4n 'l'!mtTebt, llltaptaıd parçaJum lnU 
balıma. muburbtert takdbn tarzma, metin 
len alt 1Ulıllardan baberl 10Jrtur. B)IDUD 
için, muti& Yalaya Kemalden baUederkeDt 
rivayet aıgutle "hallı J>U'DUllen blr YabJ& 
Kemal varmq,. dlytp keelyor. o.... ııunun 
lçiıı ;yeDl Tllrk fllriııfn ve Türk nelriDID bUJ 
lllmlerl hakkında azçok )'erinde btlktımıer 

verdltt halde Necip Fud sfb1 ırıymeuertne 
hlO dikkat etmeden pçmlfttr. <fene bullaD 
için. J'raum mubarrtrl, llltabm cıartı. tıçtmG 

doldarua Dellrlertn tüttn kadar snkl• " 
ı.tifade ile olPmamadıtl kaaaaUne yarıyor 
ve Jdtapda labalerl seçen romucd•rm •'J'al 
ım velllka ve menldbe bMmımdan allka,Yı 
celbedebUdilderlnl,. eöyltıyor. Antoloji, bu I 
sQDk11 TOr1' romancmnm. lglDde yqadıfı 

devri kaydetmekle kalaa bir nlwlthiaten 
n, ..... otr- ··~ı anlatacak parçalar leÇlllt 

mlfUr. 
Antoloji muban1rl, ldtabm bqmda, &'9M 

llJçblr matı ve ..WUyeU olmadJtt balc:le 
f6yle bir mutaıea Yt.ZDllf: •'TUrk lnkdt.bı 
clbl feyyaz ve bilhuaa eaulı bir IDkıllbm, 
btıytııc, orijinal ve kudretli bir edebiyat do 
turmamuı auen lmk&nmdır ... Bu atırJan 
)'Udlktan llODl'a, ,.bOyOk, orijinal ve kudret 
il ~blyat., diye ortaya sOrtılea Te ırQdOlc, 

dermeçatme. yalan 7UJlf tlel', l'raDlız mu 
barrlrtne, bus11Dk11 edebl,atmuz hakkmd& 
aeı 1ılr lrlnaye tafı7aD "1 ll!ıderl eöyleU70r: 
H'llm4l1" kadar blJ!e bir lral&J Ula Ye lrat'a 
l8r1Umlf dellldlr. Franm lhUl&U edebiyat 
t& 1ılr ,_Dik yar&tawııuf. otus Mile pd 

-- ""' bir Jmllllt "' q&bllDdtUr. 
Mim& ~ mllletler, fddr IÜllAlterl 
111 aacaJc ..... samaa!&rmd&. diler bir ta 
birle, "1116- lıılıNukıan aamo.n raratablllr 
ler." 

Ma/ıge_~..-
,. 1 1 1 ç OCUKLUCUMDA ~-_.. 

eh ike i bir düşman: ,. ~~~ 
K•t k k ' OrueayıgirmedeabiriEaAJ~ 

ı ap o umama • ==m=~~~ 
- Llee h...-arı 1d•n "0Uzel yazı1•r" dl" denirdi ve o günden 1 .;..sı)O" 
mlle1.HI 81119yman Şevt. e .e - bir meraktır san.rdı\:::, ı.ar~ 

V D R 
' 

Al,,. / rulı ıyor? Birer birer __ _.. ft". azan: Te llS m nuBIJB zı ~·eya saksı, kayık,~ ~J'-r 
'Bir dol'ueU 1e1ahatimde beni u- • göıilace elimdeki kitabı çekerek •u binar reaim (qkil eden ~~ 

turlamaya koşan birçok samimi telmihte bulundu: ran hayran bakarciım. all ~ ... 
dostun hediye olarak kamaramın - Amma da yapıyorsun doktor! 1 1 d oturur onlat 1111- 1J 
raflarına yığdığı pasta, şeker gibi Halbuki ben emraz kitaplarından v n penceres n e 'ffllİ1" 
bl~aUril nreceklerl, hiçbirine el ıtır birini okudutuau aanmıttım. rer sönüp de yazı okunın; ~ 
meden, ,una buna dağıtmıştım; çUn Kitap ıahlbl de edebi Herler top- olduju anlqılmu bir h blrd' r.. 
kll vapur lokantumın bol ye nefis layan bir •alr değildi; blllkls blltUn kadv, IO~ kandil 8Öllilp ~-A11ldl )it 
yemekleri haricinde yorgun midem gün adliye koridorlarında en basit ge halini alan iki minare ~-:-.....tr 
de çerez kabllladen §eyler için boş bir borç davasından en feci cinayet- bir tŞik kalmaymca)'& b~~~ 
yer kalmıyordu. Bu hatırtınas aışl- lere kadar muhtelif davaları takip ~~. r :· 
nalar araıında genç bir dava vekill etmek suretlle ekmek kazanan .bir ğim olurdu. SabahleJbı ~J,Jılr 
puta ve tekerleme yerine bana iki dav" vektll tdt. Bilmiyordum, ter- cert>ye kop.r, klnc'UJiri ti" 
kitap getirmişti.: Oakar Vayld'ın best meslek sahibi btr adam resmi ri ile görece)E ol111'18m iiıah ~ 
Gllzel Sanatlar akademisi mUdllı11 veya hususi ,·azi!elerl haricindeki rını belki anlayacainm Undt .... ıdırd • 
Burhan Toprak tarafından tUrkçeye boş anlarda ne okumalıydı? Demek Kabil mi'! Kandiller çokt&ll P" c11W
çevrllmlş olan "De Profundls,, adlı ki gece uykuıuılutunda ve vapur be be iki fnare aflldll-.-., 
ıstırabnameslle, asrımızın lbtllAlcl yolculuğunda d01tumun elimde gör- mış, m yaz m J(lll,......: 
rubtyatçısı me,bur Viyana profeaö- mek istediği kitap, 7a bir teşrih ve- lerden başka bir feY yot. .. 
ril Freud'un en son eserini .. Bu lkl yahud da. bir tlıyoloJl kitabı otmahy nasıl kurulduğunu bir tUrltl 
güzel kitabı dört gUnlUk fırtınasız dı. Tenkide uğrayan eser, dört sene dnn. Senelerle men.lam ,.eti• 
deniz yolculuium •nasında vecd 1- Slblrya zindanlarında yaşama ve ya- 0 ateşten yazılar, &tetfell 
çlnde okudum. Doetlarımm getlrmiı zı yazma enerjisi aönmemif olan bir 11 gözlerimin &ılndedlr. 
oldukları çerezlerden midemi yor- dehanın en acı ıatırap mahsulUydU; Geçen akpm, ..-a-.udt tMdl'lll 
mayan ve billklı hlll kafamda can- maruf ruh hekimleri kadar muıt.a- awv ... '-'--• ._... 
lı hatırası yaş1yan en tatlı çerez bu rlp ve huta tuan ruhunu nltterll- rafmda ka1clılim -ip ~:&· 
olmuıtu. yor; Te teralne çeviriyordu. J>osto. yelerini s&melc w.edtm ......-

Uo ay enel Parlatan yurduma dö- 7Hlkl ba t•h•ertle mtlltebtt Te 4D1' Jralmam11... fmaam ~ 
nerken Ltyon sarına kadar gelen ve guuı Ruı çarını blle atlatmıt ve O- nmd& s&'dWderi slhlnde .aı .. ..., 
hukukçu yeğenimin de aralarında lllmbde btltb Ruı mUletlnl tabutu ne .Uaellıım. lldrlaaın ha 
bulundutu vatandaşlarla beraber artuından ~e:ntttl. rakır. Şimdiki mah-'eri. Jiı..ı~ 
ıenç bir Japon doktoru da vardı. Va- 3-

tandaelarımın şekerlemelerine Ve- .. Umumi ttıltar,, lımtnl Ttrcllll· ğunıda röJ'dWderim kadar 
Dedikten tatanbula kadar bet gün mtz en deterll hulaemlsl ••slütt- ma)'lfım, artık gördüğümü h• 
atıren ve gUnde d6rt defa reamen tiren ve blH me4enl 1tlr MT17e Teren de fÜ&ellqtlmek kabiliyetini ~~ 
)'emek 1edlren bu ıeyahaUmde de 7alnız mahdut m•lek kttaplan ola- tiiimden mi, ya1m& ondan 1111 ~ 
lltlfat etmek kabil olmamıştı. Bir maz. Hele bizim memlekette Jtııl Hayır, yalnız onclan değil; bugilP 
hastanede tanıştığım Japon dostu· 79tifen gene mtınenerlertn eoıu -
llUUl.hedlyeal lae gene blr kitaptı: gtıel ve (a7dalı kitaplar o'kumak HT yenin esldıl ~adar güzel olın~ ',rll; 
Heryonun modern Türkiyeyi ta'kdlr klne fulune muhtaetır.. Vatanın kln Yoktqr. Bir ktre biz.. yenı b 
ile tahlil eden ıeyahatna.meıl... Bu Ucra köşelerinde münevver bir me- ıeı;mı,.e arap harfleri gibi bir '*' 
kitabı da zevkle okudum ve bir Ja- mur reıml vaılfesl haricinde sade li v~eeini bilmiyoruz. :...;:.ıdı 
pon cenclııln memleketim hakkmcla mesleki yazılar okumakla kendisini Fak w•ı ~ 
betledlll hayranlık dolayıslle de H- avutamaz ve zaten okuyamaz. KUçük at uıl aebeb bu da degı · ="-"" 
viadlm. bir kasabada çalıean bir müddeiu· den minarenin eeret'eleri de y.d ,/;-

Gecenle.rde mecburi htzmeU icabı muml veyahut da cilt mlltehuınsr dili ile aydınlatılırdı, gehir de~._ 
olarak iç AnJdolunun sapa bir kate- bir kıta hekimi farzedellm. Bu arka karanlıktı, mahye pırd pml ~~tW 
•ine gl41t 18" eten cok mtınevver claşlar stınUn birinde yurdun btıy11k Bilbusa mebtabeız ~~w 
q~~ kıl, mıülkemaledade -~ ~i limdi. y~ka-~üiôrı C 
Jo.,.- ...... ue ran~g;l,stınıv. 1'"1f•~r !!].P.'""•lra. 81 .. rm ........,. "" ... ~ 

• lov• - tin blzdelt beıkfedıf' =vazlfe,-:r-foıt" °"' ..,..... A lf Al&H 

ruDlf.$iMhtlUl)M "' 61 ~'ltaı;v_.. Elektlriı7~·fı"h~,·:ı bir me•ale bul&Jil ı&mı Te ılnlrll muhteliftir v& hepsi de her yerde ·J~· 9 

olmaktan kor~\flanu en~lşe lle a- arnl şartlar dahilinde cere1an eclW- difl renk relik yuilan .. ~ 
naıına 1aııyo~u. Ona cevap olarak mes. Şaret elit doktoru ,-aınıs bu ra liıah,_ye bir harika cliye 
800 zamanlarda bit Franııı mecmu· lbtlaasa alt kıtaplan okumaya allf- yoruz, onun nasıl 1nırulduğUnU ~ 
umrn neırettttl maruf &Um ka4ı~ mış lse, bol cilt vakaları bulamıyaca edemiyonız. 0 da al'tık vnetıduıi'.&U 
lardan (Madam Curle'ntn bayatı) tı bir yerde ezberden emraz kitapla- zum kalnııyan bir san•at olcliJ. Jll!J.i 

erin te'rlkalarını g•nderttlm rını okumakla neşe bulamaz; mu-nam •• " u • nu ..... ,....... '-:t-. .ıı.n...... 'IJ-r btrer Radyumu keefeden bu fedaklr ve vakkat bir zaman lçin4e bulaa da ....aua ~ usn: _ ... ..ııl 
çalı•k•D LehU kadın Sorbon tlntver- zamanla artık okuyamaz. Halbuld Cek ve yerlerini elektrik zi;r-(1 
sitesinin fen fakUltealne kaydolun- umumi kUlttıre alt parauıedlkal eaer rabcak ... Bu belki ele daha iyi~~;
mak fınatını bulmadan Ruı Çarlı- terin haddll hesabı 1oktur. ÇOCuklufuınuzun mahyeleri, arı-J 
tının fikir tıUpdadı altında tam dört Ben Uç bin· metre yUkseklltlndekt rer atlk etlerini göremiyecetJJ 
aeııe köy bocahtı yapıyor; ve bazı Çil horozu dağlarının sofuk aıttla- için r""'~ 
geceler aç kalarak arttırdılı para 1- rmda olduğu kadar, ayni nlıbette • hatmmızda bir kat dah•ial fll' 
ıe Parla Tıb fakGlteaindekl k&rdetl- derin ve sıcak vadilerde de bet> bu leeeeet w bit lf1k rllyuı hal' .,t 
ne yardım ediyordu. Bu köyUn (Ça- hallsklr kitaplar sayesinde vazife- cak .•• Nerede goeuklufumuzuıl O·~ 
lıkuşu) kahramaaı Feridenln neflı me daha bllyiik blr atk ile aarı14ım ylllU, muebıeyi andıran mah~ç 
feragaU ile ömllr sllrdUğtl "Zeyniler., ve kendimi bir sllı11 boş ve zararlı Nunıllia1t. A!~~~ 
köyünden dah .. ~erbat bir 7erde, gö- meşgalelerden kurtarmış oldum. . ~.ı 
zlln alablldlltne kadar uzanan kup- Ve doğrusu bu okuma ZeTkllll, HM Borçları b·ırle 
kuru bir step ortumc!a bulundulu- ımıflarında reaml ktaplar hartcln-
nu bu hatırattan anlıyoruz. Zeynl- de de bize pheaerlerden .allmuneler tı• ""mek ı•çı•n 
ler körU ıauhayyel bir romanın :qıah okutaıı bası t17metll •clebl)'at laooa• ı ~ 
sulQyctu ft 'bugOntlD htlr Tllrkt7Min- larıma med)'Unum. • • 
de artık bu köyler kalmamaktadır. Franıızlaıın Parla nıektuplanm• 220 mllVOftf ..-: 
Halbuki Ruı köyl en bilyİk bir dUU da dalma tenkld ettlflm bir çok ku- ... 
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y~ Aliminin ıenc;ltk enerJlalnl kam- surları içinde gıpta ile takdh' etu.. .. rç yapı ~ 
oıla1·an baklkt bir ha7a.t. lltlkbale ğim meziyetleri de vardı; bunlardan Loadu, 16 (A.A.) - A " 
alt tlmltıeri kuvvetıea..,._ bir facia biri de mütemadiyen kitap veya ga- ya hUkOmeti Londra piyaaa11ııdl ~ 
aabneıl olmu,tu. lr&eleal ve memte- zete okuma zevk ve merakları ldl. hafta içinde yeni bir tevbididfiydll 
ket ıevglıl yerinde olan sene Dutun gün hlncahınc; dolu olan met- tikruı yapacaktır. Bu iati:kt8' 
dostumun bu ilk tereddlt •• tatlk· rolarda, otobllslerde, spor aahalann- mil t.-tt: 
ranııltk devreıinl geçirir sectrmeı da en genc;lerlnden en rathlanna ka yon 400.965 ~wı llraJütıl'· 
Madam Cutte·,.ı men.laine lldlal o- dar herkesin elinde seviyesine n diye kadar Avuatralyanm bO 
tarak alacatı muhakkaktır. zevkine göre kitaplar ve gazeteler bfrlqtirmek için. yaptıir borçJatl" 

Sayfiyelerden gene '8hre 4otru gllrtıyordum. Partaln Te bllhaua kOnu 220 mllyOJl tn~ lirallJU 
göç etme mevslmllJJD bitmek ben KarUye Laten'ln en faıla dolup bo- mittir. 
bulundutu «Unlerden c;cfk Y'atm'lrlu şalan yerlerinden biri de ktltUpha· -...:..-----------~·-ı 
bir ıece Dolum seyahatllllde hed179 nelerldlr. 
olarak bana ](Jtaplar geUren doetu- Çok ınkOr her kitabın okunabll
mun Suadl7edeld köeklerlnde miıa- dltl ve mütemadiyen yeni yeni kitap 
flr bulunuyordu~ Koeaman ve 7arı ıann baaıldıfı hllr bir memlek•tte 
bot olan bu köf kte yemek ylyip bl- yaşıyoruz. Ankara caddeelnln ldlt.llp 
raz çene oaldıktan aonra, yağışlı ha- hane meşherleri btıttın •atandqlar 
vanın mtıaaadeslıllli yUzUnden kır- tçln istifadeli kitaplarla doludur. 
lara oıkam&dıtımız cihetle erken yat Yevmi gazeteler bile kom,u memle
mak mecbul'lyetlnde kalmıştık. Ge- ketlerin gasetelerlne nazaran daha 
ceyarıaı uyaıup da bir daha uyumak bllyUk ve daha zengin mtlnderlcatlı· 
lmklaını da bulamayınca blr köşede dır. Blrc;oklanmızda konforlu bire· 
doatumun 1tt11ar ktltllpbaneslnl teş- ve, şık bir otomobile, güzel bir fa4· 
kil eden bll;vUk uıasaya koetum ve yo ile bir FrlJldere sahip olmak be
UstUndekl eaheıerler serisinden en vesl Adeta ideal bir hırs hllkm11nl1 al 
kndretll Ruı edibi Dostoyevsklıüa nuıtır. Hlc şüphe yok ki Ylrmtııct a
"Öltller evinden hatıralar .. .adlı kit&· sırda en mesut hayatı tahat711 et
bını seçerek aabaha kadar yanla- mek her caııean ferdta meşru bak· 
dım. Uytuıuz gecelerde lnıuı ca- kıdır. l'aiat o gillel Tt mwın apar 
zlbeslne kaptırarak kendlnl ~erak- tımaıılanD dalma un•ttulilmu ye 
la okutturan kitap, uykusuıtufun ihmal etUğlmlz çok kıymetli bir ıllatl 
en iyi bir Ulcıdır. Btnaenalerh ıa- vardır: Klltllphane! Bltlhı dller 111-
bah 4lln11etın4e Tapurda dahl ant ler tınhr ve yıpranablllr; zencin bir 
hararet ve lln4ellt ne bu neflı ki- kltUphane lıe neıllden nt1Ue tnttkU 
tabr okuyordum. Babah yolcuları edebllen en kl)'llletll bir mlraadır. 
meranın.da c;ok ıen ve senit talbll Ben sandıklarda, kanape altıarm
bJr aftna beni bu dalgınlık içinde da ve Ytlk dolaplannda bana ta"ı 
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~'"Üşler 
:-rapçılıtı 
•rıoetmek 

' ~çın ••• S lııııl8arlar idaresi satışlarını 
~ ~ için fiyatları indirmek gibi 
ht hı..." leoebbüslere girişirken, Sov 
~ ~ebıin de içki yasağına ka-

' -"'IUti öğreniyoruz. 
~ ır,~ içki aleyhtarları ne ka
l"~ ~un olurlarsa ol8uıılar yine 
~ktorlar alkolü müdafaa. ve 
!at, a vermekten geri kalmıyor-

~ bu iki taraflı iddiacıla.rdan 
~ de hakkı vardır; çünkU Rus 
~ l'otka ile bizim "rakı,, alkol de-

' ~k içkilerdir; votkada 
~ ~kıan, rakıda da yan yarıya 
~\Uıduğu için ~arap bunlara 
'lliı. Şaraptaki, alkol detecesi 
'~Yet on, on iki derece arasın
\~ on Bekiz derecelllerl de varsa 

~ piyasada yok gibidir; 
\, h 'batka prabm sıhhi faydaları 
'~halde votkayı menedenierin 
\ de p aa.tqmı artırmak istiyeııle
\? ~ var demek değil mi-

~ 'ca.ba inhisar idaresi ne yap
~~ ki hilk\1metimizin de arzu et
~ rakı aUrilmilntl az.altmakla 
\ı";, ' lal'abm revacmı temin ede-

~~için de rekllmla beraber ha&
~ tek çare vardır: 
~u inhisar mamulatı satan 
·~ ardan idare ruhaat tezkere
~bilinde bir resim alır; eğer bu 
~ tiltUııctı vesaire gibi Oi§eleri 
~ 011ll'ak aa.tıyorn dUkkin kira
~atı ikide blrinl yani senede bir 
~ ~· Gazinolar, çalgılı kahveler 
"( k.. ~ehle aa.tıo yapanlar ise sene
~. ~arnun ytbxle yirmisini verir
~"tte bu Yilzde yirminin mühim bir 
~ lefkU etmesindendir ki Beyoğ
~ "altt.tıe bütUn caddeyi kaplayan 

\~en, y&vaf, yav8§, eaer 

~ ... ı.ı .. ~ ~ ---~ --· ... 
~ı. gibi milsait yerlerde !>Uyllk 
~ ıçtn bu ağır olan vergiyi 

ekle beraber yalnız ıa:rap, 
\ııı :'>i nlsbeten hafif alkollü içki

de tılınasına mUsaade ederse hem 

~receye kadar rakı içilm~inin 
>daı &'e<;ilir, hem de aynı zamanda 

• 
1 

olan §araba revac verilmiş 

\.. Hüseyin RIFAT 
"----------
"••aşa mahal 

yok 
bıl:aaraıarınızı 
'' .. •ene içind e 
,ttiletırebllirsıntz 
\~ve nikel 10 ve 25 kuruıluklann 
~I dan itibaren tedaYJlden kaldı
~~ltr it? hakkındaki karar, bazı yanlrı s, lıyandırmıı. auitcfehhümlere 
'> °" "crrniftir. Filhakika bu paralar 
~,~lldan itibaren tedavülden kaldı-
~lıııı' halk arasında, ahı veriıte kul
~. ~acaktır. Fakat, elde bulunan pa 
\ .. ' ll yıl içinde mal aandıklannda 
~~t ' 
~~t "eznedarlrğı yapan Cumhuriyet 
\., l bankasında değiıtirilebilecek • 
\~~itibarla, bu ayın ıon günil, bronz 

~ '1 ıo ve yirmi bet kuruıluklan el 
~)o~hulunduranlann teli§lanna ma 
1.:~l'? ur. Bütün 1938 yılı içinde, bu 
~tir· Yukanda yazdığımız yerlerden 
. ~tbiUniniı. 
~ katarda bulunan kumbara sahip 
t..' ~c hakları mahfuzdurr. Eaaaen 
ı..., katarda bulunduğu için, değiş
~ d ~uaıneleıi kendi kendine yapıl· 
~lt~~tktir. Bunlar, bir yıl içinde aa
~~ dilin huzuriyle açılacak, yeni para-
~tirilecektir. 

~ Graziyan 
~~ı-~rnaya dönUyor 

•rıe Kralın yeğeni tayin 
~ edilecek 

Kaldırım istiyoruz ! 
Işık istiyoruz ! 

