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Marlen Ditrih'in 
taliine kin 

besli yen kadın 
- Yazısı 8 incide -

tıan işlen ·Tel: Z0335 

Sovyet Rusyada ~dlyltlık ırnü~@YförrD~lf 
Vaıroın lb>lYıylYık bftr MlY· 
hal)(eme lb>aşOaycrr 

22 kişi Sovıet birliğhıi 
tahripten suçlu 

'Maılksnm ~cırkl zeDıınıroe-
9'erel}( mu öO<§JüırltlıoınnnYış Y 

• .-:- Ynıı!'lı 8 lncidt 

Ankaradan bu sabah 
şehrimize geldil r 

"Balkan paktının kapısı her Bal anhya açıktır,, 
Diyen Yugoslavya 

Başvekili 
Vüksek tab sll gençli
ğinin tezahUrallle 

Dün akşam 
uğurlandı 

Balkan antantı daimi konseyine iş. 
tirak etmek üzere mcmlekctimire ge. 
len ve dört gündenberi Ankarada bu· 

lunmakta olan Yunan Başvekili Me. 
taksas ve Romen dı§ bakanlığı müs-

teşarı I<omneh, mihmandarlarile be. Bugiln şehrimize gelen Yuxan Ba.şt•elc ili Mctaksas A11kara stadyomunda 
raber dün akşam saat 20,20 de Anka. -.,....-"-------------------------
radan kalkan hususi bir trenle şehri
miu dönmü§lerdir. 

Ankara istasyonunda Başvekil Cc • 
lftt Bayar, Hariciye vekili Tevfik Rilş· 
tü Aras, Cumhurreisliği başyaveri ve 
vekiller, mebuslar ta.rafından uğurla
nan muhterem misafirlerimiz, öğleye 
doğru Haydarpaşa. istasyonuna muva. ı 
salatlarmda da merasimle karşılan. 
mı§lardır. 

Et ucuzladı 
BeDe<dlftye mlYl'fFe~\töş ~~ ~alb>ıta 
memuıruaıro lf»lYI saılQ>caılflı ~asafPDaırı · 

kouııtırco ettn Deır · · 
Şehrin her tarafında azami 

Balkan antantı daim! konseyi baş
kanı general Metaksııs, lstanbula hare

~;:::.:i~ı-..~ır-..ı.-.~9"!1..-,,..,......,..,,..,,~·~~·~.-......,..~---.---