Fatihte testereciler sokağı 
nalkı b öyle söylüyorlar 

A'tpazarından aynlclıktan sonra, Fa
tihin, rutgele aokaklarına sapıyor, et. 
rafı dolaııyorduk. Bu usulde, sessiz •a
dasız birkaç sokakta taban teptikten 
oonra, Mıhcıla.r caddesi diye bir yere 
çrktık. Burada, aeasizlik bitiyor, patırdı 
baılıyordu. Çünkü Fatihin meşhur Çar. 
pmbapazan, bu caddenin bir kısmın· 
dan geçmekteydi. 

IMız sokaklarda aük\inete o kadu L 
..... ~ 1't; 7 .. nnınla.K1'1ı:r1t'ıiı2aJım: 

- Haydi pazar yerine gidip gezelim, 
dediği uman, bu teklifi rcdettim. 

- Yok 1 Sokak ba§ından şöyle bir 
bakalım kafi, dedim. 

Yazan: Hab~rct 

. 

Yürüdük, sokağın bütün kö~esini, 

yere serdiği malJarla kaplamış bir fani
lScının yanına vardık. Adam, 35 kuru§a 
koca, koca fanilalar satıyordu. Bu o 
kadar ucuz. o kadar inanılmaz bir fiyat 
tı ki, gerek ben, gerek arkadaıım, fta -
nililara uzun uzun bakmaktan kendimi 
zi alamadık. 

Fatihtekf pazar K6$erciler sokağı mn blr köşesine kailar uzannııştı 

- Kuzum, sermayesi kaç para bun. 
tarın, diye sordum. 

Adam, garip garip yüzüme baktı: 
- Ne o, dedi .. Rekabete mi kalka -

caksın, yoksa Bay?. 
-Ne münasebet! .. Ben ..• 
Lifımı agzıma tıkadı .. 
- Yok canım. ıaka ettim. Siz gazete

cisiniz, biliyorum. Ben her akşam Ha. 
ber okurum. Efendim bu fanilaların ta
nesini 30 kuru!a alıp 35 kuruşa satıyo
ruz. 5 kuruş kar da pekala geçindiriyor 
bizi ... 

Adamcağız bir 'taraftan bizimle çene 
yarııtırıyor, bir taraftna başıma topla. 
nan kadınlara mal gösterip, pazarlık e
diyordu. Evet, şaşmayın, bu fanilaları 

almak için pazarlık edenler de vardı .. 
Hem de muvaffak oldular. 32 1 / 2 ku· 
ruşa aldılar. 

Sattığı malı eski bir ga.~etc kağı

dına sararken bi7.e döndii. Yalnız benim 
i§itebilccesim bir sesle: 

- Ne yaparsın, yüz para kar da kar
dır. Müşteriyi kaçırmağa gelmez, de-
di .. 

Orada daha fazla durmadık .. Baika 
bir aokağa doğru yürüyüp pazardan u. 
zaklattık. Şimdi Keresteciler caddesi 
denen bir goJcaJcta yürüyorduk. Temiz 
ve muntazam bir ıekilde batlayan bu so 
kak, nihayetine yaklatrldığr zanıan bam 
ba§ka bir §ekil alıyordu. Bu yazı arasın
daki resme bakınız, Keresteciler coka
ğının sonunda vaziyeti görüp te §at
makta ne ka~ar haklı olduğumuzu siz 
de anlarsınız. 

Caddeye, baştan başa parke dö§en • 
mit tc, sonra, sanki tstanbuld.1 birden
bire parke ta§ kalmamı§ gibi, sokağın 
sol kısmının yarısını kaldmmlayıp, di
ğer yarısını toprak olarak bıraJanıılar .. 

Bir müdet te, bu ıokaktaki, yanm 
yoldan! ilerledik.. Ve kendimizi, pis, 
bozuk, dar velhasıl demindenbcri hiç 
rastlamadığımız berbat bir sokakta bul. 
duk. Burası TestereciJer caddesi imiş .. 

Arnavut kaldırımı döşeli yolun, sağa 
ıızanan kısmında, Çarıamba pazarının 

-~,..., .. - -..-, 

bir kısmı görünüyordu. Daha ooğruıu 
eskiciler bu sokağa yerleşmişlerdi. 

Karşımızda Fatih camisinin duvarı 

uzanıyordu. Cami avlusu olduğumw: 

yerden öaha aşağı düştüğü için, bulun· 
duğumuz yerden baktığımız zaman du· 

varın üzerinden cam\ avlusunda öa bir 
kısım esnafın pazar kurduklarını g~rü. 

yorduk. Gayet tabii olarak merakımızı 

çeken bu pazar yerini de görmcğe git· 
mel:ien evvel, Keresteciler sokağını §ÖY· 

le baıtan bap bir gezdik. 

İki kadın ve üç çeçukJa konuştuk: 

- Evvela çamurdan, sonra karanlık 
tan şikayetçiyiz, diyorlardı. Eskiden bu. 

rada elektrik yoktu. O zaman karanlı
ğa bir diyeceğimiz olmuyordu amma, 

şimdi bakın mahallemizde, balıkağı gi· 
bi elektrik telleri kuruldu. Artık evleri. 
mize cereyan verip hepimiz!den avuç do

lusu para alan şirketten, sokağımıza 

da bir lamba asıvenncsini istememiz, 
her halde haksız değildir. 

Onlar anlatıyor, ben de not tutuyor-

dum. Birdenbire, incecik bir ses 1.1uy • 
dum: 

Aç kollannı,, 
Sar kollanru.. ve ilah .. 

Lisan o kadar peltek, ses o kadar ın· 
cecikti ki, derhal başımı çevirip baktım. 
Ne görsem beğenirsiniz.. Ancak 3 -4 
yaşlarınl:la minimini bir yavru. Henüz 

doğru dürüst konuşmasını bilmiyor .. 
Fakat (aç kollarını, sar kollarını) şar • 
kısmı hem de bestesinde hiç bir yanlı§ 
yapmadan söylemeyi öğrenmiş.. 

Küçüğün prkısmı büyük bir hayran
lıkla, dalgm dalgrn dinliyordum. Fakat 
h:ç ummadığım bir anda, tam •ırtımın 
nrtasına müthiş bir sille fndf, B<>! bu. 
iunduğum için hem lrorWdan, hem de 

~t d.~' 16 (A.A.) - Burada mı:air
~~ '"erın eden pyialara göre, Ha
~ l~ n naib{ Mareıal Graziani yakın
,,~ 3'•yı avdet edtf.:ek ve yerine 
\ttr. 3''feni dük Daoıte tayin oluna- ıı•'a!ihin Keserciler so1m~ı ne; garip blryerdir, 

anlarsınız. 

bu resme bir lıcrc HABERCi 
Devamı e mctd& 

5'.adlı CÜIJ.ot. Ai: .... .., - - ~ __ ...._.. 
Abdülhanıldl 

kandıran casus 
Bolca para mukabilinde • elde ediler. 

memurlarla siyasi vesika çaldırmak, ca
suslar vaııtasiyle yabancı bir devletin 
askeri sırlarını öğrenmek, plinlannı 

elde etmek son devirlerin siyast entri • 
kalanndan değildir. ~ çok eski bir 
maziye maliktir. lptidat kavimler, ve 
kabileler araaında bile casusluk vardı. 

Eski yıll~danbcri devam edegelen 
casusluk, son yıllar 

0

içinde hakikaten 
hayret edilecek derecede tekemmül et
miıtir. Casusluk yapanlar arsaında fa~ 

hiteler avantör insanlar, satılmıt adıam 
lar bulunduğu gibi, en ummadığınız 

kimseler, prensesler, dükler, nclzırlar. 
diylomatlarla yilbek ailelere mensup 
kadınlar da görülmil§tür. 

Bazı casu&lar, yalnız siyıasi evrak, 
askeri plan ve ilah çalmakla, lropyaları
nı almakla iktifa etmemifler, bir takım 
meıhur kaidm ve erkeklerin gençlikle. 

rinde, sevgililerine yoltadılrlan ve on -
lardan aldıklan mclctuplan da aıırınıı
lar, ıonra pntajeıblda mektup sahip • 
!erinden binlerce frank, yüzlerce dolar 
ve altm koparmıpaıdrr. 

McıJıur gazeteciler kralı (Hörat} ün 
müteaddit cuualan .,ardı. Avruparun 
bir çok yerlerine havadia toplamak için 
muhabirler yoJJaldıfı fibi, casuslar da 
gönderir, harldye nezaretlerinden siya. 
at dosyalarla deyletlcr arumda . 'gizli 

miıhabere C'n'ÜlanlU çaldımdı. Araar 
iyi olımyan nurrlann, meb'uelann hu
auat n aile arlanııt havi mektuplan ve 
evraklarmı ele geçirir, dosyaamda aak. 
lardr. Sonra, zamanında her birir.dcıı 

ayrı ayn ı.tmlde eder, bir çok rrurrlan~ 
hüktlnıet adamlanıu istifaya mecıbur 
bırakır, yahut istedil\ te)'i yaptmrdr. 

Büyük ticaret m.ücteeeelenm, elde etti
ği gizli vesikalarla ifllaa ldadar ıilriik. 
lediif çok olm.ıftur. 

Hariciye nezaretlerindcn aiyaat ev • 
rak ve reamt veeilcılar çalmak, çaldır. 
mak husuamıda uataca pllnlar hazırlı· 
yanlardan birisi de Bttnar Maimon'dur, 
1910 ~a Franatz Hariciye nezaretinden 

' bir takım aiyuf evrak çatıı,dığı zıaman, 
bizim gazetelerimhde de adr, ırbrk ya. 
zıldr, durdu. 

Vaktiyle, ilcinei Abdülhamit devrin • 
de. ba%I nuaretlerimizden de resmi ve. 
sikalar çdhğı aöylendi. Hattı (Mai
mon) u, lifz yakınlığından dolayı 
(Maymun) §Cklinde yazanlar da oldu. 

Maimon, çok kurnaz, şeytana külahı 
ters giydirecek derecede hilekar bir Fi. 
listin yahudiaiydi. Gayet mükemmel İn
gilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca 
ve İspanyolca konU§Ur ve yazardı. iti
ni becerecek hdar lda Arapça bilirdi. 
(Tevrat) ve (Talut) tan mana çıkara • 
cak kadar İbraniceye vakıftı. Dünyayı 
dotaımıı, gezmcdif' yer kalmamııtı. Bu 

arada, 1896 da tatanbula da geldi. O 
tarihte Samaun -Sivas dcmiryolu im. 
tiyaıınt almak istiyen (Kont Kap
nist) in hcaabma çalıııyordu. Abdülht< .. 
mitle Rusya arasında bu hatta ilair o· 
lan mukavele henilz imza edi~miıti. 

Kapnist, Ruıyanın Viyana elçitinin 
oğluydu. Teklifler, etüdler yapıldı, fa. 
kat AbdUlhamidin tereddüdü yüzün • 
den bir §CY ba§anİamdaı. Yalnız ortada 

yapılan bir §CY vardı: Samlun -Sıvas 
hattını Osmanlı hükUıneti yapamazsa 
Ruslar yapacaktı. 

Bu kay'di parafe edilen mukaveleye 
koyduran Maimon oldu. Hizmeti yü. 
zünden milhim miktarda para aldı. Ve 

hundan ıonra da (Rettiçer) adındaki 

İngiliz ıirketinin itini takibe ba~l•dı . 
Şirket namına Osmanlı hükQmetine mü. 

racaatlarda bulundu Bu §İrketin teklif 
etitği İskenderun -Bağdat demio:yolu 
idi. 

Hattın haritası, İkinci A)jdülhamide 
verildi. Harita hakil:aten ncfi~ bir san'at 
eseriydi. Boyu iki metre, eni de altmıı 
santimetre olan haritada, hatlar, ya. 
kutla, dağlar zümrütle, çöller, vadiler 

ıan yakut, san pırlanta ve nehirler 
gök yakutla ifa.ret edilmitti. Şirket bu • 
nu yapmak için (10) büı İngiliz lirast 

sadetmiıti. Acaba bu hariua bugün 
mevcut mudur? Varsa nerededir? 

Maimon, tkinei AbdWbamitle iki defa 
görüftll Eski Arap emirleri baklanda 
yazılmıt bir çok Arapça kuideleri ken
di eseriymit pn, Abdtilıamide olcudu, 

(LU.t/tm ""'!lfotfl ~f?.). J 
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Tabaneapın patlaması Uzertne TıJAt Pı9a 
ıere yuvarlandı. Arkamdan ı Tutun, 

kaeıyor diye bağıranlar f ardı 
Vuiy6tirt vahametini takdir etmif olan 

pqa bi.irtıı bÜe atkaya çe•irmemiıti .. 
Sôkaia yôliımıı bulunuyorduk.. tki 
adim daha yıklıpraır, birdenbire ta
bancamı çıkardım v& Talat paıanın bey
nine 11Jttım ... Tafat paja hiç ses çıkar
madan yUı üıtJ yere yıkrldı.. Bütün 
c~iaretfmi toplryarak eiildim ve vazife 
mi muvıfıxıyetle Ha etdğiff'ıi iy!ce tah
ıtlk ettitrltn ı6ftra tabAtf;amı atarak 
Futnen ıokt~trıi doğfu kötmfya öijla
dım.. Tabıtıeimın ıeıi Utetin~ cad
dede Wt k6tuımt baıtadı .. Mnıteı kı~ı
}'otdu ... Af1tlftidafi ! 

- Tutun liıtlll,,. Xi~fj'6f,,, Tütui\ 
lldlttl lt:tnt)'Ot'du,,, lltıtbft fl}'ft!tlffhM 
tıfMeıt uttnuy0tdu1tı, tHılufmın btft 
çöıülmUt cibiydi.. On IC11m Cllhi Wflitü 
ıum tt1141rdı FıHtntn t0kağına jif'e
eeır, JNtttllacılttım, fılic.t bit tUtJU adım 
at&lni)'ot4utn .. Nihayet iti yarı bir • 
damıln beni lc:u~altlıdfjını hl1tetim,, 
Mu11••tıntt ıdecek nıid6 dejildim, Sı· .... : 

- Siu ne oluyor ... İkimiz ,de yaban 
cryıt.. diy~ildim. 

Bu mUddet ı:arf rnda etrafımızı alan 
hallnn hiddeti tltti~e artıyordu, Nite
kim Wtız tonra het taraftan baııma 
yutntufr, baston ve &,ahtat darbeleri 
lftmele bi,l!dt. Ondan ıonrilını hıtir
ltmttôtum ... Kendime ıetdlflm zari\in 
htr ttrılrm lı:a11lar tçerttiftd~ 6İc1u~ü 
ıta.lde potiı karakotundt o1dufumu ı~t· 
dam •• yakayı ete ~~rdlğfml uııadıtn. 

Nasıl beraat et ti nı ? 
Atman ıabıtıile adliyeai 'talit pa

f&lun katli hakkındaki tahkikata devam 
ederken, arka4atlırım da Berlinin en 
matuf avukatlarını tutuyor. yakında 
haıtryaca1c olan di'f'aya ıtyaıl mahiyt.t 
verllmeıfnl etmin için aıamı ıayretltt 
ıatfediyortardr. 

Hapi•h&nede beni ziyarete ıelen a· 
•uk•t1arta ır1c:adql&rım mahkemede 
.S,U7ecellm slSılerl 8iretmiıler ve ver 
ıdUaltti talimat Mucibince hareket et
tlllm takdirde beraet edeeeflme dair 
ıtatt teminat yertnlıterdi. 

1021 Wl6tl htıiranın iklt11.:i günU 
IMbkfıM huıuriJna çı1ctıiım zaman, 
arktditttrıftltn ve avukat1annun teml· 
nıtıftı rağmen büyUk bir endiıe htıedi
yordum. !u etnada ıabahteyin hapisha
nede heni ilyarete gelen ukadatftil A
ptJyınm i8tletlnl hıttrladıM. Arkada
pm t)'ften ıunıtn taylemittf: 

- lôlft k0tlnu ... A•ukaUAnn dedt 
il ciil laarıbt tdtneft ,Uıde :yıll bt· 
raet .... .ı.ın .... auaunıa beraber m&'h• 
\fum oldulianu fadttaen bil• ıenı en.
"'ıifye muaı JOlmlt, gUnkU o takdirde 
dt !etil ...,,Mı& ~oataı .. il~ iM 
nk ,_..,.-, 

tfatdtemll lildonunda etrafımı alan 
ırl:ad91Jı w ttminat1'tfnl tekrar 
adi/Of met(a olmamı tani)'t •eliyorlar· 

4L 
Jfihaytt ceı.e *fildi. Hırdenberı 

Kendial içia yazdtiını söyledi. Padifah 
·banclUı ~ memnun oldu, hoılandı. 

DcıDılldayı tercUme ettirdi. 
Malmon lıt1ah Jı:ıçrnnadı. AbdUlha -

ll'lldla 1Ma a1öa ve 11afından lıtif tde et. 
ti. llcn~ertn, bllh11sa siytıi adltnla· 
nn Otmanb 11ıunıtt hakkında ne 
4Gtttı4Wderhll, ıisli mukave1e1erl ıst. 
rtftftitlt, bUtmak, elde etmek, uraya 
yollamak itini üstüne aldı.. 

h '!Wdkaten gole kolay 'bir lttl. ÇUn
~ herıGft 4uydUft\l feylerl ltt~lll 
tüle 1ı:Oj'DSô \ft Abdlllha~l aldatmılr 
onun ~in Sften 4•11141, 

AbdUlbımltle araıaıtıktıı!n tot1ra, yıJ. 
dııın devamlı adamlarından biti oldu. 
bttdlll .-.man. P&dltthm y&lctnlınftlft 
ocS&lrna ıırer, 9ıkar, du}'lduldırmr Ohlar 
vaeıtaıiyle Abdlilhamidı bildlrit, be.san 
biz.ıat anlatırdı. 

sokafcnda laci.t it• bitllrtn pfyeff tim
di de Jfôtneôi hıUndt tnaltltemtde dt•tM 
olunacaktı. BerHft taeltıının ftiııt hı.
zıdindıjını bUtUn ttltttUitJ)'if fYf1H 
anlatttfımı i5fe önlın, mıhkımedt 
verdlfHn itadııerıy1t katıil•ttttmık 
zthmetine katlananlar nHı1 betaft et
tif imi kölaytfkla ınİiyitaic1atdtt, 

Du sebeple mafikem~dekf ffidemf ıy 
neft lrıydetmeji fiydliı butU)i6tUm. 

MaJtktme t~iıl IJt. Lemberı hUvl)'t• 
timi tt1hh etullttn ıôttH lıdtvabi 111t-
1Mı. !afta !Snce babama, kardetlerime, 
nerede oturduğumuza tehcire datr ıu
aller soruldu. 

- O tarihlerde ben henüz çok 
gençtim diye cevap verdim. 
· - 18 yaflarmda deiil miydiniı? 

Burada mÜddeiumurrlf ı<olnif mildi 
hale ederek dedi xt ~ 

- Bu suallerin asri mesele ile alA
kası yoktur ... Maznun bit tdam öldür
müştür .. Yabancı bir men\lekette cer .. 
yan eden hadiseler Berlindt yaıffl4n cıf. 
nayetle alakadar değildir ... Maznunun 
münhasrrad ifiedill ti.ı'llytı• dair ftlatll 
matına müracaat edilmesini fster1m. 

Müddeiumuminin bU ıöıleri tnditt
lerimi tazelemişti. F1Uhık1ka tebin 
şimdiye kadar ıordüfu ıuaJl•tin Btt• 
lin cinayetiyle aiAkası yoktu, fakat a
vukatlanm davaya ıiy11i rnahiyet ver· 
melf ıııediklertnden e.vekt mihkemt 
reisiyle bu huıuıti aHlatmıt bulunuyor 
tardı. 

Avukatı.arım mUıddfhımumtnın cı. mu 
valı1cıt tttlflnt .e,ııntit1ttd{, Haıbuld 
·,il adam blrdıntıne f1ltm•t •tt ıü tdtı• 
yordu. TeıAıımı ,Sten Hükıtlırımdtn 
biri yıYlffl kulıJrmı Nıltndl: 

- Mttak etme, mUddetu,.uunt ~ 
rcıtoynuyor. Birudın her ı•Y y6lunı 
altıcıkdr, 

rııhıldk•. aulırli kıta bit lıtlıer .. 
den IOfttt. rtlı Dt. l.Ambfrı, mUddeJ. 
umuminin mUtaluıına ctnbtn mah
lcemın:n ıu ı.ararını bildirdi ı 

itli - KıtliAmlitın naaı1 yıpıldilı 
rh ve lilHlnltl hltından neler teçdilnl 
maznunun ağzından mufa&sal surette 
dinlemek iıtlyorut. Mu11un bunlan 
ınlıttılcçaı tırt(iman da kııım kısım 

tercUme etsin ... 
Bu dakikada duyduğum sevincin hu 

dudu yoktu. Mahkemenin kararlyle is
tediğimi ı~yliyt•;ek, tercUman vaıif esi
nl ıısten arktdatlıttm da yıntııtarınu 
dUtelte dUıelte tert<Jme edtt.:ek1erdl. 
JfırMttiil l•tif ade tderelır f'5zletlıNe ıısr 
mUt glbf ltatlliMlarrft nasıl yaptldıfını. 
bilti.in ailemin jandirrnalır ve h•lk tı• 
rafmdan nuıl öldilrtıldüjünü, lnı kır 
detlerimin dala kaçınldıfını, Uç ıUn 
kardeıimin cetedi altında kaldıktan 
aonra, bapmc!M yaralı olarak ka~tı,iı: 
mı, Detslmdeki ktırtlere Ut1ca ettığımı 
ıunturtu yalanlar illvetiyle art1attırn. 
'tal!t pııarun katliyle dolrudan dofru 
ya allkadar ohmyan bu tef ırruau burı· 
da ılkretmiyorum. Dıttlmd•n trana vı 
oradan Ruıyaya geçtikten t<>nr&kl ~u
liyıtim hakkında da tu ifadeyi ~~~~un: 

Reis - tran4an Tlflite ıittııııtuıde 
ne yaptınıı? . 

Ben- Tifiiae mııvaat.l&t edınee, Er 
meni kilisesine ıittim. Sana pıra, yiye 
•.:ek ve elbiıe verdiler. Bilahare btr tUc
cann dükkAmnda çauıtım. 

- Titliste ne kadtr kaldınız? 
_ Bir sene kadar. 
_ Sonra nereye g:ttin? 

_ o esnada Rutlann Euineai'lı .ıl
dıklarıru ljfrendlm. Ailemi \re akrabala 
rıttU arama.k Uıere oraya fitmefi iıtl· 
yordum. Ayni ıama.nda evlmbde takh 
bulunan pataları da almak lstlyordunı. 

- Erdne~na clttrtlı mi? 
- E :91& tenesi aonlatırtdı EL· 

ıhıcar-" 
F 

tUn \ 
tllp b 

ıtıen tlhtip idlh\\lt, bU· 
lMııtı. tçeri ıJrince dti-

- .. 11l:rtife ıeıctilinlı tl.JMI\ fle ı 
yaptımı? 

- Mileli.lmanbiı kabıal ettiklerin· 
den dolayı katlilmdan kurtulan iki 

Ki rk GeylbD lk:ötD 
bDr fDglCJırrandorr 1 

sır tecrübe, m• lıur yıldıza, lıayatını goc;:l\jk(e kazarıtı:aı 
devırıerctekl l<adar fena btr flgUran oıaugunu anl21 s 

llneffli ytfdızı olmadan evveı Xftrk 1 
Oe}1>1 lljUtandı. Pılıiat bu itte hı~ bir 
Htnan mu•tflaJiıyet j81tettnemifti. Vll.1 
dıı <ôtdulctin ıonfl, tetrUbettın, ti ürin J 
lık Jtabhiyetfni blrtı atttınnıı oltfojü"' 
nu düıUnilyordu. G~ffiJtrde, bu hu 1 
iüıti terik1U edip ıtmfdifh\i tecrülıt 
imkanını buldu. 

Fi1m §tvlrıınetıili oir ıtidan lıtifade ta yapılan bir toplantıda, her eti' 
tMt~k metunlyet aldı,, bit ttfadı, b{r yıldızı bir fıkra anlatmış ve ıı ııt-' 
fün1 ttUdyodt1d t/diiıttda, (ök lUıumlu jüri heyeti, birirı.:iliği "P Jb s:,; 
bit fty UftütiYlüftü hatıt1adı. V~lıi Y~rmi tir. Attiste b:rincUigi 
tt/Jdyoyı gifmtk f6temiyordu. Ref11öt• J 
letden birlilnin 1cuuıı.ınl yaki1'yıp, ge rın tudur: oV 
lecelt lilmdeld Hlinelıtdtn batı1afının 1'Ccnlıöi Ametikalı r;tan ç ıdt 
tecrübeainl yAptırmağa kalkmasından bir dal adamı, blr ğUn, yolda fİ t 

Jdll• korkuyordu. bir ay11a bulmuş. Bunun ne 0 

Bereket, dört günlük sakalı vardı. b'I . K n.d" • • nada g6prl 
. . . ı mıyrrnuş, e ısını ay 

Bunun için kimsenin nazarı dıkkat.nı . \ ldu -un\I 
ı.:elbctıtitden ıtüdyoyi girdi ve Mkallı bunun basma bır resım g 

lSTAHBVLı l ligiJtanJatın fçit;e katılarak, görünme- derek bağırmış: ""4 
18,IO ptAlüa dafti musikisi, 19 ia;'an fnü d tıı" 

u.. o.~ den retmtk iıte i. - AHıh Al1a11 f Hanrl antta ir.fyüô -Ilı Meman reCakatile, 19...., nava fa 
"' Fakat ne yazık ki, rej:sör Viktor pttu, 19,3:5 Spor muııahabelcrl, Eşrct Şefik 
tarafından, rn,r>:5 Bôraa haberleri, :ıo Cemal Fleming onu uzaktan gördü. Derhal, 
X&mll ve arll&aafliti tin.fıM&ii TUrk musl onı, "tltf\i.bı pilotu., rolündeki tecrü
kt.st ve hWk tifkıtatt, to,IO ÔıMr Rıza. ta. be slhM1erid1 yaptırmağa başladı. 
ritıtldü trapO& ~ev. 2ô.~ i'Mıl ıaz ha 'f{fattl bun.dan şu net).:eyi çıkar-
y~tı. okuyanlar KUçUk Safiye, İbrahim, All dı: Hali, hayatını güçlükle kazan
Jıiftnaftl Cndet, Tanwri l!laH.ha4dtn, U& en dr»ı 4evltlttdtl<'I kadar fena bir figü-
dıtt K62i&ri, i(aatılll M~r. VlfOJOnHf llt e 
au& Of-mll, Kll.rlnet Haıadl, 21,16 orıuwtra randı ! 

22,ıd 6Jaft11 ha~tiert, 22M in&~i.tel itti6 Hol'ı vutta garip 
t&ralındAft konser, 22,r>O 80!1 hahrler, ve 

;;~~~~~~D programı, 23 eon. bir m Ü saba k a 
18,lS daruı plAkla.n, 20 Lltvany& ll'IUzlfl, En gu· · ıu·. no fıkrayı 

2(),tiJ tuict1u, 21,18 ffıdfO ôflle•ttMI, t6ratm 

tlyarlattıı§ hır ı &/ 
Amcasına olan hürmetinden ti"' I 

resmi getirip kulübes:nin duva 

nuı··· 1 
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TOrklyecle ilk defa tkl 
18rtılmemlt film btr 

proıramda 

1-K.alpazanlar • 
Çetesi 

Baş rolde: 
Che•t•r Morrl• 

Margot 
Glraham 

2-Ateş taburu 

Jack Holt'un 
an bOyOk mu
vaffakıyetı 

k1.11dretıı ve mu. 
••aam bir fllm 

Bl!gtlf!. 
1 ALK AZAR 

8inemaaındA bathyor. 
Bu lkl b:fyWc filıM Uiveten yttlrıd& 

eldtmıi Hıll ve teılU 

EGE 

· bir t' Kari Kupet, fimdl tn(!fhur ıeyyak M v.rko Polonun hayatuıa dair I 
çeviriyor. on ilÇUncıı a.srın en bUyük teyycıhı olan MarkO Pooo, on yed' 'f 
nede V1ttedfktl'n Çint gitm~ ve Kub fwy Hanın ma yoktn Mam1anndd" 
Tl olm.u~tur. Resimde, filnuum bir acı hneyi glJrüyorsunuz. J 

_..._.. ___ ___._._.___.__~-----------------'j 

' aş, diş, nezle, grip, romatıırt1 
ve bUtUn atnlannızı derhal k~ser. 

toabın... r Und• 3 kat• ahnatilUr ti'. 
lelm ve m•rlı•Y• dllılıet. Teklltlarlnden aaııırı--

Malmon bu turıttı iki kut vurdu & A b 
dülhamldi yalan ve dolanla avuttu. bir 
hayJI para çekti, Bir taraftan da ılt ı~ 
çirdilf vea!kaJırı, *'yut ıvralcı, a1l1nl • 
dar tcntbUere aattı. 

Hase,ill Rüıtü TlRPAN 
niJhtedl allıti ziyaret ettlqı. li••i•••••••••-~ 

(Devamı var) 

Man"vraları d 
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s 

l,.- Biliyor musunuz? 

ı'ıezar içinde çubuk s01ıü_k __ 

i~en derviş ! kanı111kta 
Piponun da tarihi vardır rekor ! 

i=aaristekl pipo müzesinde bir eok Dünyanın en soğukkanlı insanı kim· 
büyük adamlarin pipoları dir. biliyor musunuz? Belki sizin de bil-

~ t:ech lr olunu yor diğiniz pek ç-ok soğukkanlı adamlar var-
q "" dır. Fakat size anlatacağımız vakanın 

ra Po, • )'ini bildiğimiz çubuklaru. bi. •rahramanr, muhakkak Jı:i, sog-ukkanlılık-z kısa " 
aıtr~ ~ı Avrupaya ilk defa 16 n.'-1 ta bir rekor kırmı~tır. Bu adam Tomi 

tctiıil ~ı~ İspanyol tiryaki tarafından adım ta~ıyor. 
Pa~tir. Ailenin oğlu }akson, bir sene seyahat-

'- u Ye gibi, patates, domates ve ka. 
11<10 'b ten sonra vatanına dönmü~tü. 
tir, gı i, tütünde Amerikadan gelmiı Hizmetçisi, istasyonda kendisini bek-

l'a~l{tistof Kolomp): Küba adasına a· 

l'c /'11tığı zaman sahile koıup gelen 
l'ar 

1 
ahalinin muz ştY.linde ;anlmış hır 

1 Pra1t buJunduğun:.ı ve bunun d:ıman-

ıı~.ttrıı savururken ı:rö'zlerini süzdill-':lerı. 
1 g" .. 
rl~ 0:nıüştür Bu, bildiğimiz püro yap-

cıgaraı;ı idi 
ıı . 

ı · 'Po: (Celte) ler zamanında da m.a· 
d"1tı ıdi. (Ga10 -Rumen) müzesinde b:.ı 
t.~re ait demir bir pipo vardır. Bununl;ı 
\it"' 

ir·ı~n değil, kokulu otların yapraklar! 
2ı ıyordu. 

İlk t .. .. 
d Utun pipoları, topraktan veya o-

ıc~~d~n Yapılıyordu. Porselenden ve ü 
. erı resimlerle siislü olanlan 18 inci 

Yıi 
§eh~ >'ıl ınamu!itındandır. Sonra, Eski. 
~ ırde tıkan lüle taşlarından yapılma· 
ta haıt 
lard andı. Bu taşlarla yapılan pipo · 
\' an Jaheser denilecek kadar güz.?; 
elan' k Soıt at arane yapılmıt olanlar pek 

İlk tur. En makbul pipolar bunlardır. 
lt zaınanlar, kiliııe müntesipleri tütüne 
ltıı ın 

Ory llanz göründGler. Papa 8 inci 
•
1
• en, tütün içenleri afaroz edeceğini 

ı an t' 
dırd e ı· 1 ~ üncü Lui tütün satııını kal 
tO ı. ngiltere Kralı 1 inei Şart da tü. 
t rıe kar§ı vaziyet aldı. Rivayetler.! gö· 
c, Dord.. .. .. .. . . . . 
§İdd uncu Murat; tutun ıstım;ılmı 
r· . etle rnenctmiı. içenlerin ya kellcle 
ını uç 

tir· uruyor: yahut ta burunlarını kes. 
ıyornıuş .• 

~ivayete g" L' .. pd'l ı.~ h' orc ır gun te ı gezer • 
den. b!'I'": ........ ı.ı.. .... - - ... :.-.-. u-...;: ...... 

laı ır duman çıktığını görünce yalC • 
t rrıı§. Mefcr tirı•aki dervitin biri dg<:. 
aıızlıkt 

içcrı' . an dayanamamıı, Lir mezarırı 
sıne g· • 

tll• ırmış, çubuğunu yakmıf, du. 
·rtını 

savurmaya başlamış .. 

cu;; 1'litUnü yas;ı.k ettifimi biimiyoı mu .. 
• bi}'e hag~ ıran d' h · 'f' " bo <;azı pa ışa a, ıstı ını zma-

_ ıu cevabı vermiş: 
l>~dicah · · · d · .. ~Und . ':I ım, sızın ıra ~nız yer yu. 

ekler · · · Yoktu · ıçındır. Yeraltında hükmü 
h •• r. Buraya Tanrı hükmeder. 
"-JOt'd" 

\>c t' un:ü Murad, bu söze gülmfü. 
ır..,,.,_. . ~ 

(}( ""'.t\1Y• aHetfmiJ .• 

ltapa::!er~, .Fransız maliyesindeki açığı 
?la til .. le ıçın çareler dütünürken akit. 
hurt t~nden istifade etmek geldi . Ve 

?ıtrıdı.ı •nhisar altın!\ aldı. ihtilal za.ma • a. t" .. 
l!iı. h Ut un satııına aerbeıti verildi. 

a ar N 
ihya c apolyon tarafından yeniden 

olundu 
~a • 

ilten Polyon tütün içmezdi. Mısırda 
t, tccrüb -.r,.r, e etmek istedi. Ve İran tahı 
ç\lbulndiln hediye gönderilen mur:.ıs:ı 
lıklr l1 hazırlamasını upğına emretti. 

"t ' hatıralarında diyor ki: 

dillt. tllı>aratorun emrini yerine getir • 
\>ttd' Çubuğu doldurdum, yaktım, eline 

t\ \>e lrrı. 1rnparator 'derin bir nefes çek. 
'on atzına dolan dumanlan yuttu. Az 

b t~ d 
"tlcd U~nlar burnundan çıkmaya 

tUr
0 

ı. Gözleri sulandı. iŞddetle önü. 
tdu. liiddetlc: 

t{~ At ıunu, 'dedi, ıozum gör.nesin. 
rıll, cm bulanıyor. Nasıl içiyorlar bu-... 

14 Un .. 
?tıcJc cu Lulnin sarayında cigara iç-

YıtsaktL . 
l>a • 

tıstc (0 ıı· ) .. . d §Ub a ıera muzeaın c geçc:ı 
atta b" • • . 

da ~ ır pıpo ıergısı açrlmııtır. Bura 
tta '" apotyana, Kartoya. Horasa, jorjst 

.. ıt tar'h• . . 
ç:>lc • ı ı pıpolar teıhır olunmuştur. 

dö ~7 cıgara içen muharrilerden Alfrt<l 
l~r ;sse. Lamartin, Teofil Gotye, Boci

~İ·hl 0
.de, Fransuv:ı Kope ıibi n~eşhm· 

t' Ctın p' ) , 
t·ır. ıpo nn da serııye konulmU!'I· 

Ço~~~a.dın~ Buvari) yi yaz"n Flol>er, 
aı1 rd tlln ıçer ve {üzU.ıelcrle pipo satı:l 

r. 

Muz d 
dır, J c. e kııd:nlara 2it pipol:ır cia var. 

crJsanta Madam :r • . orr:r:•c.orun pı. 

Bir pipo tiryalcisi ve pipo müzesinde 
lethir olunan tarihi pipolnrdıın biri 

po içtiklerini gösteren tablolar da bl: 
müzede bulunuyor. 

Kolonva suyu 
nasıl yapıldı ? 

Kolonya ıuyu icat Cllunah yüz sene 
oımuıtur. Bunun mucidi, bazılarına 
göre (Jan Piyer Farina), bazılarına gö
re de (Jan Piyer Fcmini) dir. Bize ka
lırsa birinci.si olsa gerek .•. 

(Jan Pi yer Farina) nın bu formülü 
serinlik vermek için, yürek varhğın.a 

kar~ı kullanılıyordu . Bir bardak suya 
~ L-~a.nJ._f!lı. 11:.ua; 1nt&la.z:Alıııı. l~Ulyv .. ~u. 

(Jan Piycr Farina) ölürken oğlu Po
tu yanına çağırdı ve fonnüli:nü anbt • 
tı. 

Pot, fakir bir ünivc.rsite talebesi idi. 
E.:;.·!!u:ie uğraştı ,fak •. t para bulup ta 
babasının keşfini tar.ıtırtmağa muvaf • 
fak olam1dı. 

Delikanlı o sıralarda tanıdığı bir ai
lenin kızına gönül vermişti. Sevgisini 
itirafa cesaret edemiyordu. 

Bir gece sevgilisinin evinde iken 
genç kızın üzerine fenalık geldi, bayı • 
lır gibi oldu. Anası, misafirler telaşa 
diiştüler .. 

Pol,. derhal cebinden küçük bir şişe 
çıkardı, kmn yüzüne, ellerine sürdü. 

-Piyasa'::la bulam:ızs!nır. Bu, ba. 
bamın bir keıfidir. Bende tlc yalnız 
bu §efe kalmı§tı • 

- Tabit formülünü biliyorsunuzdur. 
Niçin yapıp satmıyorsunuz?. Çok para 

kazanırsınız?. 

Misafirlerden bir madam: 
- Ne güzel kokuyor, dedi. Güzel bir 

tuvalet suyu .. Parise giderken bundan 
bir kaç tişe göt~!rmek isterim. Ne reden 
aldınız bunu, mösyö ... 

Delikanlı sıkılarak cevap verdi: 
- iPyasada bulamazsınız. Bu. ba· 
- Şüphesiz madam, fakat bunu yap • 

mak için sermaye ister .. Bunu bulmak 
mii~kül .. 

Parisli madam bir an düşiindü, ve: 
- Parise geliniz, dedi. Sizi bir levan 

tJcı ile tanıştırayım, sözüme itimat edi
niz. Sizi zengin yapacağım .. 

Pot, bir çok tereddütten sonra P.ıri. 
se gitti. Kadın, sözünü tutmuş, kendisini 
büyük bir levanta fabrkiasınrn sahibine 

tavsiye etmişti , / 

Az zamanda, kolonya suyu büyi:k bir 
rağbet kazan~ı. Fak:r c!elikanh z~ngin 
oldu, sevdiği kızla da evlendi. 

liyordu. Tomi vagondan indiği zaman, 
matem elbisesi giy'nmi olan hizmetçi 

yanına yakla~tı, meyus :,iı tavırla kendi
!ini selamladı .. 

Tomi, hizmetçiye sordu: 
- Ne var Tomi? G:ıliba bana fena 

bir haber verecekıin ?. 
- Evet, nıösyö .. Ne yazık, karıanız 

ölci:i ı .. 
- Ya .. A1.:aba neden öl.dil?. 
- Çok beygir eti yemiJ te ... 

- Beygir etini nerede bulmuı? 
- Ahırda .. 

- Deme'.< beygirler de öldü? 
- Evet, mösyö .. Yangında öldüler ... 

_Hangi yangında?. 
- Eviniz yandığı zaman .. 
- Evimiı ne vakit yandı?. 

- Cenaze kalkacağı ıün .. 
- Cenaze mi 1 Kimin cenazesi?. 
_ Valdenizin cenazesi.. 
_ Ya! .. Zavallı valdem ne vakit öl· 

dü7. 
_ Korkudan öldü.. Babanızın ölü

sünü getirdikleri g\in pek korkmuıtu 

da ... 

- Eyvah! Babam da mı öldü? 
- Evet, hileli iflbt~n sonra yüreii-

ne indi. 

4 rakamı ve 
4üncü şarl 

Denilebilir ki, 4rakamı1 Almanya im 
paratoru Dördüneti Şarhn hayatına hl. 
Y.im olmU§tUr. 

Dört sarayı vardı. Her mevsim 'cirin
de otururdu. Bu saraylarda 4 hususi da. 

i1esi vardı. Her dairuinin 4 kapısı, 4 
penceresi bulunuyordu. 

İmparator gün::lc 4 defa, dört kap 
yemek yiyordu. 4 türlü !arap içiyNdu. 

Tacının 4 kö~esinde 4 büyük inci 
vardı. Elbisesi 4 renkli idi. 

4 lisan konuıuyordu: Almanca, Fran 
sızca, İngilizce ve hpanyoka. At <.bası 
dört beyıir koıulu idi. 

4 d~fa paytaht de~ittirdi. 4 tlkteşrin 
1378 da vefat ettiği zaman yanm'da 4 
doktor bulunuyordu. 

... 
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Baldız 
Yarnrı: 

o ''Tabakbnznrı,. Sülük 1':1\mil 
Solak oğlunun tarln::;mn tUtUn kır 
mak için - bir nrnba dolusu kadın 
götürdü. 

Yarı voldan sonra, - uyku mah
murlu~~ üstlerinden nknn - l>ızlar, 
sallama köy tUrkUlcri ı;öylemeı';c 

başladılnr. 
Daha yaşlılar. nezleli ııe'slerlle. 

de,·elıoğan azınnğındn l l) iki gün 
eYel gene hir manda boğuldulundnn 1 
yalnıH·ı şahitlerle yal} büyUtülüı> zor
la zengin, fakat ihtiyar bir kocaya 
verilen yaşmaklı Kezhnndan bahse
diyorlardı. 

KAmil dizginleri tartaklarken. ilk 
defa baldızı Şerbaninin sesindeki 
kayak, yüreğe dokunacak kadar ya
nık ahengi farkedebildi. 

Baldızının öteki kızların sesine 
hcnzem iyen bir türkil söyleyi i var
dı. 

~erbani eniştesinin hemen arka
sındaydı. Arabanın bozuk yollarda 
her sarsılışında , yumuşak vücudun
dan bir )lnrc;:n eniştesinin 11ırtına 

kollarına de~lyor, KAmfl başını ara 
sıra arkaya c;:evlrdikte, kızların öpü
cük kndnr buğulu arzular getiren 
nefesi - bir yalazı halinde - yUzU
nU yalayıp geçiyordu. 

Bu sık sık oluyor, Sülüğün damar 
kablolarından bir ar:m cereyanı akıp 
gidiyordu. 

Şcrbanl kızın vücudunda - kızgın 
bir Utü altındaki nemli tillbcntler 
g ibi - sıcak buğusunu. 'en kalın ku· 
maş parçnlarından içeri işleten ha
rlkul~de blr hassa vardı. 

Kl'ımll bu buğulu hazzın lirizmi i
çinde erimiş ka\'rulmuş gibiydl. Xe 
reye gittiklerinin, nerede oldukları
nın pek !arkında değildi, bir haz kül 
çesl halindeydi. 

Serin esen rüzgAr, alev alev tutu
şan yanaklarına, buğulu arzular an-

· ıatan nefP.Sli bir kadın ağzı halinde 
soluyordu. ı 

Du bal, tutun tarlasına varıncaya 
kadar sürdü. E~er, tarlayı bilenler
den bir kaçı: 

-Hey KAmil Efe TALAY! geçi-
yoz be .. Uyuya kaldın yalım? diye 
kendisini dürtUklemeselerdl, tarlaya 
geldiklerinin "hiç mi hiç .. farkına 
varamıyacaktı. Yalancıktan esner
ken: 

"- Vay anasının, uyuya kalmı-
şım be .. diyebildi. 

Çıra ve fenerlerin aydınlığında, 
Şerbanlnln yanı sıra dol~ştı, durdu. 

Krzın kokusunu, teneffüs edildik
çe ıehlrllyen, tlık, kavurucu bir tu· 
tun kokusu gibi, genzi yana ynna 
ciğerlerine dolduruyordu. · 

Şerbnni bunlardan habersiz bir 
karıkdan ötekine geçiyor, yanında 
iri lrl soluyan eniştesine: 

"- G6c;tün gayri iniş~ecik .. solu
ğan ata döndün! .. yollu takılıyordu. 

::-;ihnyet giln do~du. \•e sıcak git
tikçe şiddetini nrttırmağn başladı . 
Tarın. küc;:Uk olduğundan "~ıcak c
çene kızdı., diye, işi yilzüstü bırakı
nrdllcr. Kızın elleri tütün "zifiri .. i
çindeydi. Bir iki kopçası çözük del
mesinden ( !! ) koynu ~örünürordu. 
Şer bani clnha dün bir t>leşte ( 3) bir 
gide ( 4) kndnr kl\rpeydi. Böyle ne 
çabuk kokuırn. - tütün kokmm gibi 
- genıl. chforleri rnkan ka,·uruC'u 
bir yaban gUlü olu,·ermistl? ! 

K:\mil bu cleğişlkliği bnslt, fakat 
lirik bir duygu manzunH!Si olnralc 
ancn k hlı:;scdi~·ordu. Şerbanlyi, hu. 
"Hldrellcz .. Horoz kHydP.n çöplii F.r
<'ebo ranıklu ctmlşlnrdl. 

Dil~ilnlcri hemen önilmüıdeki har 
man ynpılncaktı. Ercep (Tiecep) 
Horozköylin vnn·arlık zenginlerin· 
den bir ağ-anın o~lııydu. 

Kıı tarafı "donur .. ~clir gelmez. 
üı:1tUnkörü bir soruşturmadan ~onm 
razr olııvcrın!şti. lşt<" mal nıer
dnııdııydı. uzun hoylu sorıışturıııağn 
lilzum :-.·oktu ki .. 

B<:iyle ya~lr bir n:ıı-i bi ka{.'ırnı n ıı ın 
yakı~rl'r \'ar mıydı yn? Rahn<ıının do 
eliği gibi "::;;crbnnic'lk. Ustolik dönse 
nin tarlada ı:npa çnpnlamal•tnn. dön 

(föTlrrl çağ'l.ı, 

Kl'ndlnl bakla: 
J{o tak :\ "BALDIZ!,. 

benim tUtUnU kırmaktan dahn doğ
ı·us ıı slirtlnmelı:tl'n d e> kurtulncnlaı .. 

Kora dediğin ndnm da, bundan 
ılaha ı\lı\ olnmnzrtı ya.?~ Par:- ı d e
sen bol, malı nıUlkil rnrdt .. Hüyie ko 
cnya Ynrnrak kızın rahatı, hani bey
le rde. paşa la rdn bilo olmazdı. Anası; 

- Allah son gürlUgü ' 'erdi. Xeınc 
l:lzım yahu , diye seYiumişti. 

!Hiyle hal' \'aktı yerinde - hu da 
ı-özmil yn - blr güveyinin, yoksol 
kayıınııasrnn elbet yardrmr dokuna· 
rnktı . 

Heırif yapmak istemPse bile, kız
ları zorlıyabilirdi pekalfı. .. Bir kıy
mığın bile bir ilgisi olurdu. Değil 
ki insnn kısmının anasına. babasına 
ynrdrmı olmıracak? ! 

Oğlan eYi. söz kesllrneden sonra 
g"ldiklcrlnde. kızın eline bir dobrln 
altın vermiş, kurban da kurbanlık 
koç yollamışlar ve üstünü başını dUz 
milşlerdl. 

Doğrusunu söylemek JAzımgelir
sc. bu işcı Ş('rbnnl de ~e,·inmlyor de
~il<ll. 

Yalnız biltUn köyü şaşırtan bir i
natla, hdlA çnpaya tütün krrmağa 

gidiyordu. 
KlınblJir, düşündüğü bir şey Yar

dı. Belki , "l.ınk, l.ıak ağa zadeye 
yanıklu olur olmaz. işten kay1ddan 
elini , eteğin\ çekh·erdl.. Görmedik 
nekbet dedirtmek istemiyordu. Her 
kes\n dUşUndü~U blllnmez ki! 

• • • 
O günden sonra Kamil, düğün ak

şamına kadar kendi kendini yiyip 
durmuştu. Ve dUğUn gUnil akşamı, 
b!ı bilsl.ıUtUn arttı. Uç e\' ötedo otur
ma yapılırken , o ı;oknklardıı. bnşıboş 
bmı.kılnıı~ delibaş bir manda gibi 
dolaşıyordu. 

Neler get;ıniyordu kafa:;İndan ? 
Kendini öldUrmeği kurdu. Fakat 

bu, neye yarıyacaktı'! Gidip km öl-
dürmeği tasn.rladr . Bunu da, boş 
buldu. Dü~Un \l JJ\I •• ist~dlği şeyi 
temin etmıtkten o kııdar uz.a.k sc:rlor 
di ki?! Dir nrn "kncırsnm onu .. dlyo 
uüşilndü \'C bu kafasmda yerleşti, 

kaldı. 
Fakat nasıl kaçıracaktı? 
•·.·asıl,, mı hatırlar hatırlamaz 

yUreği burkuldu. Ama, bunu da hal
letmek de gecikmedi.. Düğün alayı 
geçerlten ayıboğan bataklığının ya
nında bekliyecek. baskın yaparak 
yaylı içindeki gelini kaçıracaktı. 
Bu hal çaresi hemnncccik kafasın
da bir fikri sabit haline "'eliverdl. 
En aşağtdırn yUz.lorce atlı elinden go 
lin nlruRnm Jmkl\naızlığım kıwrı:rn
mıyordu. 

Don Klşot glhi kendisine çılgın lılr 
güveni 'ardı. Ve bu çılgın .cesaretle 
imkAnsızlıklan imkAn içinde görü
yordu. ~erbaniyi "yabancı.,larn bı
raltmıyaeaktı. Ona kalırsa a\·uıu
sundakf yemişten ilk tadacık ev 
ı-ah!b! olmahyclr. Şerbanl de bir ye. 
nıişti . Ye bunu cn·eıa kendisi tn.tnın
ın·dı. 

·Derin bir iç rahntlığma böylelik
le nihayet kavuşabildi. 

Yalnız ela.ha şimdiden Şerlıaniyi 
sarınan:n heyecaııı içinde eriyor. bi
tiyordu. \·c biitUn bu dilşündilklcriııc 
olmuş, hltmi~ nazarilc balorordu. 

Jf. • • 

KA.mil e rtesi sabah. dnha alnı•a 
lrnrnnlıktn. grnyı ı;ırtma \'Ul'nrnk, 
ata ntladrğı gibi, ''Yallah lıabnm .. 
Dr.;ı>hoğnıı yolunu tuttu. 

1 ki ilç gün enci başlayıp süroldi 
sUrC'l:li :rnğ'ıuı bereketle çay ynta
~mdnn tnşmış, "De,·cboJ:uı .. batnk-
11,;::mı gcı;ilmcz biı· hale getirmiş bu
Itınu:rorc!u. 

Znten başka znııınnlarda d a bu 
hntnklıktan g<'ÇntPk iııılı:fııısızdı. Ba 
zı yolunu şnşıı·an yolcular, hay,·aıı
larile bernlıer lııı katil ı;amur derya
sı içine! güınülür, kalırlanlı. 

'' l><'nürnğnn,, dcnilınet.iııin ~l bcbl 
çok eski zıımnıılnrda bir cl c• ,·e lıoğına 
~ından lın şl,ıı hir Şt'~· clcğildi. 

"D 1we!ıoğun .. üç rolun ç atındayd1. 
llol'Ozköyn giden rol bir kurşun a
tanı 50ldan geçerdi. Onun için, clü
~üıı alayının mulı:ıkkak bu yoldan 

. geçmesi lazımdı. 
He~·ecaudan yerinde durnnınz bir 

hale gelmişti. 
Birkaç kere köyü g-ören t ı.ıpeyo 

Dl'\-amı il lıırl .le 

Musta "a N yazi 

( 1) - Azmak - Bataklık 

( 2) - Çaprazlı yelek. 
(3) - T i.;tün t:humu::ıun ckildikl~:ı 

ıcnra ilk dcvrdcı i. 
(4) - Küçük fidan. 
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IÇERJDEr 
• lttalye kadroaunda gorülen tıooıuklar 

belediyenin temtzlık: ııeraıvterile dlğer tıler 

de çalıpnlarla derhal doldı.ırulacaktır. 
• L1.se ve orta okullara meccani talebe 

almm:uıı :nak.sadlle yapılan ımtihanlarda ka 
zananlarm Ustelerl kUltilr dlrcktörltildcrlne 
bildirilml§Ur. Listede bulun:ın kız ve t rkek 
talebelerin verilecekleri mekteplere dağıtıl 

malarma bqlanmııtır. 

• Galata rıhtımı üzerinde yapılan parkm 
ı111a.atı bilmek üzeredir. Asfalt yolun ln§aatı 
da pek yakında bıtecekUr. 

• İstanbul gUmrtik başmüdUrlUğtine nam 
zet memur alınması lctn açılan imtihana df\n 
bqlanm.l§tır. Müsabakaya lfiO kişiden !azla 
1.§tırak ettiği ve bunlan alacak bir salon ha 
zırlanmadığı tctn. müsabaka başka gtinc bı 
rakılmı§tır. 

• Evka!la belediye ara.~mdakl lhtilUı hal 
letmek üzere saylavlardan mürekkep hakem 
heyetinin hazırladığı tahkimname ta 

mamlanmıtı. birer sureli her iki tarara \'eril 
m11Ur. Her iki t..rat', hakem heyetinin arada 
ki blltün lhtilltlan, bilhassa su, mezarlıklar, 
mı.:;:ataa vergisi ha' '·mda kanunlara 
dayanan bUkllmlerlnl gözden geçirdikten son 

, ra nokt&l nazarlan bildirecektir. 
• Ege mıntakasmda düne kadar 21,:ı mU 

yon kllo tütün aatılmııtır. 

• l"mdık piyasasında fiyatlar yUkaclmlş 
tJr.,YU% klloau 4:1 liraya aatılmaktadır. 

•Danimarka, Llh-anya ile yapılmakta olan 
i.ıcaret anla§ması mU:ı:akerelerine devam 
ec;lllmekt~!r. 

• Türkiye - 1ıvlçre ticaret anlaşması 
için mllukerelerde bulunmak Uzere. yakında 
Ankaraya bir lsvJçre heyeti gelecektir. 

· • Poll1e alt, inzibatı ce:ı:alara dair hazırla 
nan nl&a\'lına~eler mer'lyete ıtrmııur. Nizam 
namede, kıdem tenzfil, meslekten ~karılma 
cezaları da vardır. 

ı • Be§lktqta tayyare tabrlkaaında 20 pl& 

nör y_apılmı, ve TQrkku:una te.allrn edilm!ı 
Ur~ Yakmda Uk motörlll tayyarenin yapılma 
mı& ba§tanacaktır. 

• Kanser enstltilsO konseyi dün Tıp fakUl 
tealnde rektör Cemilin ba§ka.nlığmaa. toplan 
m11br. lçUntada teknik meseleler · görU§Ul 
mil§, çalrtma t ~an tesblt dilrnlftlr. Enı 
ttttl me,mleketlmtzde kanser hakkında etUd 
lu yapacak ve- 'tOrklyede clddl bir kanser 
R V&fUlal -anahatıaımı ::Jlllllıilrltyaeaktır. 

' • At~anyada Y.&pılmakta ı01an P,OSta va 

purlarmdan ilk kıammm 1n,aatı hayH ilerle 
mlıtır. Bunlar yakmda denize indirilecektir. 
Yeni vapurlardan birinclsf 938 yılı §Ubatmda 
Alman· ...... te3el1Um eCÜlecekUr. 

' • Jpekıt kumaılar lçln beyanname vermıı 
olan fab,rlka ve ticarethanelerin ticaret oda 
ama getlrdlklerl kum8.§lardan, . dUne kadar 
(200) bin metre l~kll damgalanml§tır. 

• sut l§lerintn Almanyada tatbik • edilen 
ur1 • .. are tanzimi ıehrlmlz için de muvafık 
g~rUlmUıttUr. 

r • Talebe çoklujtı dolayıaile beflktq ve 
Pe~tevnlyal ll11eletlnln orta kısmmda birer 
l\lbe a,çıımıı. 'Ve bu §Ubeler faaliyete geçmı1 
t r. · 1 
ı • Türk borcu tahvillerinin mayıs kuponu 
nun d/>lar olarak ödeneceği haber veriliyor. 
• • 'O'Dlventtedfkl ktz talebe askerlik ders 
lerine bqlamıılilrdrr. Dersler on be§ gUn 
nuarl olarak verilecek, sonra sllt\hlı tallm 
lere bqlanacaitır. 

' •
1 

DenlzbanlQn ııermayeıd 50.000.000 Türk 
lirası olacakbr. Bu sermaye Uç yıl lç\nde 
l 7p,ooo,ooo llraya çıkarılacaktır. Sermayenin 
25 milyon lirası Maliye '"eklletı taratmdan 
nakden konulacaktır. Denlzyollan, Akay, tz 
Jıir, İstanbul, Mersin, Trabzon limanları, 
tabrlka ve havuzlar, Van gölil, aOııgerclllk, 
gemi kurtarma ıtrkeUerl de Denlzbanl<a bağ 
!anacaktır. 

• İzmir hapishanesinde toprak içinde 200 
bıçak bulunmuıtur. 

• Ankaradan F'..ski~hirc gelen Alman as 
kert heyeti dün şehrimize dönmüştür. Heyet 
azalan, bugün lstanbtıldakl bazı a skeri mu 
uaeselen gezmlı\erdir. 

• blanbul limanındaki bUtün nakli vasıta 
lartntn demirden yapılmasına karar vttrllmlş 
tir. hk tecrübe olmak l17.ere Haliçteki fabrl 
katara Uç demir duba 11lparts edilml_3tlr. 

UIŞARIOA: 

• Avam Kamaraaında maliye nazırı John 
Slmon altın mlkyasına dönmek Uzere hansa 
İngiltere ve Amerika ara..<ıında halen mlı:ı:a 
kere .)ıtpılıp yapılmadığı hakkında aoruıan 

bir ,suale '•hayır,. Ce\'abını vermı,,ur. 

• Hay:ada İngiliz kıtaatı ile vukubutlln 
bir mllsademedc Uç haydut maktül <lilşmn1 
bir lng iliz neferi, hatif ııurette yaralanmıttır 

• Appollo kruva:ı:orU, sabık başvekil Mı.c 

J)onaldın naa,,ını hamilen, Bermudr.BUen 
Plymoutha hareket etmı ;,Ur. Mac DonaJ.ım 
ktT.I bayan Shr.Ua bu krJvBzör ile dönmekte 

dlr . 
• Yn-;-o)J:a ,· Rsker! hC'~"·i lu s~bah ~oınr.dn 

1 • tı ..z 'acat.ı .. : .. ı. ,.ı.bı.;l edilmlşUr. 
""• ~e';:;n~;~ıeı sı-ndllrnlar fPAera11yonu umu 
mi kı\Ubt ne lt l'\tibt umum· muavl:ıl ve umu 
mı muaf kon!t derasyonu umumJ ltltihlndl'n 

U k k e J> mUteşel<kll bir heyet, 

Sm rt• dlkalarının beyxıeJ.nllel federasyo 
ovye l'en . 1 

il& dahil olmalarmı "temin mak.sadıle mUzake 
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seyahat: intibaıarı ......................... ~ .... 
Malatya büyük bir 
göçe hazırlanıyor 

Çekirdeksiz kayısı~aı·, sandıklara kirli 
çuvalların üzerine çıkılıp ayakla basılıyor! 

Malatgada pazar yerle1i ve 
bir tek meyhane yok 

Malafyaya daha yaklaşırken, demir 
yolunun iki tarafında kaysı ağa<2ları 
kendini göstermiye başladı. Mübarek 

mahsul 0 kadar çoktu ki, ağaçlar san- --;;:~~;!~~'-!! el~lll!.IJ~~ 
ki yıkılacak gibi. • 

Bu defakl yolculukta üç kişilik 
kompartımanı tereih ettim. Kompar • 
tıman tekerlekler üzerine rasladığın -
dan biraz gürültülil oluyor diye rrtğ
bet görmüyor: fakat ben hem rahat
ça uyudum: hem de ayak kokuslın
dan. karpuz kavun serpintisınden 
kurtuldum. ÇünkU vagonlarda pija -
malar giyiliyor ve ayakkabılar fırlatı
lı\·or! ... 

• İstasyon, civardakilerin · hepsırıöen 
güzel ve geniş: gönül açıyor. Bunıya 
kadar tam yetmiş iki köprüden gf'Çi· 
liyor. lsmet paşa köprüsü en büy'lik
lerinden biri. 

Fıratın üzerinden geçerken, bahıı -
sus ona yakleı,ırken şairane manzara 
nın verdiği zevke doyulamıyor. Eski 
Malatya ağaçların içine gömülmü'! u
yuyor. 

Yeni Malatya Be şehir arasın<'\ ku
rulacak kombina memurları için ya • 
pılmakta ohın evler eehirle istasyon rft.7','j;.,;;a,:' 

arasını, hemen, hemen dolduracak. 

Galiba bu Malatyanm tecellisi! Eski 
Malatya beğenilmemiş; şimdiki yere 
nakledilmiş: 13imdi de zaruri bir nakil 
daha başgöeteriyor. Şehir bir c&.ha 
göç tie de be1e<llye yerinde k1J}c11ya 
mecbur olacak; çttnkü acele ederek 
§ehir içinde kendine bina yaptmyor. 

Ma'alyah nasıl giyinir ? 
Malatyanın civar halkı da, Pek çok 

yerlerde olduğu gibi: beyaz don üze
rine dize kadar entari gidiyor. Hani 
şu - sözüm yabana - kadınlann ''Tru
akar., elbiseleri gibi! ... 

Halkevini ziyaret ettiğim zaman 
zepgin kütüphanesinin geniş mas9.la -
rı üzerine iğilmiş birçok gençler gör
düm. Evin mızıka kısmından bfrta -
J<ım saz sesleri yükseliyordu. Ordue
vi ile çok geniş park karşı kar§ıya. 
Bir tarafta lise, yanında sinema. 

Çekirdek dolu sol< aklar 
Ertesi sabah çarşıya çıktığım za

man bütün dükkanları kur ukaysı ve 
dut pestilleriyle, sokakları da kaysı 
çekirdekleri ve kabuklarıyla dolu gör
düm. Bu c:ekirdeklerin i~leri a vnla
rak ticarete sevkediliyor \'e bizler de 
onu - seve seve yediğimiz kurabiyl' ve 
saire içinde - iştahla yiyoruz! .. 

Zaman olmuş ki bu kabukları be· 
lediye sobada yakmayı menetmiş; se
bebi de dumanı verem hastalığım ya
ratırmış; bir vakitler Trabzonh..:Jar 
yazın fındık kabuklarını deniz.e dö • 
ker, kışın da "aman odun" diye çır
pınırlarmış ! Cehalet insana ne yanlış 
şeyler yaptırmaz ki? 

Kayısı'ar ayakla bası'ıvor ! 
Yalnız kuru kaysılar sandık:ı:.ra 

konduktan sonra üzerine bir çuval ör
tülüyor ve sonra ayakkabılarla Ur.eri
ne çıkılarak basılıyor: fakat bu çu
valın basılan tarafı, ba§ka bir defa, 
kaysıların ü1.erine ra.shyor ki, hıç de 
do~u değil! 

Bu tarz basrl~ş. cckirdekleri çıka
rılmış olanlarda tatbik ediliyor; el 
ile i~lenenleri görmediğim için c.ılar 
h .. ı . • , ,nda bir şey söylemek doğl'll ol-
mnz. 

T:ızevk<'n bu güzel ve nefİ!; mahsu
IU yemek ycrJilerle birkaç civar vıil
vet h'.111-tna mı.sib oluyor; bizim fs
tnn'mJ. tzmir mahsulleri gibi dayrnık
lı de-Ti l · hı>lC' sıcağa hiç tahammü!U l 

yok; Adanı.dan g~erken sepetler i
çinde çürüyor. Eğer frigorifik nakli
yat vasıtalarımız olsa her tarafa SP.V· 

ki kabil olacak ve bir taraftan Malat
ya taze mal ihracı suretiyle para ka
zanacak; uuı.k yerlerdekiler de şım
diye kadar tatmadıkları bir ~ye 'ı<a
vuşacak. 

Buranın kaysıları gibi ağaçları da 
çok na1.ik ! Ancak yedi sekiz ser.ede 
iyi mahsul verebilecek kadar ltenaine 

gelebiliyor. Bunun için bahçe ~ahip
leri sırayla bir şeftali, bir kaysı dıki
yorlar. Şeftali hemen mahsule yatıyor 

ve sekiz senede ömrünü tamamlıyur; 
onlar bu hale gelinceye kadar da ara

larındaki kaysılar yetişmiş oluyor ve 
!}eftalileri söki.ip atıyorlar, kays;lar 

kalıyor. Bu sw·etıe geçen zamanı ka
zanıyorlar. Fakat şeftali kurutulamı
yor. 

,,. )(. . 
Malatyanın güzel, şirin bir camısı 

var: fakat saat düdüğü kulesi - ora-

da hazır buldukları bir temelden ta
sarruf etmiş olmak için - ta minvre
nin yanında yükseltilmiş ve ho:; bir 

manzara almamış. Başka bir yere, 
daha doğrusu eehir ortasına konmıısı 
daha münasip olurdu. 

Malatya iki başka cihetten de bahti
yar: birincisi pazarı yok; her gün pa
zar; her gün alışverişe boğulmuş bir 

halde. İkincisi meyhanesi hiç mi, hiç 

yok. Binaenaleyh şehir de ra·hat irin
de! 

Hüseyin RIFAT 
=-~~--------~~~~~ 

Çeklrgentn bir plAnı 
yapılacak 

Bursa (Hususi) - Çekirgenin ima
rı ve ihyası için faaliyetle çalışıl.nak
tadır. Yeni kabin.enin programına 
girmiş bulunan seyyah ~ehirlerine hü
kumet bütçesinden yardım keyfiyetin 
den sonra bu husustaki çalışmaların 

dama müsmir neticeler vereceği umul 
maktadır. ~Çekirge için şehrinkinden 

tamamile ayrı bir imar planı yaptırı
lacaktır. 

Şimdilik Çekirgenin hali hazır 
münhanileri haritası yapılmaktBflır. 

Bursada 
tifo artt• 
Sıhhat müdürü 

Sular Uzerl ode alınan 
tedbirleri anlatıyor 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde Ufo 
vakaları artmıştır. Hastalığın böyle 
birdenbire arbnasının sebepleri h&.k
kında vilayet sıhhat ve içtimai mua
venet mUdıirü Kemal Sorgun şu iza
hatı vermiştir: 

"- Tifo vakaları yağmur başlcym
caya kadar pek mahdut idi. BunJan 

sonra hastalığın geçen ayJara nıı::be
ten birdenbire artması sebeplerinden 

en mühimi şudur: Bahçe aralarında 

kurumuş olan lağım suları yağmur

lar dolayısile inhilal ederek bahçelere 
yayılıp çiy yenen sebzeler üzerinde . 
taazzuv etmi§ ve bu sebeplerin de bu 
aralık fazla yetişerek bol bol kullanıl 

ması hastalığın artmasına sebep ol
rnuştur. 

Bundan başka, hastalığa yakala
nanların diğerlerile temasları da ısira

yeti temin ebnektedir. Bunun için 

halkın sıhhi tedbirlere riayet etmesi 
ve aşılanması lazımdır. 

Şehrimizin bir kısım içme sulan 
temi zsayılabilir. Esasen umumi yer

lerdeki içme sularına fenni süzgeçler 

koydurduk. Bunun haricinde mecrala

rı fenni olmayan ve vaziyetleri gayri 
sıhht bulunan Pınarba§ı, Kavaksuyu, 

Mogtenisuyu gibi suları çok tehlikeli 
görmek llzımdır. !çme sularını ayn 

ayrı tahlil ettiriyoruz. Alınacak ne
ticeye göre hareket edilecektir.,, 

Iğdır ve Kars yolu 
Uzerlnde asri otel 
fJ(°.o't'Cl (J.lmauıt) - Tğihr ve h,..,..• 

arasındaki işlek yolun yegi.ne durak 

yeri olan Tuzluca'da asri bir otel ya
pılma.sına karar verilmiştir. Belediye 

hesabına açılacak olan bu otelde me
mur klübü ve gazino kısmı da. bulu
nacaktır. 

Yozgadda ışık 
ve asfalt 

Yozgat, (Husu.si) - şehrimiz cad
delerinin tamiri devam etmektedir. 
Kısa bir zamanda Çorum - Ankara 

caddeleri muntazam bir hale konmuş, 
cumhuriyet meydanında da bir p:ırk 
yapılması için hazırlıklara başlan

mıştır. Çarşıdaki dükkanların önleri 

asfaltlanmıştır. Belediye büyük cad
deye asfalt döşemeği düşünmektedir. 

Vilayetimiz cumhuriyet bayramın
danberi elektriğe kavuşmuş bulunu

yor. Şimdilik memleketin en mühim 
yerlerinin ışık ihtiyacı karşılanmış

tır. Şehrin muhtelif yerlerine 270 lam 
ba takılmıştır. 

Ödemişte telef on 
Tesisat bitti, abone 
yazılmağa baflandı 

Ödemiş (Hususi} - Türkiy~nin 
en kalabalık kualarından biri olan 
şehrimiz son iki yıl içinde her saha-

da ciddi inkişaflar göstermeğe başla
mıştır. Kazada iş hacminin geni~le
mesi belediye varidatını da artırmış
tır. 

Bugün Ödemiş yirminc_i asrın çok 
faydalı ve lüzumlu vasıtalarından bi

rine daha kavuşmuş bulunuyor. Bele
diyemiz, kaymakamlıkla iş birliği 

ederek şehirde otomatik telefon tesi
satı yaptırmıştır. Şimdi bütün ticari 
müesseseler, resmi daireler ve evlere 
telefon vermek için abone kaydolun
maktadır. Abone sayısının kısa bir 
zamanda beş yüzü tecavüz edeceği ya
pılan müracaatlardan anleı,ılmıştır. 

Otomatik telefon faaliyete geçince 
Ödemiş telefonla 1zntlre de bağl2 na
bilocektir. 

Tethişçiliğin 
tenkili 

Birinci mukaveıeyl 
delegemizde tmz11la~ 

Cenevre, 16 (A.A.) - T~ 
ğin beynelmilel bir surette tenkili b ııi· 
kındaki hükumetler arası konf erat111 

hayete ermiştir. 

Tcthişçiliğin önlenmesi ve terı~ 
hakkındaki biri.nci mukavelenaıne, af' 
ğıdaki on dokuz hı:iklımet delegesi tı• 
rafından imzalanmıştır. ııl· 

Arnavutluk, Arjantin, Belçika. B r 
garistan, Dominlkon, Mısır, El<Uato • . wı
İspanya, Estonya, Fransa, Yunanıs çe-
Norveç, Holanda, Peru, Romanya. "/ 
koslovakya, Türkiye, V enezueUa. ıJ' 
g-oslavya. , . 

Beynelmilel bir ceza divanı te!1'11i 
hakkındaki ikinci mukavelenernede •· 
şağıdaki on hükumet delegeleri tar•· 
fmdan imzalanmıştır: 

Belçika, Bulgaristan, İspanya. frıtl 
sa, Yunanistan, Holanda. RornarıY" 
Çekoslovakya, Türkiye, Yugosla"11· 

Fransız delegesi, her iki mura;eı; 
nameyi imzalarken müstemlekeler h• 
kında ihtiraz kaydı il~ve etmiştir. 

lnglllz Hariciye 
Nazırı 

Eden hasta 
Londra, 16 (A.A.) - Hasta buJıı• 

n1.n Eden Lord Halifax ile görüıtükteıı 
sonra, doktorların tavsiyesi üzerine e-
vine dönmüş ve yatağa yatmııtır. 1':. 
sebepten dolayı, kral Leopold.un L011d 
raya gelişinde Viktorya istaııyonll~ 
bulunamadığı gibi akşam sarayd 
ziyafete de istirak edememiştir. _...,...,, 

PoDDsD öOdlYı ıre11 

Katil 
Hırsızlıklannın hesabmı 

vermiye başladı 
Kadırgada Piyerloti caddesinde ot11' 

r.an nnlİ• ml'!murn 'Haaan Baırivi ölcfli• 
ren Nazımla ıuç ortağı Salimin ~: 
yetten evvel yaptıkları birçok hırsızlı 
!ardan dolayı muhakemelerine dün al' 
liye üçüncü ceza mahkemeıinde bat1•" 
mıştır. 

Nazım isnat edilen hınızlıklart if'• 
kir ederek demittir ki: 

··- İstanbulda faili anlaşılmıyarı ııe 
"kl ·ı· gır• kadar suç varsa bana yu etı ıyor. . 

kolda zorla söylettiler. Halbuki hiç bı• 
rinden haberim yok!., 

Mahkeme şahit •.:elbi için başka gU· 
ne kalmıştır. ___..; 

Ekmek flatı 
İstanbul belediyesinden: • 
Teşrini aaninin 17 inci çarşamba gU• 

nünden itibaren birinci ekmek on 1'1J 
ruş otuz para, ikirıt.:i ekmek onkunlf' 
francal<1 on beş kuru;tur. ._./ 

lstanbul 
konuşuyor 

.... Bqts:"':' 3 Uncll4',, 
acıdan gözlerim fal taşı gıbı açılnUt°it 
Büyük bir hışımla arkama döndüm· J3 
de baktım bizim arkada§, elini kaldır-

• -mış, ikinci bir silleyi indirmeye h~ 
tanıyor .. Benim ne kadar hiddetle . 

cak 1..: Jı.ı~ 
olduğumu derhal anlamış ola ~·'. ti 
vakit kaybetmcl:len bir anda vaı:ı~ 
izah etti: 

- Kocaman bir sinek konmu§tU dar 
arkana, onu öldürmek istedim. • 

Ve ikinci darbeyi vurmağa bazırl•~ 
dı. Fakat ona cevap bile verme~e.n, ~ 
ci bir can acısından kurtulmak 1~ın, bS 
den bire tabanları kaldırıp camie dolt1' 
koımağa başladım. 

Bir an şaşıran arkadaıım, bi; 
raz sonra beni takip e.tti. F~ 
o bana yetİ§İnciye kadar, ben patidef. 

mü çıkarıp hızla silkinmiştim. Tabii fY 
nek falan bir ıcy kalmamııtı. 

Maamafih deminki acının kavg,.ııı' 
etmek için dostumun yanıma sokul~ 
sını bekliyordum. Fakat cami avlusll;11' 
kurulan pazar yerinde birdenbire o'f f' 
şeyler gözilme ilişti ki, her §eyi unut" 
esnafın yanına doğru yürüdüm. 

(Devanu yar'ra) 
HABERCi 
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CASUS 
Hatıralarını anla.tan: Mart R i şar 

Fransanın en me,hur kadın casusu 

ÇıJca~9loaırrılann hülaaaar: 
-6-

H .senesı kA.nunuevel aymm bir 
~aıuı, Mart Rl§ar, mezunen cephe 
~ıı ı:cıen ağabcytst Jan ve mefhur 
l" 1Yılrccı Roland Garro11la beraber 
:.lllek Yerlerken, Ga?T05 onlara, tk 
ı:: ctnıek Uzere bulunduğu bir icat 
ı:rıı 'ba!usetııyor: Pervane arasından 

lralyöz abgr 
bJ Sır mUddet .sonra Mart, tehlikeli 

r Oekflde yaralanan ağabeytslnln 
~nıa etmaı vtlA.yctıerlnden birine 1 
<I Yor. Orada, madam Jenevyev a 

11 
lllda bir hasta bakıcı ve kızı Lusl 

l.ı~ ta.nıroor. Onların evinde kalıyor. 
ytjk bir §e!kat göatercn Jenevye 
~ ?a.k taran Uzerinc, hasta bakıcı ola 
ll 0 rada kalmağı kabul ediyor. Je 
?ntvyev - Odalarından biri, asker1 
fı;:~aınıar taratmdan işgal edildiği 
bt - onu, blr köy oteline, ihtiyar 

İyi kr ka:1. k<>_canın yanma götUrUyor. 
rıClaJt alblı ıhtıyarlar beni büyük bir 
~~~le .kal'§rladılar ve Jenevyev on
lıliyan b~fı bir karşılığa tahammülü ol· 
' b~r tavurla, benim burada kal· 
~tılı,ı ır nıani olup olmadığını so•· 
'izıçıe ~?nan, hu tekli{i büyük bir se-

İhti abul ettiler. 
Yar kadın. -t. . 

fQla §ın can sıkıcı tarafı ~udur ki. 
_ lt~ryolamız yok. dedi, kocası da: 

~I> ~erd~nı~ bu mesele değ:I, diye ı.:e-
Je · l3ı.r karyola hazırlarız. 

'dede nc;yc.,, ertesi gün geleceğini va· 
~°hıldrc • .saat sekize JoğT{J yanımızdan 

ı. 

Onun 'd· . 
ta1 •• gı ışınden yirmi dak:ka son-

ltıuthi \j• • 

•argrld ş uır yu~r•ık vuruşiyle kapı 
ı. 

Jibcn b. · 
~ı .. aba, bana, randaki bir ka-

goattrere;.k : 

''Y Oraya Slk!anrn r dedi. 

'.l'a~ I n ız mı sın ız?,, 
•i d hu esnada kalın bir erkek se-

Uyuldu: 

- l'alnız mısınız" 
-ş· . 1 1rndirk evet · 

J - Sizd 'k . 
Ctdir? c ı amet ede:ı ~ahıslar kim-

l -1{ . 
ilrı " rzrmta hastahanede hemşire o-
tcrı h~ ?llezuniyet günlerini burada geçi 

az.: desi 
~ liir m b" • 

tıllı. S 0 ılyenin J:ıpırdadığrnı duy· 
tir ,,..konra, ihtiyar otelcinin sesi tek· 

ıU Seldi: 

::: ~te kağıdlarımrz. 
. _ ~zınız burada ne yapıyor? 
için Sal asta bakrcr diplomasını almak 
~td~l1Yor, arada sırada, hastahaneye 

_ Jl gidiyor. 

)oı-ıu ek ala siz ne diye burada kah-
ti nuz" .B' ·· • • • h b 1 lltr • ır gun evınızın ara e e-

nda e ·ı· · · h b · · 1 JiJ zı ırsmu:, a ermız o sun. 
....., s~ teyze izah etti: 

llııtz11_ urası kendi evimizdir, oğlu-.... , c • 
~· Vi ••• 

d.ı: 1
Ya.tetçi daha nazik olmağa başla· 

l'>lı.ır; l!uradan gitmeniz daha hayırlı 
~ce~1 .Eaasen, köy yakında tabliye e 
~ ti tir. ÇünkU casuslar ahali arası· 
\ h. tftıeğe başladılar. Sonra bir hayli 
~da :ah var, bunun için yataklarını· 

lb ~tiyac.ımız olacak 1 
....,, tıyar kadın ağlar ~ibi oldu: 

~lr İh~~rcye gidebiliriz yarabbim? Za
·~,1~1 tıyarıan evlerinden kovmak in-

lı 1k değil mi? · 
dİ:ıliyu ltonu§nıayı büyük bir dikkatle 
~laror, Jilsen babanın uydurduğu ya
l!1~or~ hayret etmekten kendimi ala· 
~es um. 

" bombardıman 
• 81 rı e d il lyor 
1~Iiı.,~ Ya~ak. uyandım. Korkunç bir 
•ar8lll: C:skı bınayı temellerine kadar 
~ar g·~~1• Bir ikinci patlama, çatıyı yı-

A 1 ı oldu. 

>or<J denkc:-k köyü bombardıman edili· 
ll. 

bck~~~!in g•ln, Jenevyevin dönmesini 
bus;ı~ırn .. Nihayet akşam üzeri ge11i. 

·"'ltclı g·· ·· .. J't orunu yordu. 
1 !en babaya: 

~"";.~ala bir şey yok mu? diye ıor. 
.ı.otıyar da: 

- lfay:rı dedi. Hiç birtey! 

Nihayet beni görür gibi oldu. Elim
de valizim vardı, gitmeğe hazırlanıyor
dum. 

- Ne yapıyorsunuz? diye bağırdı. 
Gidiyor musunuz? 

Bunun üzerine, ona, geceki ziyare
ti ve Jilsen babanın mlfetti§ zabite ver· 
diği cevabı anlatt1m. 

Samimi bir serzeneşle : 

• - Çocuksunuz, dedi. İnsan bu ka· 
darcık şeyden endişeye düşer mi? İdart 
makamlar bu mıntakada köy halkından 
başka hiç kimsenin bulunmamasını is
terler, hatta onlara bile müşkülat göı· 
terirler 1 

- Fakat yalana ne lüzum var? 
Mademki, burada kalmama imkan yok, 
gitmeği tel4.:ih ederim. 

J enevyev kelimeler üzerinde ısrar 
ederek: 

- Demek artık vatana hizmet et· 
. 1 ., ded. mek istemiyorsunuz, oy e mı. ı. 

- Tabii isterim 1 Fakat kabil ol1uğu 
müddetce! 

Cev~btmdan hayrete düşmüş görün
dü. 

- Biliyor musunuz ki. Mart, insan 
vazifesini tam manasiyle yapmak için, 
bazan, meşru yolların dışına çıkabilir. 
Beni dinleyin! Jilıen baba, işin k~ıtir
mesine gitmiş. Bura.da niçin kaldığı
nızı 'izah etmeliydi. D:işünilnüz ki ya
ralrlann ihtimama ihtiyaçları var ve, bu 
tenha yerlerde, hasta bakıcı oldukça az 
dır. Bilhassa şunu düşünün ki, betbaht 
aileler kocalarından veya evlatlan;ıdan 
haber bekliyorlar. Siz onlara haber g<;. 
türmek mucizesini gösterdiğiniz zaman 
bu insanlar size daima minnettar kala
caklar. size dua edeceklerdir. • - Haber götürmek mi~··· Ne demek 
istivorsunuz?. 

~- Belçikalı olduğumu biliyorsunuz. 
Cephede yaralanan vatandaşlarımdan 
b:rçokları, iç taraflara. hastahanelere 
nakledilmişlerdir. Belçikada kalmış O· 

Jan ve onlar hakkında hiç bir mallımat 
alamıyan ailelerinin, ne bi.iyük bir en· 
dişe içinde bulunduklarını takdir eder· 
siniz. Bu zavallılara haber getirip gö· 
türmen:n bir vazife, - hepimiz için bir 
vaıife - olduğu kanaatindeyim. Bu va· 
zifede hanay ardım etmek istemez mi· 
s!niz? 

Beni heyecanlandırmakta öyle mu
vaffak oldu ki, kabul ettim. 

Sahte kağıtlar 
Bana, getirdiği bir hasta bakıcı üni· 

formasını gösterdi. Tereddüdümü gö· 
rünce, ilave etti: 

- Korkmayın. Baştab:b buna izin 
verdi ı Pek ala bitir ki, bu küçük kaide· 
sizliğe cesaret etmemizde iyi bir sebep 

vardır! 

Bunun üzerine üniformayı giydim 
ve hareket ettik. Yolda, Jenevyev, şeh
re giden bir imdadı sıhhi otomobilini 
durdurdu ve bu otomobil bizi, Fürn be· 
tediye dairesinin önl..inde bıraktı. 

Jenevyev, bana: 

- Beni bir dakika bekleyin 1 dedi. 
Onun Prenses dö Pua•nın, yeni te· 

aiı ettiği hastahaneye doğru yUrildüğü· 
nü gördüm. 

Bir saat eonra döndü. 

- Her şey yolunda 1 dedi. Kabul 
edildiniz. İzin kağıdınızı imzalatıp ge· 
leyim. 

Belediye dairesine girdi ve biran 
sonra tekrar geldi. 

Uzerlerinde pul ve damgalar bulu· 
nan üç kağıdı bana uzatarak : 

- İşte kağrtlarmrz 1 dedi. 

Bunla!-, bir doğum ilmühaberi, bir 
ikamet ruhsatiyesi ve Fürn hastanesine 
angaje edilmeme dair bir vesikaydı. Bu 

üç kağıdı tetkik etmeden cebime koy
dum. 

- Bu kağıtlarda isminiz yok, dedi, 
fakat resmi makamlar, bı:iyük menfctat
lcr icap ettirikçe, göz yummasını bili· 

yorlar ! Sizden sadece mUteyaı<kız bu· 
lunmanrz ve kağıtlarınızı mümkün ol· 
duiu- kadar az ıöttermeniz iıteniyo.r. 

s,,or.ı 
· Na.ili Moran 

Dsii:aı ın lb u 1 
mıntakssı için 
~tlettzm monltUrll 

oldu 
Amerikada. ve Avrupada spor tah· 

sil et.mit kıymetli sporcularımızdan 

Galatasaray klübilnün eski atleti Tür
kiye şampiyonu Naili Yoran İstarbul 
mmtakasmm Türkspor kurumu genel 
merkezine yaptığı bir teklifin kabulü 
üzerine lstanhul mmtakasm& 100 lira 
ücretle atletizm monitörü olarak ta
yin edilmiştir. 

Genç ve çalışkan sporcumuza yeni 
işinde muvaff akiyet dileri~ 

Yunanistanın 
Enosis takımı 

geliyor 
Yunanistanın Enoeis takmıı ile şeh

rimiz klüplerinden iki.8i tarafından 
yapılan bir anlafSma neticesi; Yu.nan 

takımının iki maç yapmak üzere bu 
ay nihayetinde lstanbula gelmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Ankarada Lik 
maçları başhyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Anka.ra 
futbol tkrmları arasında lik ma.çlan 
bu hafta başlayacaktır. 

Cumartesi günU Demirkale - Altm· 
ordu; pazar günü saat 9 da Gün03 
spo~ • Harbiyegücü maçlan yapıla: 
caktır. . · 
öğleden sonra, günün en mUhtm 

maçı olan Ankara.gücü· MuhafırgUcü 
taknnlan karşılaşacaktır. • 

Ollnyaoıo en 
kuvvetli · adamı 

. Güreşiyor 
Senelerce dUnya Halter ~ampiyon

luğunu muhafaza eden, blll k:ı-ıla· 

mayan ve pek haklı olarak dünvamn 

en kuvvetli adamı,, şöhretini kar.aiıan 
11 rekor sahibi Fransız Şarl Rlgule, 

evvelki gün, Pariste İstanbul halkı
nın pek iyi tanıdığı Gilrcü pehlivan 
Kola Kuvaryani ile karşılaşmıştır. 

Henüz neticesi hakkında bir h·aber 
alamadığımız bu maçtan evvel R;gule 
gazetecilere şu beyanatı vermiştir: 

"Kuvaryaniyi yalnız Yenmek değil 
~akat bu galibiyeti en kısa bir zaman-

da kazanmak istiycr.um. Rakibimin 
değerli bir güreşçi olduğunu bilmiyor 
değilim. Fakat herkese, iki sene ev
vel intisap ettiğim bu sporda bir hay. 
Ji terakki ettiğimi göstennek istiyo-
rum .,, 

Filhakika, Rigule, gilreşe iki sene 
evvel ba.şlamıştlr ve gayet iyi bir 
peh1ivan olan Kuvaryaniyi • hele de
diği gibi kısa bir zamanda • yen'l'.lişse 
dünyanın en büyilk pehlivanları ile 
güreşmesine ve onları da yenınt-sine 
hayret edilemez ı:. 

lzmltte yeni bir 
spor klilbU 

Izmit kağrt fabrikasında tam teşek. 
küllü bir spor klübü açılmak üzere. 

dir. Kağıt.spor, ismini taşıyacak olan 
bu yeni teşekkülün memleket sporu 

için çok istüadell olacağı muhakkak. 
tır. 

GUreş klilplerlnl 
da,·et 

Güreş ajanlığıııdmt: 
937 - 938 yılı güreş prograrr.ınm 

tanzim edilebiJmesi için bölgemızde 
mevcut güreşçi sayısının tcsbit edil-

mesine lüzum görülmüştür. Bunun 
için güreşçisi bulunan klilpler~: . 

ı _ Ellerinde lisansı olan gurP.f;Çl· 

!erinin lisa.ruı ve bölge sicil sayılarını. 
2 _ Lisans alınmak için müracaat 

edilmiş olup henüz muamelesi tekem
mül etmemiş olan güreşçilerin. de böl-

ge sicil sayılarını gösterir ·bir c~tve
lin 1/12/ 937 gününe kadar ~ircş 

ajanlığına göndermeleri önemle rica 
olunur. 

Pazara; çıkan 
iplik 

DUlarokoiı açtığı 
. davaya · bakılıyor 
Paris 16 (A.A.) - 12 inci ceza 

mahkemesi, eski "Ateş Haç., cemiye
tinin reisi albay }{ont de La.roc.1ue
un muhttelif 15 tanınmış şahıs aley
hinde aÇ1lllf olduğu 7-emmükadeh da
vamı gönneğe başlamı§tır. 

Mahkemede suçlu mevkiinde eeki 
Başvekil Tardieu, mebus De KeriJJis, 
"Action Francis,, gazetesinin so..hibi 
Daudet, Delest, Bailby, ve nihayet 
Guillame ve daha bazı tanınmış gaze
teciler bulunuyordu. 

Mahkeme reisi ilk önce "Choc., ga
zetesi hakkındaki iki davanın ele alın 
masına karar verdi ve hemen albay 

Guillame ile Po.u.o di Borgonun llıtic
vabına başlandı. Her ikisi de mestur 
tahsisat hakkında • çıkan yazr!arm 

bizzat Tardieunün beyanatından baş
ka bir şey olmadığını söylediler. 

Tardieu, De I:.arocque'a gizli tahsi
sattan nasıl para verdiğini şöy:e an· 
lattı: 

"- De La.rocque odama, girer, ök· 
çelerini birbirine çarpar ve dururdu. 
Banknotları cebine indirdikten sonra 
tekrar ökçelerini birleştirir, esas va
ziyetini alır "emirlerinize amadeyim, 
bay Başvekil,. der ve çıkar. giderdi.,, 
• önümüzdeki eelsede, De Larocque-
un "Ateş Haç., teşkilatı dağıtıldıktan 
sonra kurduğu Fransız sosyal partisi-

nin parlamento grupu reisi · mebus 
tbarnegaray dinlenecek ve Tardieu 
ile muvacehe edilecektir. 

Almanyada 
Havas muhabirine 
fard·kara rı bll(Jfrlldl 
. Berlin, 16 (A.A.) Havas muhabi -
rine taro kararı bu sabah tebliğ o • 
lunmuştur. Bu kararda üç gün içın • 
de Almanyiı.dan aı.;ıım'adığı takıiir • . . \ 

de ~r\a hudut harici edileceği y~zı
lıdır, Kendisine Almanyaya girmek 
yasak edilm1ştir. .AkSi takdirde ir: 

seneye kadar hapis cezasına mahkum 
olacaktır: < • • 

• r 

Mühlet yedi güne çikarıldı . 
Bertin 16 (A.A.} Fransız büyük c!çisi 
Fi'ançois Ponbet Havas mümessilinin 
hudut harici Çıkarıl.inası mesclcsı ile 
altkadar olarak bugUn Haridye n~zı
n Von Neurathı ziyaret etmiştir. Bü
yük elçinin talebi üı.erine Ravoux'e 
verilen üç gUnlük mühlet yedi güne 
çıkarrJmıştır. 

Ne diyorl~r? 
Pıırjs 16 (:A.A.) - Tempo ga~tc~ 

sinin Bern muhabiri, Havas aj:ınsı
nin Almanya.dan hudut haricine çı· 
karılmasma karar verilmi§ bulunması 
hakkında diyor ki: 

Ravoux'nun, Almanyadan dı~arı 
çıkarılması hakkında ileri sürülen ~e
bep, propaganda nezareti ile Hari<'iye 

nezareti tarafından kendisine iyi bir 
göiJe bakılmayan bu gazetecinin or. 

tadan kaldırılması, için ancak bir Da· 
hanedir. Ravoux'uyu cidden takdir 
eden yabancı ga.r.eteciler mahafilinde 
bu haber, çok derin bir heyecan uyan. 
dırmıştır. 

Times, muhabirinden sonra ıimd! de 
Havas mtimessilinin dışarı çık:ml

ması karşısında, yabancı memleketler 
gazetecjleri, bilhassa büyük gRı;ı)tele
rin ve ajansların mürnessillerindr. ve 
muhabirlerinden mürekkep büyük bir 
grupun elimine edilmesi hakkında sis· 
tematik bir 8iyaset takip edil~ 
olduğunu müşahede etmektedir. z 

Kurmay Başkanı 
Tersanede tetkikatta bulundu 
Şehrimizde bulunan genel kurmay baı 

kanı Mareşal Fevzi Çakmak dü~ Haliç 
tersanemizde yapılmakta olan iki deniz 
altı gemis:nin inşaatını tetkik etmiştir .. 

Bok s A lemDnde 
Tüy siklet 

şamplyonluğu için 
Dünya tüy siklet boks şampiyonu 

Moris Holtzer, önümüzdeki ayın 18 sin
de, Cenevrede dlinya şampiyonluğu 
için İsviçre pmpiyonu Moris Dübua 

ile karıılapcaktır, 

' 7 

Atatürk 
köprüsü 

PJAnda tadllAt yapıldı 
Yalnız otobüsler işleyecek 
Atatürk köprüsil için BaJat atelye .. 

sinde montajı yapılan altı duba yalan 
bir zamanda haurlannuı olacaktır. Bu 
dubalar Unkapanr tarafına konacaktır. 
~u işe martta başlanacaktır. . , 

Son zamanlaıida istanbulun bir çolC 
semtleri arasında otobüs seferleri bat • 
lamış ve ileride bu •eferlerin çoğala • 
cağı düşünülerek, Atatürk köprüsün • I 
den tramvay geçirilmemesine karar ve
rllmiıtir. Köprü p11nmda bu nokta ü. 1 

zerinden plan tadil edilmiştir. 

Bugün işliyen ve ileride açılacak o
lan yeni hatlarda İJliye<:ek olan otobüs
lerin mühim bir kısmı yeni köprüden 
geçecektir. 

Otomobil 
fabrikalarında . 
Kolları . ~avu~1 .urma 

grevi . 
. Pontiac, "Michigan,. 16 (A.A.) -

2.50 amelenin kollan kavuJtutr.la gre. 
vi, mahalli bir fabri~da· ootmobil karo 
serisi imalinin tatiline sebebiyet Ycnnif 
ve Pontiac Motör Company fabrika -
tarını, parça eşyanın fikdanı dolayrsile 
~apılannı kapatmak mecburiyetinde 'bı 
rrJcmıştır. 

Zannolunduğuna göre, !'IOn 24 saat 
zarfında Amerikanın birçok yerlerinde 
47 general motör fabrikasında müma
sil grevler çıkmıştır. 

Bir yolcu 
tayyaresi 

Bacaya ~·arparak yere düştü 

Yandı 
11 2işl UJdil 

Brüksel, 16 (A.A.) - Frankforttan 
Londraya giden muazzam yolcu tayya-

resi, Ostende civarında sis dolayısiyle 

bir fabrikanın ba~sma çarpmıı ve ye
r: düşerek yaİ'ınu§tır. Sekizi yolcu ve 

üçüde mürettebat olmak üzere on bir 
kişi ölmüştür. ölenler arasınlda 

Prens de Hesse, refikası, annesi ve iki 
oğlu da vardır. 

Arnavut Krah 
Tirana dUndU 

Tirana, 16 (A.A.) - Draçda uzun
ca bir ikametten sonra, kral Zogo aileli 
efradı ile birlikte, bugün Tiranaya dön
müştür. 

T. H. K. 
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Dıyarbakıt, 17 (Huauıi) - Irak ve lataıyon binasında lluırlanan bilfede müdahale HABER'ln yepyeni bir roportsl• 

tran hudtıtlammza ul:ıpcak ötan Osre lıu ve ikram ıdiJmlt1.rdir. e• k d demiryolununtemelatmameraıimidiln AtatUrk lataı~ıeldilderinde Bq Banelon: ~.8:~ ~~"\,; ır a ın muharrir 
AtiatUrkUn buzurlauyle yapıldı. vekil ve Nafıa VekD!ni tebrik etmlfler. za ile Alicante aramda, tngiliz Gar!' HDvlyetlnl gizleyerek 

TCSrende Bııvekil CeW Bayar, Dahi· dir. dium vapurunun ur tayyareler taram1t T k 
liye ve Nafıa Vekilleri, m~bualar, u· I BUyUkıefin wlltuyonun drafmı dan bombardıman edildiği aöyl~ ıp 1 bir amele gibi 
mumi müfettit Abidin özmen ile bil • uran halk uptedilmez bir te1WWde tedir. • • ı f b • k d r 
t!ln Diyarbakır halkı bam' bulundu. mütemadiyen yqawrol diye baimJor MDşkDllerln en bDyllift yenildi gun erce 8 rt 8 8 Ç8 alŞ 

Büyük önderin treni, tCSren mahalli· ve oldufu yerde ~rtlu. Londra, ı 7 (A.A.) - Havas ajan· 
ne yalan bir yerde bulunuyor ve Bilyiik Atatürk mUtealdben tamsyon bina • 11 muha'blriftden: , 

1 
- tıçiain ııbtalXıu. 

Şef töreni pek yakında" takip ediyor· ll1U gcımitler •• tM bt taraularmda Ecaebt stinllllülerin tamamen geri 
2 

- lffinin aıkını. • 
du. Özmen tarafından latuyonla ıur ara • çekilmeli halinde lapanyadaki ild mu· 

3 
- hçinia ze.lr ve arnlamu. 

Tören nnaaında bir hava filomuz da ımdald genif sahada kurulmakta olan haaım tarafa muhariblik hukukundan 
4 

- Bütıia huaa~iyetJeriyle İKİ1aia ta bnılisiai •• 
semada uçuıtaryapıyor, halkın coıkun, yeni tehir baklanda verilen bahatı din. burlannm tanınmama Sovyet Ruıya• ......... ~ •• ~::~:!:.!.'?=.:_ıı_:a_ı:t:!!~::"-ü .b=-k-leyiniz. __ 
tezahüratına lftirak ediyordu. )edikten soma mtıtemadiyen kendileri· ıun muvafakat etmeai,murahbu heyet --·-.... -...... ~ 

Saat on ıeküldi. Huırlanan ldlnilye ni alkqlayan halla aellmlıyarak vaıon • letce ehemmiyetine bilhaua ipret edil· ç ı 
Jk olarak birinci umum! mllfettit Abidin lanna met buyurm\Jflardn'. melrte olan kati itil&fa doğru milhim bir ı· o - Ja p o o h a r b 
ömıen çıktı. Dıyarbakır - Cbre de- adım teJkil etmektedir. Halli icap eden 
miryolunun temel atma tCSreninin bntiln Fransa da mühim birçok noktalar daha vardır, ' - J ~ Battarafı 1 1nctc1e Fenpin ile Kqanm ı.tiJ'CIP---':M· 
memleket için ıer.efli bir .. tı .. Otı tarihi ParlAmento ilk fakat büyük bir mania iktiham edil....i.. m 23 l k 't . in i..+i--ft d 5.... a --s emur er omı eaın .,.~ a- IOnr&, Çin kıtaatı tlddetll bir ~ _14 

olarak kalacağmr aCSyliyerek tayle de- tir. veti beklenilmektedir. F.aaaen daha faa .. -ı.m ve dn-an kıtaatıD' P".: 
di: toplan( 81DI yapt Teknflc tali komite, ortaya atrlmrı o ı ~ "'9"" r I I lan meselelerin tavzihine devam ede- evve toplanması mukarrer bulunan mukabil taarruza amade ta)ı\'i~_...,. 

Abidin Ozmenln ıGzlerl Parla 16 (A.A.) _ Bugün öğleden bu komite mUnhuıran Brllkaeldeki taa.tı tahtit etmiflerdir. Japc>ll ~4' 
"Sayın büyüklerimiz, IOnra ve mebuAn ve &yan mecllalerl \:ek ve &ıUmllsdeki hafta bidayetinde siya.al hareketi tekli etmemek için zuna rafmen, Çin krtaatJ S~ 
''Anadolunun cldlu Güneyinin me. parllmentonun fevkallde içtlm:ımm :::ır:::J:~d~ ;=:aın~a~~ toplanmallllftı. daima ellerinde tutmaktadırllf• 

deniyet saadet ve refah ttlmmnı bu tö· ilk + ... ı ... tııarmı yapmqlarckr. Mebu,. Diğer taraftan mezk11r komt .. .cnin lilerin ~ .... i bat-inin ıımallJld'~ -a-aa komitenin lıpanyadaki iki muhaaım Çin ~ e-
renle açıyonunuz. san ve lyan reisleri, ölen azanın !!anı. murahumın talebi tberine de "'~· cenubunda arka arka.,. 

Ö 

tarafm cevaplamu alacalı Umit edil- h """5.. .r:;;__. 
rülen at ıöfilaleıimbi abartmaya 1armı yadettlkten aonra tevdi edilen er vakit içtimaa davet otunabilc:ceği teri muharebeler JaponlanJı ı&P" 

blflamııtır. 1ktıtaden en yUbek vı ma· kanun projeleri ile iatizah talairterbü mektedir. kaydolunmaktadır. ketlerinf durdurmak b~-
Jiyece en kuvvetli addedilen devletlerin okumUf}ardır. KebUAD mecllainde Helçlka Kralı - Amer·ıka mtlelair olmuetur. Çin kJtdtl' 
bütçe açıktan karpaında mlltevuin Batvekll aıautmepe, umumi aiyuete Londrada menıimle kartılaodı harbi uultlnU tatbik aayesiııdl 
bütçesiyle on dCSrt sene zarfında soo alt bütün fstilızah takrirlerinln bir Londra, 16 (A.A,) - Resmi bir zi· Uzak şark lbtllAfını man kuvvetlerini imha etıo 
milyon liradan fula Mmiryollan için umuml mlinakaea mevzuunu teekll yarette bulunmak üzere tn:iltereye ıel halle karar vermt, Bu krtaatm Pekin • Hangko~ 
para aarfeden cumhuriyetimiz malt, ik. eylemeaini ve dJğer takrirlerin de mekte olan Belçika kralını bimi1 Prince yolu Uzerlndekl dUtman muv~ 
tıaadl durumunu bu urfiyat ile takvi • bundan m llll"UI ile milmere Albert vapuru beraberinde lngiliz tor- Vqington 16 (A.A.) - HUkikn~etin laruu bozmak için yaptıkları 
ye, tarain etmiı ve yeni kudret bulmufl olnnmamu teklif etmiı ve bu teklif pl4o mulıripltri ile tayyareleri olclutu Uzak Şark ihtillfmın halllne t.P.şrikl te§ebbUaler aon iki gi1n zarfuıda 
tur.,, · meclia tarafmdan kabul edilmitUr. halde t.uıUn öiloden •onra Douvre'a mesaiye devam etmeye azmetmiı ol- muh~belere müncer oımuıtuf• 

Abidin özmen bundan sonra mmta • Jlecll8, mnumt aiyuet tlRrlndeki mt1· nul o1muttuı ·,. duğu beyan edilmektedir 1eyyar kıtaatı dün sabeh -.-:-~· 
kur ve tduı namına AtatUrke, bUyük· nakapnm organizuyonunu. parti re- Kral, sahil bataryaları tarafından ıe. Maamafih bu teırikf mesai Anieri- Şunteh tehlrlerlni ve ŞangbO ._.. 
Jere derin 1Ukranlarmr bildirmif; kür· fsierinhı konferanama terketmiftir. lamlanmııtır. kanın Japoııyaya karşı bir harekette yolu köpr11ailııil geçerek d~ 
silden inmittir. ou•• nya sulhu•• Londra, 1& (A.A.) - Belçlka kralı, bulunacağı manasını tar.ammun et- hinı zayiat verdirmiflerdir. 

An Çetiokayaoan nutku Vlctoria istasyonuna aaat ıs de var - mez. Ameril•a hUk!ımeti Milletler Ce· ÇlnUler san nehrin gerffflı' 
Bundan ıonra Nafıa Vekili Ali Çetin _.. Bltw.tı ı IDclde naı, !ncilis krah Georıes ile Baıvekil miyetinln BrWaıel konf eraııaı tarafm· çeklldller .~ 

kaya künüye çıkarak demfttir ki : Londra, 11 (A,A,) - Lord Hail• Çemberliyn ve diler aakert ve mülld dan kabul edilen karar suretine mut- Peiplng, 16 (A,A,) - Röıt'r .,. 
"Ne bahtiyarlık ki, her .a~ Ye hare. fu, hariciye nezaretinde Eden Ue ytUmek zevat tarafmdan bf!l)annqttr. tali olduktan sonra ne yapacağm, bek habJrl bildiriyor: "-

ketiyle her milli it ve davamızcb bize son bir mllllkatta bulunmuıtur. E- H b I !emektedir. Şantugun tlmallnde ne; Jafd' ;.JJ 
ilham veren Atatürk 21 Eylül 1925 ta• den, mUteaklben Çemberllyn lle gö- 11 e, mparatoro Amerika gazetelerine g8re lunun •iddetU tazyiki neti~ 

rn,mn,tnr. Acıklı bir vaziyete Nevvork, 17 (A.A.) - B-=''---1 lı:on ÇinUler, sarı nehrin ötesine çe~ 
rihinde Samsunda demiryo1unU11 Dk te- Paza t 1 d• D 1 k ·J 

1

~ . mel atına merasimini bizzat yap"-'--- r eı ye unm 1 o aca dOetü feranaının ilk neticeleri haklanda tefsir- yTle meıcbdur kalmışlardır. Jal ~ 
ua;wn Londra, 16 (A,A,) - Lord Hali- BI odad ~ ki l t k nts n emiryolunun her lk °'"" 

on iki sene .onra D i Yar bakırı tax, Berllne hareket etmeden biraz r a -. 1 ya ma lerdo bulunan Nevyork Timea pzeteai tında bir çok kilometre uzulll~~ 
t r • k • '" t r ana tılrlettfrecek enel, pazartesi snnn Berllnden dön· meeburlyetlodedir töYle yazmaktadır: ca eehrln şimal aahlllni ele gef/? 
olan batlamım banptmuı ha- mUş olacatını blldirmleUr. Buclln celen ırranau pzeteleri, Lon '"İlk neticeler ehemmiyetsiz ve acı· lerdlr. 
trraaını tesit için yapılacak temel atma Hareket etli dradan aldıkları, ıu ddden acıklı l:aberi nacak mahiyettedir. On bet cün de- Nezaretleri nakledlyora.t .,, 
pnünde 1Qtfen Diyarbüm ıereflendir· Londra 16 (A,A,) - Lord Hallfu nqret:mektedirler: vam eden mUnakapJardan tonra Japon Nankln, 16 (A,A,) - Rört't ' 
melde lclenüryollarma olcluiu kadar DL saat U de Bertlne7e hareket etmlt- HıılıePtu imparatoru Haile Selhi- yay. Çindcki gayri kanuni Jıueketln- hablrl blldlrl7or: Çin h&k6"1,ıı. t' 
yorbalurhlua da oı... .....,_..,. .a- tir. ye, Batlt cinnııdül ı.ıı,ı.;ınu ve oto. den dolay. tenldd eden bir bru Aretı zaretlerlnl Nanklnden bqk& lıl'JI". 
1talannı bir daha '" blnat t-=t -•· Alman gazeteleri ne diyorlar? mobilinl utıbia çıkarmqtır. kabul edilmit ve bu kararda ittifak bile re nakletmele karar vermııttt·,'. 

'"'
1

• '"'~ B 11 16 (AA ) · temin edilememittir. • rlclye, sıhhiye nezaretleri, Hail':~ 
bulunuyorlar. er n, , , - Korrespon- Habepatandan uçarken, yanına hiç naklolunacak, dlferlerl de ya ~ 

Arkadaflar, ~a~I dlplo~aUk, Lord Halifax'ın bir te1 alamıyan ubık imparator, bu Gelecek puarteai günü blıbyacak eyaleUnde Şunckinke yahut 4• P/ 
AtatGrk -n:-

1
_,.__ er n seya ati hakkındaki bir yazı- Jr&lde otomobili, loymetlı' yemek takım olan konferansın ikinci devresi için de saya gidecektir. Nanklnde yal .... r 

....... U&&&ruawn bir Wkeyl sında dJyor ki: -:ır k _,, 
medeniyet ve refah nurları ile aydınla. Almanya, dalma mevcut dostluk· ıanru ntmal:!a atmııa. Elindeki bir nikbin olmata imkin yoktur.,, eri daireler kalacaktır. BatkO ~ 
tank t ı b' 

1 
ı...~ da bi h Jurnal Of Commerce, beynelmilel danlık Nankinl ıonuna kadar fJJ-J 

u sa ır mest edir." aözU biJbaua tarın muhakkak aurette inhisarcı ol- ~parayı • mütevuı r ay:ıt yap. faaya karar vermiş bulunın••"""' 
Diyarbakır gibi tabiatın çok feyzine muı ıuımgeldlll noktalnazarını mtı dılı halde tüketmiıtir. teırilı:i mesai ile ıulhün kurtanlmaaı lçin Beynelmilel mınlakafl 
mazhar olan havali için ne bdar y • dafaa etmiştir. Bu eski dostluklar, Son ıünlertle, odalannı ısıtmak im· qağıdaki ihtimali derpiı eylemektedir: 
dedir. enn. yeni mllnuebeUerle muhakkak su- kAnı bu1amıyuaır kadar faldrleten im- 1 - Japonyaya karp iktisadi saha· l11al elmlyeeeklermit ~ 

D 
rette lhl&l edtlmezler,. Blllkiı, yeni t bun da zr!.:rt tedbirler almmuı. Tolı:yo, 17 (A.A.) -Haricİ)'~tJll'. 

emiryollanna ÜV11fmur ne..ı--: mUnuebetler geldlk"e bunlar, an• para or, un üzerine ldSfkle otomo • 
1 k D

• ~ ,, bilini sata-'- ı.n..n~.ıu. b' ki-'-- 2 - Çine yardım edilmeai. reti namına .az 16,lcmele uJAJa ._,,, 
o ara ıyarbaların her llh&daJııJ imar- cak herkese faydalar da getirirler. uu~ .. ~'""'.. ır" ~.uuu•· ,,., cı_l,ık zihniyetini bu veelle ile ,,1-1_ bir Korrespondans bundan sonra, Ja karar Yermittir. Bu pzete, Amerika. Japonyayı en bir zat, Japonlann Clumıhaidak' I 

•- ~ J' a .. •ı• m tb tı ~ D't çok iplik ibra" eden devlet ve Japonya neıımilel ımt-t-.1- _ _._L_ ---11 _,,ıl '"~:ıı;ranla anmayı vaaife ~ Cumhu- r "'" • a ua n .. a çıkan baıı .,.,. ı er taraftan, hali huırda kötJdln 'lJ -,,~u 111.uu•-11 •-;.,.. rıyet natı.ı bu .. n-..ı-ı .... __ ,___ zılara telmih ederek töyle deY&m e- prajmda kamı Ye ladyle ikamet et _ da Ameritcadan ~le miktarda pamuk mek taeanurunda olllladıkJanlll 
:1 ,.._,.ı .. mu-..__ diyor: ~ alan bir memleket olmam dolayııiyle etm:ıtir. 

crbal hattın etildle~e "'1•1Nf Yt ilk Fakat, görtılllyor ki, her fırsat e olan Haile Selbi~nin amcaza • zeçri tedbirlerden en çok Amerikanın .Japonva Çlndeo ne 18tl~fl 
!.ıaım o1mak üzere {65) Jijlometrelik s.ı_ dtıtttıkçe ger ... nltklerln izale edtlebl desi de, kendiıiyle beraber yeni kira· -J 

h 

_. •• 
1 

-L mutazamr olacağını kaydetmektedir. Beri' 17 (AA.) .a.ıL- . T 
c .•nm. haritala~ ye etGdfl"'-=-: :,__, leeett noktal nasarı, her tarafda ıta-•ntc.a küçük eve tapacaktır. ;.n, • - .uu&Y ... ~ .... ""' uı.ı.1~•11 b 

1 
_ ... 

1 
8

_ Çine yapılacak maddi bir yardım ih· •uet ·ı be L..ı----ır Jrır.ı. ct.tınnıı ve bundap iıibti'en t.:- taraf .. n 11 - lmemektedlr. -b.ık lmptratorun mayetinde, akraba • ecı ere yanatta "'"uuu-- ~.J 
C 

.....- - De tcb Ali tilifın bUyUınesine ıebep olabilir. yan ç· J ih.:uı ~-W,,.. ızre üzerinden tr~ tiUcf"4d. bir ta. uı e ıemelne diy-or ki: ve aile efracliyle birlikte yirmi bir 1dti ın ın - apon UM.lift~ 
raftan da Van ıam uhllMe Tatnna Lord Hallfaiın Alman harlclYe YVdır. KötJcle otomolPI satıldıktan ton Japonyaya zecrt tedbirler tatbik e· hareketini turih etmittir. ~ 
ve ıran h d t'--- .__._ nezaretinin ılyueU hakkında ıon n, '-=-'-- _ --L olan ev.1- : •• an·-'- 5 dildiği takdirde Amerikanın büyük bir 1. - Çinin bolıevizme Jı:arf r 

u u ~-. aau.r olan manın daJlar yapmak ntyeUnde oldulU .01 -..&.aana.._-. uc - ıı;aa lan harita ve ctüdler(ııi ,aptırmakta bulan- leniyor. Acaba, bu ne ol&btllr? V• oda buJUl)maktadır. Binaenaleyh her rol oyniyacağı muhakkaktır. mildafaa hareketine lttirald, ,.1 
muıtur. Kısaca 1Ah ettifim (H) kilo. bu takdirde, ne gibi bilmeceler ~ı- cıdada &agari dört kip oturacaktır. Harp vaziyeti 

2
· - Çin ile Mançukuo ar 

-relik ilk blriacl Daıın iıılUb miliıa.. ledllebllecek ! Zira, AJmanyanııı. Jıa- muııllak baluııan meaclelrln Jı11J1. ,J 
kasaya konarak ihale ...1n-:. • rlcl siyaseti, nasyonal aosyal111tlerln tinde ftlphemtz vardır. Almanya ıs- Çlnlller Japo~ tayyarelerlnl 3. - Japonya aleyhindeki ~· 
tına da baılanmıt bul~uyovre.,.lllfU· ~Udar mevkttne gelmelerlndtte~berlt, teklerinde bir had tanımıyor. Lord tahrip eltiler terin kaktlnden 8'SkU1Up atıl~I 

aazll ılyaaeUn tam abl bir I• aame Hallfaxın Berlln seyahat\ Alman- Şanghay 16 (A.A.) - Çin k~ynak· 4. - Çin ile .J;çonyamn 
Baıvekll ktlrıO.de tatlp eylemlı ve halen de takip er- Yanm ılyaaetlne bir vuzuh dahi ver- alUnı hada sal biri' i 

Ali Çetinkayadatı ıonra kUraa u •• _ lemekte bulunmuıtur. Jı!eıtell, kol- mln Yarasa bile bir işe yarayacatı- larmdan alınan m ata göre, dün me 
1

i yapmalan. _J 
vekil Celil Bayar çıktı. Kısa bi Y~ '":"!rtu,_ lektıf anıaemalar bahsinde bu gibi Ilı hiç zannetmiyoruz. lkl şıktan biri Tamingi bo§altmıe olan 29 uncu ordu S Bu noktalar, ıulh ıaı:ı~ 
.. Ji r nu .. anlatmalara deTletler arasında dot olacaktır. Ya Hltler nfyetıerlnl yan nun mukavemet merkezi timdi l'tling ulh prt1an -baklanda · ~ .J ~ yerelr ezcilmte eledi ki: rudan doirura mllDuebet te•I• et- kapalı bir surette ortaya koyacak ve fengdir. bir tef .&ylenilemes. Japonya. ~ 

- Sevincim btlytıktllr, 'BUcün rea. mert tercih eyledJllmlzl clalma bU. laıtlterede cok tehlikeli bir nikbin- Central Nevea ajanaı, Çin kıtaatmm vimlle elıle yGrGyen •e Japonya ~ 
men törenini yaptılıma bu lnpatm dlrdlltml• gibi, bizim alyueUmlı llk havası yaratacaktır. Yahud da sahi hinde hiuiyat beıliyen bir Çill 11"" 
nafu.ı h:ıyatmmcfa gok etıaalı 8him her •abada açık Te mantlktdlr. iller bu Jlfyetıerl blltllD çıplakhlile orta- sarı nehrin cenup lini mUd:ıfuy& metiyle anl&pmu. ~ 
bir mevkii vardır. Bin iki ::=.u ve hakikaten 10DdaJlara ihtiyacı olan hla -aaak, bu takdirde ele gene hazırlandıklarmJ bildirmektedir. U.n..cG ,. .,,. 
d bir eey vana, bu ancak lngtltereııln bermutat f ngllterede kAfl bir akanı- Simangoandan bildirildiğine gön bir ~_. devletlenn Tdıianf .. ',i 

<'it memleketin hududuna ulaftlrftak· harici •lrueU midir. Mesel& Alman- amel görmiyecek ve bu hareketle- Çin taburu 14/15 geeeei Hopeideki Cllek letamde lblldahalede bul~ 
tır ve tü~eaiz bu yollar ıeçtilderi bal· yanuı 7eıtl mnvasene Avrupuına 07 rinde cesaret bulacaktır . ., mücadelenin uzayıp sitmesine -~L ~e~e de ıktısadl hayatta olduju kadar nadıtı rol hakkında Çemberl&yn't.n Neler konuşu'acık? Hautan Japon tayyare meydanına hU· -"'· Japonya, ecnebtı clevtetlerill'!J 
ıçtimal hayatta da ilerleme vilcuda t1klrlerlnln cidden tasrihe lhUyacı Alman-ya -Zden Lord Hali~-- .... cum ederek altı tayyare, bin benzin deki menafiine ria- tdc'.:ektir· J/I',. 

tir
_, __ ...... _. ıe. •ardır. ı- a• l&A -s- fı,.un ve b'-k bomba talıri ....._,._ ] '1-· ec1 ~ ~ • iıdaki mneler etrafmda Almanyanm .,. u~ P -..-.- aponya Çini iktiuden iatUl tP' 1 
BUtiln bunlarla benber ...uıctmbi Mandaların tevzii meseteıl noktai nuannı etUd edecektir. tir. Çin ayyar kuvvetleri Pek'n - Ju~ bundan iki milletin saadet_~ 

artıran diler terefU bir mesele nrdır '8rllfllleeekm1ı 1 - Eüi mllatcmlekeler hakkınq Kankeu demiryolwıwı dolu tarafm· f~dan bJtka bir netice haiıl olY 
o da: Şefimizin, AtatUrkiln 
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dakibü De7ll Bkıpru sazetednlıı de ha- Atmanyanın iatediii ıeyter:n geniflik da büyük bir faaliyet göateriyorl&r. Ş8.ng Kay Şek yalnd 

buzuriariyJe ıeref vmnit. olmalandır.,, ber aldılma söre Berlln mllllkatın- ölçtlıil. Bu kuvvetler demirJoluna yalnız 15 b kfı da 
At Hl k da lılllletıer cem{7ettn1n tensik! ve kilometre mesafede bulunan mtıtead- af maa D f. 

a r lıtnyonu gezdi mandalann yeni bir tevzll meselesi 2 - Uzak prkta aavqa naat ve dit mahalleri geri almJflardır. 1 Şaqhty, 17 (A.A.) - ıtiJlllCI'~ 
Bundan aonra Atatilrldin treni me. de sOrltllecekUr. ne ıuretle aonuç vermek fıkrinde oldu- yan bir menbadan haber ~ 

raaim mahallinden iataıyona dofru ha· Bir Franıaz pzeteal ne dtror? ıu. Çinliler mukabil taarruza ıtift, Şant _ JCai • Chek, icra ~ 
rekct etmlı ve Atafllrlcün ayn1ma11 De Parl•. 16 (A.A.) -Lord Hallfuıll 3 - l•panyada yapılacak taıfiye bazırlanmıılar reisliiini terkederek bGtün ~ 

B 11 h U h baJrkmclat.! fit--:. N--'-' 16 (AA.) ,.; .. 
sahada sOrekli ve devamlı bir allat baı- er n seya a alı:kında "Bko 40 u .&Q IUllUn · - "' ... &janlJ bil· batlı:umaııdanbk vuifnini ifaya Y 

' -id d Parl .. diyor kl: 4 - Kom:ınbm aleyhinde hazırla- diriyor: .1 ___ ._.:_ Mali M ---~,_fııı latına r. ar evam emuıtir. Baıvelril, "Hltlerln verecell lıalıatın ıihnl· nan muôedenln kati neticeli hakkın· Şancbay • Hanaov A.--;-ıu ........_ ~ .. w-. ye num · ~·PfJ 
vekiller ve ha ·ırun da istasyona ge!ere-k yet itibarile tatmin edlcl olabtıece- -P' ._. diki vaı:lfeami muhafan etaaeıd' dalııi dU,Unceleri. vUDd& iki milbim lt.ratejik mevld olaa ber bapekillili 4eıWate edlıctllll"! 
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?.ata Vardı. Pardajan o vakte kadar yana haber bile vermeden dqart fır
~ tA:ırwıu ile çabucak ahbab ladı. Valver hemen Fer sokağına kce
~ Km& l.alM, cll79 hitab edi· tu. Hiçbir tedbir almıya lüzum gor • 
1-, Dllntmtnt de ince ve tatlı leSiyle meden eve girdi, merdivenleri dörder 
~ bUt.cılm" dlJ9 cevab veri • dörder çıkarak odasına atıldı. Mwııu
~ Pal,.ıln Jar dtlfmOt nu yaktı ve masanın üzerinde duran 

~. okfu)or ve bur- Floranam mektubunu bir bakışta oku-
ll1IDQ ~. fakat mtıtmaadiyen: du. Rengi bembeyaz olmQftu. Kl!Jd e-

..... !Ad ofNl umeclfhn Deftlde! linderı dUttU ve "llnet olsun" diye ba· 

· ttJ. •wdu · fırarak derhal merdivenlere atıldı. De 

"'·.~da 111 cevabı ftl'lllektey- 1i gibi eokağa f?rladJ. Bütiln nvveU
'41 le kOfUyordu. Dört yol ağzına geldifi 

\' - Dur hele, ben biraz seni seveyim 
... Sen ODU 1aJ"lll g6rilnUn! .. 

lfepu bfrden çlftllfe hareket etti -!t· Ş&vaıye bllytlk Paspartu oteline 
•1dilıoe.lnl tensip etmittf. Orada ço-

CUp rahat bir yatak bulunur, ve se 
!lelerden beri yn~u için atlayan ja 
lllll nnma gidlncey ekadar Jdlçflk Lu
la rahat ederdı. Yolda giderlerken eö
~~ ldlçllk Lubeti genif göğsür.den 
"4&\lll'llledl, otele kadar tqıdı. 

zaman kilisenin bUyUk çanının yavaş 
yavq on ikiyi vurduğunu duydu ,-e: 

- Çok geç kaldım... - diye inliye • 
rek adeti. beygir gibi kOfDlıy& bqladı. 

Nihayet kapısının önünde dört kuv
vetli atla çekilen bir arahanm dw\'iu-

fu Sentjermen Loksenıva kilisesine 
geldi. 

Hemen içeri daldı. KiUaede pek az 
lnsab vardı. Ancak yirmi kadar in • 
tan ... Hepel de Konçininln adamlany
dı. 

1 ~. an1qmak Ye dertl9'111tok 
,~ tpeJ vakit kaybetmto olan kafi- içlerinde Reno, Lövinyak, Montra 
~ val ve Salaber görlllmekteydi ki, bun· 

il ::.• Perinin çabuk yUril. yem~me-de lar güveyin muavinleri sayılırdı. Bu 
111 n n de yolda geciktiler. Mon- lnaanlar bilhaua intihap edilmişJer, 

&rtr kapwna geldikleri zaman saat on bir ve kilisenin yeglne aydmlık olan mlh· 
lrl buçuktu. Kapı da QOktan kapan- rabmın 6nUnde toplanmI1hrdı. 

lttı. hb.t Pardayan eebtnden biJ' e-
llllrnaıne ~kararak ~fi için ön ıırada bir tarafta Konçini ile 
lhUhafl&Jar derhal açtılar Roapinyak, diler tarafta ·da Leor.ora 

Otele · lle Florana dunıyorJa.rdJ. Zaten kl!l-
~ P1diklerl ve Valver ~adam lede bu iki kadmdan bqka kadııa da 

fk.oU 18rdUfü nman hemen hemen yoktu. 
~ olmqtu. )(adam Nikol ar- Milu:apta bq papu ile yanında iki 
d 

1 PliıiglU.eı bir elbüıe gfyınış ol muavini olduğu halde dini m«u:me 
JI'~ 

80 
halde delikanlıyı ka!'ft'adr ve bqlamqlardı; Valver bunların hlç 

kere katına namına yazılmıt bir tez birine dikkat bile etmemittf. 
VaılÖttlrdUftlnO söyledi. Yalnız Floranam bir ölü benzi gibi 

kilçtlk'~)'eCanlanm•P,ı. Odasmda l sotmut yU.zllnU gördU. Genç kızla 
uyutmafa çalıean Pafda· kendi arumdakl unudeleri yararak 
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mıfb. Ne konuetuklarml ifitmek ve 
kabille görmek istiyordu. 

J'auata: 
- Şimdi artık pard&yan istene 

mağarayı arum. Haydi Dalb&ran, 111 
kapıyı da kapa da ısıımı nuı1 buır
ladığmı gidip cörellJD. 

Dedikten 10nra merdivene dogru i
leriedl. Şövalye bun1&n duymuetu. Bir 
kaç dakika bekledikten 80llr& kapıyı 
yavaıça açarak maıuadan çıktı. 
Ma!u.ende bentlz lflk vardı. Merdiven
den çıkanların arkumı g6rtlJOrdu. 
Kap9111Uratıe kapadı ve o da merdi
vene gelcU. rauta .ayienmekteydt: 
- Hakibten gtızel, een ne denin Dal
baraıı, fitilin yanmuı nekadar sürer? 

- Takriben bel dakika. 
- ll'itm sen yakacaksm. Sonra ma-

ğaraya rtdeeek kadar vaktin kalır mı 
acaca? 

- Ne diyorsunuz madam, yolda ef· 
lenecet delilim ya, mataranın öbür ta 
rafına bile gidecek vaktim var. 

Biraz lllltular. Nihayet yine Fauata 
Amlrane bir le9le dedi ki: 

- Haydi çıkalım efendiler. Gider • 
ken ita aon talimatı da verecefbn Şu 
ına.M.enin kapıaım kapa Dalbaran. 
Klmblllr? Ne olur ne olmaz? 

Tekrar bir Bilkan etrafı kapladı. 
Yllrtıyenlerin admı1armm uzaklqtığı 
duyuluyordu. Pardayan da çıktı. CI· 
karken etrafma bakındı. Ktıçtık mab
rıenin içinde bir mahalleyi bavaycl U· 

çuracak kadar barut vardı. Fakat be
reket versin ki, bu bina tamamen ten- . 
ha bir yerdeydi. Yoldan da gUnde on 
kieiden fazla insan geçmu.di. Maluen
lerin önünden geçtikten sonra ikinci 
merdivene gelmişti ki, yine .Faustanm 
seeini duydu. Kadın eöyle bir emir 
vermekteydi: 

409 

- Flendiler, ü ~tlllbtl& 
gibi işinize devam edecehlnls. Dl'ma 
dışarda duracak ve etrafı ~ • 
ceksintr. M&lyö cMS ~ tam
yoraunm:. J'Cer gancek oJuı.ann, ne 
aöyUyeceilııizi blllyonuDUI c1eiil mi! 
Efendlnisin bunda. oJmacblmı ve J&
rm geleceiinl ~ Si& onun 
muaviDleriainla. Hiçbir 111"'9n halle • 
rinlz yok. Kat'tyyeıı ~bir 
hal t&kmmayum. KaplJI &ÇllllS ve 
misafiri içeri davet ecUnls. Hem ele sis 
den bunu latemedea. Decllflml 11.par
samz il yolunda ıttmll olacüttr. Bu 
gece de, h&va karambD. fiil 1&bibl· 
nin yaptıiJ gibi her tarifi bp&tma· 
mz, yarm l&bü •baden bpılan •· 
çanımz. Saat oadan blras ene! &ı 
taraftaki kapıyı kilitler w anahtan 
içinde bırakJranm. Arka bplJ'I 4a 

kapıyarak anahtarı ahr ~
Saat ond& vuifenls bltmll oı..cütır! 
Haydi gic1ln1s efendiler. 

- Madam, bul te)'ler anıedece
ifm. 

- Söfleyinla. 
- ııa.yn 4ö Pardayan Parile geldi· 

jfm gt1n beni görmo,ttl. Otel Dovll el· 
varma kadar beni göWren odur. Şim· 
di e1bJMml c1eilftlımJI olmama raf· 
men 

- Evet, abi tamyac:qı muhakkak
tır. Jıl&ly6 dö Pardayanm fevlralide 
bir hafauı vardır. la halde, kendlai 
ne gCSrllmnemeliatnig. 

Marki! M&ıy6 d6 Panlayan ai&f 
tanımaz. Onu si& kaqılaymıa. Yahut 
canım efendim, iki kiti olmanm ltl· 
mm var mı ki anki f Burada yalnız 
Marki kalam. Siz Parise dönQnb 
kont. .• 

Biraz sustular. Nihayet Fauat.anm 
sesi yine ieltlldi:. 
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- Burada artık işimi% yok, manna
tıra dönelim. 

Dal.baran, I§Jk pter. 
Dalbaran kederli tarida dedi ki: 

- Madam, bir dakika mUsaade bu
yurunuz.. 

Tekrar BUktıt ... Fa.usta, sadık ada -
mmın yU.ztlne bi.karak aordu: 

- Nen var Dt.lbaran, çok heyecr.n
lı g6züktlyomın. 

- Madam korkuyorum, korkuyo
rum. 

- Söyle, neden korkuyorsun ... 

- Madam, mesele eu: ılz bu ge..eyi 
manastırda g~lrecek.siniz. Ben ıizi 
ba§l'ahibe madam Budilenin yanma ka 

dar götUrdUkten sonra Parise d~nece
ğim. Yann sabah Bu Çe§mesl taş oca
ğından geçerek buraya geleceğim. Siz 

süt ninesi ile çocuğu yer altından geti
receksiniz, bunların hepsi mtlkenur.el. 
Mösyö dö Pardayan da gelecek, çocuk 

ğu or.a teslim edeceksiniz. Çocuk sUt 
ninesiyle gittikten sonra siz şövı.Jye 
ile beraber kalacaksınız. Bu bana öy
le harikulade gözüküyor ki, ben tna
namıyonım. 

Bana kalınıa madam, Bit ~oeağu 
mlSıyiS dö Pardayana teslim eder et 
mez tlSvalye hemen onu iılıp gidecek 
tir. 

- Pardayan çocukla berabtr git
miyeccktlr, o benimle kalacaktır. 
Hem de kendisi kalmak l!!Uyecekt.tr. 
Niçin diye soracaksınız, değil mir Bu
na cevab veremlyeceğim. Bu m~le 

bana aittir. Yalnız eunu tekrar ed~
yim ki, Pardayan benim ısranmJı:ı d~ 
ğil, kendi ıırzusuyla kalacaktır. 

Bu s3zleri o kadar kat'i bir ifade ile 1 
tôylemişti ki, Dalbaran kabule mec -
bur oldu. 

- Peki madam - dedi - Madem ki 
siz söylüyorBunuz, möayö dö Parda • 
yan da kalacaktır. O halde on bire bir 
ka çdakika kala gidiyorsun.UZ, yeraltı 
yoluncıin manastıra dönUyonnınuz, bu 
nun IUZWnunu l..nlıyorum. Herkf:Se 
kartı siz oraya girdinu, ıeeoyi ıeçir 
diniz, binaenaleyh, yine oradan ~Ik· 
malmrnız.. Bunları anlıyorum. Fakat, 
kafamm almadığı şey, ıiz bw-adan 
çıktıkta.n aonra mösyö dö Pardayanın 
kapalı kalmaaıdır. tıte burasını zih
nim alınıyor. 

- Evet, be.o gid~iın ve mösyö dö 
Pardayan burada yalnıa kalacaktır. 

- Bunu kabul edeyim madam, tam 
on birde ben gelip ı!ğımı at.eJ}eyip 
kaçıyorum. Her ecY havaya uçu}"or, 
her ıteY yanıyor. Madam, bu beni kor
kutuyor. Ben ateşlerken, ıiz odadan 
çıkmamışsanız? .. Ya hala mösyo dö 
Pardayanla. beraber bulunuyorsanız? 
Şu hald esizi ben öldürmUı olacağım 
ki, bt:nu düşünmek bile tihnimi alt 
üst ediyor madam ... 

- Zavallı Da.lbe.ranım, lüzumsUz 
korkuyorsun. Emin ol ki, ben karar 
verdiğim dakikada buradan giderim. 

- Ya hiç akla gelmez bir Mdise 
çıkarsa ... Bir dakika, hatt.l bir saniye 
geç kalmak telafi edilemez neticeler 
verebilir. 

- Şu halde dinle. Yeraltı yolunun 
kapıBını arkamda açık bırakacağım. 
Sel') on bire on kala gelirsin, gider ba
karsın. Bu kapıyı açık gC5rUrsen hen 
henUz Pardayanla yukardayım deınek 
tir. On dakika geçince tekrar döner
sin vekapıyı kapalı bulursun. 

- Ya açık olunıa ... 
- Kapalı olacaktır dedim ya ... o 

vakit kaçbğıma emin olarak vazifeni 
yaparsın. Unutma ki senin de hay:ı • 
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----------------------------------------------------------tm tehlikededir. Şimdi için rahatlaa
tı mı? 

- Eğer ıizinle beraber gelmekliği
me müsaade buyu.runanız daha. rahat 
olacağım madam. 

- Evvelclen böyle dil§ilnmemigtin. 
Sana dedimya, Pardayana yalnız ge 
leceğim.i vaadettim. Öleceğimi bil&em 
şövalyeye yaptığım vaitten geri dön· 
mem. Her il yolundadır canım, kork
ma ve bundan artık bahsetme ... 

Bu sözler itiraz kabul olunmaz bir 
fJ~kilde söylenmişti. Dal baran: 

- Baş üatüne ... 
Dedi. Fauıta da kısaca yine bir e

mir verdi : 
-Gidelim ... 

-71-
FLORANSIN EVLENMESi 

Pa.rdayan süratle indi. Konuşulan
ların bir tek kelimesini bile kaçırma-
mıştı. Kendisine lizım olandan on 
mislini öğrenmit olduğundan Fauıtayı 
rahibelerin yanma kadar takibe 1ü • 

zum görmedi, hemen geri döndU. Yir
mi dakika aonra arkadqlarırun ~anın 
daydı. Valver ve Grengay ile taş oca-
ğında bulustular. Bunlar burada bek. 
lemfşler, fa.kat hiçbir eeye tesadiıf et
memişlerdi. Lndri ile Eskargas da 

oraya gelmiflerdi, işittiklerine göre 
Soriyenteı bu geceyi manastırda ge -
çirecekti. 

Düşe.si takip eden kafile manaatır
dan çıktıktan sonra aldıkları emir mu 
cibince oraya gelmişlerdi. Pardayan 
hepsini yanına aldı. Yirmi dakika ka
dar sonra Fausta tarafından altına IA.
ğrm konulan çiftliğin mutfağında bu
lunmaktaydılar. 

Faustanın marki dediği adam ça -
yırda. bir aeyle uğraemaktaydı. Bu h-

pa.nyol şövalyenin yapmak ilJtediği i· 
§e mini olmaktaydı. Pardayan bir an 
dileündülden IOill'8. gillUmsedi, ne ya
pacağına karar verml~. 

Arkad&.§ların.a; aşağıya inmeleri 1• 
çin ip.ret etti. Mahr.enin ana.htarmı 

aldı, kapıyı kilitledi ve anahtarı deli· 
ğinde bıraktı. 

Şövalye şöyle d~nUyordu: 

- Bu adam bu ka.dar ça.ııetığı bu 
mahzene girmeyi hatırına getirmiye
ccktir. O §imdi bir volkana döndü, 
her an patlamak tehlikesi vardlt'. Ka· 

pıyı kapalı görünce hlllımmm anahta 
rı böylece bırakmayı milna.sip görclü
ğUnü zannedecek ve anahtara el ıUr .. 
miyecektir. 

Bunlan düşündükten sonra Vaher, 
Landri, F..skargas ve Grengay ile be
raber aaatlarec gizli bir i' yapmıya 
başladılar. İspanyol daha gece olma
dan her tarafı kapadı ve hanırr.Jnın 

tavsfye.<\i Uzerine ön kapıyı kilitliye • 
rek anahtarı aldı , Parfse gitti. Arka 
kapının anahtarı kllidte kalmıştı. 

Böylece Pardayan ve arkada§lan va 
ziyete bakim bulunuyorlardı. İşleri bi
tince mutfağa döndUler. Pardayanla 

Valver uzunca konuşmaya başladılar. 
Bu es:ıada Landri, :Eskargas ve Gren· 
gay yemek hazırlamakla meşguldUJer. 
Az sonra yiyecek hazırlandı, ve beş 
ahbab evlerindeymişlcr gibi keyf!lf 
keyifli kannlarını doyurdular. Oece 
olup da ortalık kararınca Pardayan ve 
Valver, beraberce mahacne indiler. 

Şövalye mağazanın manastıra olan 
yolunun kapısını açtı. Elinde f enHin 
aydınlattığı koridordan yürümeye bat 
Iadı. Bir saat sonra geri döndüler. fa
kat bu defa yanlarında madam Perin 
ile gövalY.enin kollarında da kils:Uk 
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yazıyı· l:l • 
dan i""'"':' .s?n aylardaki imzalarıruz

kısıru oönde • . .,.. • nnız. 

• etk'kl İat&Qi ... 1 
• orin çok ~•••lı yapılmaaınr 

rııuz takdirde: c_ s v ı· 
•a.._ ag e ıni:de yazdığını~ dört 

"rı; 

t> 
tı\ - Ayni yazının ıol elinizle ya. 

ınııınr · t . 
l'lııxrı ~·Baş ve şahadet parmaklan. 

.P' ır kağıt Uz erindeki izlerini: 
l'arak ~ağ elinizi kağıt iiıcrire ko
kiğıd hır kurşun kalemle eJiniz:in 

G a çıkaracağınız rcllllini: 

1ar,n1- ~uhtelif tarihlerdeki imza
tı da 'l" k· ı ave ediniz. 

t,n d:~7121 vereceğiniz delibnJmın, 
!lll\lıru lltınızın, doıtlamuzın, ni. 

• 2Jn i tav .J_ • • 
nı, hu .' ' or ı-ınızın '""' aecıyetı· 
v .. h ~"'1Yetlerini, bize imzalarını 

er""n . . 
l';\2111 .. cı bır y;tzrıından dört satır 
litit, tonderiraeniz ıiu ıöyleyehi-

Ccva l 
ttkt• P ar, müracaat 'ırasiyle \•erile 

ır M .. 
<":tritıe.! uracaat mektuplarrnın U-

~Q-~rafoOcJn 
~ay~~ehassosına 
"'iYett'. ~0Y'llayı unutmayınız. Hü • 

nııı vey .. d . iliz .. a yuısıru gon ercceğı· 
.. atın h"· · 

FlllCAye 

Baldız 
... Baştara!ı il incide 

gitti, geldi, geldi, gitti. Elini siper 
yaparak köyden düğiin alayına ben
zer bir şeylerin çıkıp çıkmadığma. 
baktı. Halbuk\ Horozköylil geUıı alı
cılar çoktan köye gelmişler, fal<at 
hAlA dönmemişlerdi. 

Zaw a.u yaklaştıkta heyecanı Ye 
sabrrsızııg1 artıyor, ne yaptığmı bil· 
mi yordu. 

Nihayet uzaktan uzağa c;algı ses~ 
Jcri duyar gibi oldu. Sesler gittikçe 
yaklaştılar. Ve hatta. alayın ucu da 
görilnmeğe başlamıştı. 

Biraz ~onra atlılar hemen karşı 
volda bellri verd ı ıer. · Dr.ve boğan,. 
;layla onun arasında l\.irli bir denız 
gfbt, k1tpk11ra uzanıyordu. 

Başları moçulu delH:aıılılar, boyu 
na fişek yakıyor, silA.h sesleri bu-
raya kadar geliyordu. 

KAmil - mesafe uzak olmasına. 
rağmen - penC'erelerı çarşafla ertulii 
gelin arabasrnt farkeder gibi olmuş, 
bu manzara onun kafasmı çrlgm bir 
hava ne doldurmuştu. 

Hemen ata atladı ve bataklığa 
doğru siirdU. Hayvan yan belJne 
kadar çamuru görünce durakladr, fa 
kat böğrüne yediği özengi darbeleri
ne dayanam1yarak ileri atılmak is
tedi. KAmil durmadan grayı boşaltı
yor: 

- Bırakın onu .. diye bağ1rıyor, 
sllahmın sP;sl de bağırmaları gibi, 
gelin alrcmın tabanca glirUltUlerl 
araıuna karışıyordu. 

Hayvan yavaş yavaş bataklığa. 
yatmağa başlamıştr. Öyle bir zaman 
oldu ki, biittin çarpmmalarma rağ
men çamura gömilldü. Gitti. Ve us. 

HABER:-~'JJÜl!l!!i..s 2 

1 
-1-

Erkek kafasın-
daki ideal kadın 

dişlerini sabah 
akşam 

Radyolin 
ile fırçahyan 

kadındır 
Diıleri en fazla beyazlatan, mikro~ 

lara karşı en müessir, terkip itibariyle 
en mükemmel dit macunu 

_ı_ı_ 

tünden fırlattığı KA.mll, hA.lA., ağır a- b l L J 
ğır bataklığa gömüldUğUnUn farkın- Istan u evazım AmirJ il 
da olmadan bağırryor, gelin alayı Satıoalma komisyonundan 
yoldan kalkan toz bulutları içinde, tstanbuILevazımamirliğinebağlısur 
ağır ağır llerliyordıı. 

Mustafa NiycJ.zi haricindeki müessesesa.t için 19500 kilo 
__ .:....._ __________ Yoğurt 23/ 11/937 Salı günü saat 14,30 

-r-ıv. da. Tophanede Satmalma komisyonunda 

Ji 
•N J _

1
_1 Ü pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tab 

min bedeli 3:510 liradır. Uk teminatı 
263 lira 25 kuruştur. Şartnamesi koınlıı 

11 1 
yonda görülebilir. lstekillerin kanunt 
vesikalarile belli saatte komisyona gel 
meleri. (263) (7761) 

SiNEMALAR: 
a ·E Y-0 C l lJ 

iAJlAY 
KELEK 
tl'EK 
S&.KAR1'A 
stmE.a 
u.KAZAR 

Y1Ll>l7 
fAN 
ŞIK 

iARB 

\SRI 
"Alllt'Af<" 

ZAFEH 

atı.Ar 

U.EMJl\K 

flALE 
St)'REVY A 

flAL.E 

A~lt Wke!i 
ı La Bohem 

Çelik kale 
Şen Haydut 
Bethoven 

1 

ı 

1 

J 

Kalpazanlar çete11i ve 
Ate~ taburu 
programım blldirmeml§tlr 
Top - Hat 
Serseriler kralı iş arıyor 

ve ö:mlyen melodiler 
Dördlincll aşkı ve Karn 
güller 
Hortlak \·e Al tın bırııı 

Slngapur postası ve De. 
mir yumruk 
programını blldtrmeml§tlr 

ISTANBUL 
Varyete ve tlyalro 
programını blldirmeın.i~ür 

Hacı Murat tUrkçel ve 
Mllton genç kızlar mekte 
binde 
Güneşe doğru ve ikizler 
Beyu: Mf'lek ve Kanundan 
kaçılmaz. 

İşte babl"iycliler ve Kır
mızı derili! ~r çettııi 

KAOIKOY 
ı Programrru blldlrmeml~tlr 
ı ebedi senfoni 

ÜSKUDAR 
Programını blldlrmeml§tlr 

B .\K IRKÖY 
KIL TtV AJ>I Yolga ateşler içinde 

TiYATROLAR: 
l'F.PEBAŞJ f>HAM KISMI 

Yeşilköy makinist mektebi önünde
ki iskelenin genişletilmesi pamrlığı 

şartnamesinde tadilat yapıldığından 

22/11/ 937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satmalma komisyonunda yapıla
caktrr. 

Keşif bedeli 7760 lira 81 kurwıtur. 
İlk teminatı 582 lira 7 kuruştur. 
Şartname ve ke§fi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte kanlllli 
vesikalarile beraber komil!lyona gel
meleri. "260) (7758) 

Selimiyede Kavak iskelesinin tami~ 
ri 23/ 11/ 937 salı günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Uevazım amir· 
liği satmalma komisyonunda pazar
lıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 542 
lira ilk teminatı 40 lira 65 kuru~tur. 
Keşif ve şartnamesi komisyond:ı ~ö
rülebilir. ı~tcklilerin kanuni belgele
rile belli saatte komisyona gelmt>le
ri. (262) (7760) 

• .. 

-

Deniz · Levazım Satınalma 

Komisyonu ilanları 

? 

ı - Takriben (80,000) kilo kadar tutacak (11,000) adet kazan izgara.sı 18 
lkinciteşrin 1937 tarihin~ rr.stlayan Perşem~ günü Ea:ıt 14 te pazarlıkla alr -
nacaktrr. 

2 - Tahmin edilen bedeli (13,600) lira ve muvakkat temin.ı.tı (1020) lira 
olup, şa.rtnam~i komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 salılı kanunda yazılı veaikal:ırl:ı birlikdc ve 1020 lira
dan ibaret olan muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı muhasebe müdür -
lüğüne yatırarak mukabilinde alaC'aklarr makbuz veya Banka teminat mektu
bu ile ve belli gC ı \'C a:ıattc Kasımpaşa da bulunan Komisyona müracaatlar;:. 

(7710) 

1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyonundan: 1 
8/12/937 '-.-ar§amiJa günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilc.1.;eği Ankarada U

lus, İstanbulda Son Telgıaf ve İzmirde Anadolu ga.zetelerile 15, 17, 19 ve 21 ,fı 
Birincite~rin ı g 3 7 gü::ıleriııde Han edilen 95 adet Elektrik motörü şartnamesinin te 
diye şartlarında bazı <l~ğişiklik yapılmasına zaruret hasıl olduğundan mezkur 
günlerde çıkan ilanlar h·:.iküıns:izdür. (7626) 

95 adet el~ktrik motörü ve teferrüatı. 
Tahm'.n edilcrı bcd,.li ( ı i .000) lira olan yukarıda yazılı Dokıoan beş adet E

Jektri:.: Motörü ve teferrü:ıtı As:-eri Fabrikalar Umum M:.idürlüğü Satın alma ko
misyo:ıur.ca 3 1 'ı 938 pazartesi günü sa at 15 de Kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Tali.~!erin muvakkat teminat .o
lan ( 127 5) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur gurıde saat 14 de kadar komıs
yöna vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve 
saikle mezkur gün ve saatte Komisyona mürcaatlan. (7653) 

MektepDDUeıre0 Çocuk veOUeırDa 
ınea O~IYO ıonrektöırOeırıınıe 
Mektep kitaplannız.ı almadan .... bir kere eıki tanıdığını: 

"' VAKiT Kitabevine 
" İlli Uvıyetini açığ~ vurmak iste 

Yorııan . 
kuıı ız, sızce m4lfun bir n.miz 1 ~aat 20,30 da 

~ım~ ISl'ANVA B \IJ(r.:Lf;;ıı:-;uıı: 
ıııı Dram 3 perdo 

!stanbul LcYaznn amirliğine bağlt 
müessesat için 120 ton kuru fUlul· 
ye 2/ 12/ 937 perşenıbc günU saat 15 
de Tcphanede İstanbul Levazım a"!'.ir 
liği salınalma komisyonunda kapah 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 14400 lir::ıdır. llk tı:ımiMtı 
1080 liradır. !stcldilerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerind~ ya
zılı be~gclerile birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermt?1eri. f:?39) (7757) 

uğrayını z.. ilk, Orta, lise, Yükaek ve Meslek ... Her okulun, he' 
sınıfı için , her dilden , her türlü maarif r.eqriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirai niz.. (f;"a:~llız. Mese1~ (İzmir Ruh 161 ), 

Ab 3) ilah i;ibi. 

~ekliyoruz.) 
' 111•1 ..... ıssı......-. a-

htanb ı 
~lihlürıu~u Belediyesi Merkez Hal 

II 6tinden · 
aJd • 

ae\·en ~ l08 No. da Mehmet Toprak 
No. d~ Hı O :N'o. dıı Suphi Ercan, 145 
tlcarettıeakk.r Güler kaYun-karpuı 
karda •.::; iştıgal etmekte olan ve yu 
ıl;ı it ı l'!l•~. tnlerı Yazılı tiler.arlar bura 
oırıu1ci uameıeıerlne nihayet , ·ermle 
1_:ı r1 la~;rndan lrl:ı re.m izdeki teminat 
?:inden edllPrelt lhşlklerl kesilece· 
Olan rn.ultl.E>?.krır Bı>rgilerden alaC'ağı 
lerne l;f~~~~sll varsa evrak1 milsbltP. 
rJhıne lt!ld te n!hayet 18-12-9H ta- i 
llur. tır lllllracaatları nn.n n1u-' 

1 

r 'MI oil<ında: 
uımnı l ~RAL L!r.. 

• • • 

F'RANSJZ T tY ATHOfl rı"1nA 
llPr-:RET ı<ıs~r· ' 

saat 20.30 da ıımlll~;ll;ııııl~ 
~ T Eı'Ş .BÖC EGI jı'!lli~11111 jlll!'~ 
h.omedı 4 perde 1\ılllııııınımıl• 
E.RTlJCRUL SADi l't:;!\. 

' \TROSU 

CumR. g\ioü akşamı 

B\KmKôY'DE 
(Çamurda bir umbal• l 

\'odı il 3 perde 

İdareleri lstanbul Levaıı:ım a.rdr li
ğine bağh mücssesat için 1500 kilo 
çay 2/ 12/ 037 perşembe günü saal 14 
de Tophıınedc İstanbul Levazım amir
liği satmalma komisyonunda açık ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin hedeli 
41:25 liradtr. İlk teminatı 331 lira 88 
kuruştur. isteklilerin kanwıi \·esıka
larile bera~r belli saatte gelmf'Jeri. 
(231) (7759! 

· Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, Va• 

kit ka}'be:me olabilir, üz.ülebilirıini::.. 
l!ı:isasa lı~r yetde kıymet vermeli: (VAK.iT KiTABEVi) 

de mehtep ki ta oc;ılığınd a i htiıaı ka-:.anmıştır ·, .. 
Ki.ıao üzerine f:(eleceh her sorguya kar.~ılı~ verılır. 
ADRES: lstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakı t lstanbul Posta kutusu ~ 46. 

20335 -· ~. --~ . 

GAZETEMiZE VERECE~lNlZ İLANLAR VE iLAN JŞLERINtZ 
iÇIN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

Adres: 1atanbul An:nuaO:ıdd~si 
VAKiT Y:1du altında 

iİlll••••• !'elefon: 20335 

No: 10!! 

' 
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12 •d o Çabuk. çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 

l enlze ~c biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi:lelerini tahri§ 
ederler ve 

.,,, 

!1 fıtfNStTEŞRtN - T9!1 # 

HAZIMSIZLICI MlDE EKŞlLlK ve YANMALARI~~ 
ıir. lNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir ıiıe M es. 
alınız. Hiç bir mümasil mUstahzarla kıyas kabul etııl 
MAZON isim horoz markasına dikkat. T U Z U Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, İstanbul 
Yenipostahane arkasında 

Ekşilik, 
DiklCat \'e iYi JJAZll\1 <><I"n':ı:. <'ğrrlık baş dönmeleri hissederler 

Hazımsızlık MEVVA ......... _. ...................................... ~ 
• 
1 

Bu lcEfdenln en bUyUk fkramlyeQI olan 

30.000 Lira 
Nimet Gişesine Çıktı 

Para)'J hizzllt Nimf't Abla, Balıkeıir Kazaıı Kebaud Nahiyesinde 
15346 numaı-ah bilet ahibi Bay Nafizin evine kadar götürdü, teslim 

etti. B:.ty N:\~a son derece memnun k:ıılarek ve Nimet AbJaya 
İl'İ bir hahşİf verer~k trene kadar teıyi etti. 

A~rıca: 2 inci ikramiye olan 15.000 lirayı 
. da .8135 nufharalı bilet 11llhibi Bodımcıda Bayan Anjele vereli. 

İstanbul, Eminönü 16 numaralı 

Adrese dikkat : 
Ntmet Olsest sahibi Nimet Abla Özden 

• 

Bay Nafiz ve Nimet abla 
Bay Natızın bahçesinde çekilen resim 

••~ADEMi i K T i DAR~-• 
• 

ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞD 

H o 
- Tabletleri • Her eczanede arayınız. ı Paea. kutueu t2as Hormobln J -· 

Ys!,,tr 
F .. TI ·k 

K::tıı>iyecııerae 

Emniyeti• ••tın . 
alcltiınız markadır. 

Mürekkepli ve Ku·ı:un Kalemlerin.1n 
cep ve masa için olan 

yeni Şevron modelleri 
bir haril adır. _ 

. ., 
IGRiPiN. 

VilcudunuZda ağrı, u.ncı, eızı, kır. 

gınhk, Urperme hisseder etmez 
hemen bir ka~ 

GRiPil 
alınız, rahatsızlığınız hemen geçer 

' 

GRiPiN 
Baş ve di§ ağrılarına, gripe, soğu 
algınlığına, romatizmaya karşı en 

tesirli ve hiç zarar3ız iliçtır 

GRiPiN 
Birinci sınıf Operatör 

Or.CAFER 1,AVVAR 
Umwnt cerra.ht v~ sinlı', dimağ 

CP.rrahlsi mütehassısı 
Paris Tıp F akülteai S. Aıiıtan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik · "'Yüz, meme, karm bu
~uklukları., Nisaiye ve doğum 

mUt.ebassısı • 

Muayene: Sabahlan M e c D c nen 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra Ucretlidlr 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ran 
- No. 1 Telefon: U086 

Bi 
Maruf y ,. A ıeyahatten 

beıtekirımız esaı l sım döndü 

ilk şarkılarını 
Altın sesli B!lyan Hamlyet'e meşkettl 

Bu s:ırkı!ıtt ljrer melodi nümuneaidir. 
Bayan HAMtYET'in G~si ve c'.-geri bu ~arlolarda tamamile anla~· 

dır. Bu kanaate vctrmak !çit-. plağı baştan sonuna kadar dinleyinü. 
Birinci p'ak numarası: 17405 

ÇARE SAZIM • HONKAR SULARI 
Münhasıran COLUM 3iA plakıarınd• 

HıS - NE.ŞE - RUH - SAN'AT 
Bayan HAMIYET'in COLUMBlA plaklarına okuduğu diğer tarlalar da 

peyderpey .atıp çıkarılacaktır. 

· s ıon Çayı 
Mevsimin en iyi ikramı yalnız SALON ÇAYI dır. 7'cvkinizi ancak 1 

SALON ÇAYI'nda bulabilirsiniz. SALON ÇAYINI her yerde ısrarla 
arayınız SATIŞ MERKEZİ: lSTA."mUL ASlrlAALTI Tahmil aokak AZERBAYCAN 

ttcaret haneai No. 8 Tel. 21771 : 

•• • 
EVET GUZELIM 

• • 
Ş ı ·M D 1 
Bütün erkekleri teahir edebilirsin. Bir mlknatisin i'fne
leri ce.ıbettiii gibi, cilt için gayet sabit ve son derece yr 
pıpn ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört puctn,. 1! 
tecrübe et. 

1ıte, kimyagerlerin ve kWmlann 50 
aenedenberi aradıktan pudra, günde 
bir defa pudralanmak kafidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga· • 
yet ince olmak itibariyle yüzilnilziln 
ve burnuntUun parlaklığı ebediyen 
zail olur. 

Dıtarda, yağmur ve güneıtc, dahilde 
ııt.:ak salonlarda (resimlerde cörd\1-
ğünüs gibi) her ıeyi yapabilininiz. 
Suya, güneıe ma.nu kaldığınu ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 
ıayanı hayret safiyetini muhafaza ~~!!!!:~~::; 
edersiniz. Akıam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençteıtire

bilirler ve birkaç yaı daha genç cö
rünmeye muvaffak olurlar. 

Bu pudra gayet beyazlatıa ve kuv
vetlendirici.dir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halinde gözükmez. ni adet! tabii telakki edeceklerdit· 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu aihramiz, gayet ince 'it 
kadar güzel ve muntazam yapışır ki ıon derece yapııkan "birde dört" 
me'<f.:udiyeti bile f.lrkedilemez. En pudrayı ısrarla ve markasına di~· 
samimt doıtlannıı: bile (Bu pudra kat ederek isteyini.ı. Neticeıindetl 
sayesinde) teninizin cazip güzelliği - memnun k:ılacaksmır. 

~efiı ve leziz makarna yemek iıterseniz? 

Her Yerde 
İtalyan uıulü .afi irmikten yapılan 

YILDIZ 
.\1ARKA GLUTEN MAKARNASINI iSTEYiNiZ. 

Başlıca hakkaliye mafazalannda sabhr. 
Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi No. 167 

- MAKARNACILIK TORK L TD. ŞiRKETi Telefon: 43481. ---

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Birinciktinun 937 dedff• 
Büyük ikramiye 40.000 Liradir. 
Bundan başka : 15,000, 12,000, 10,000 
llrahk lkramlyelerle (20,000 ve ıo,ooo 

liralık iki adet mUkAfat vardır ... 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin edeli 

bu piyangoya iştirak ediniz ... 


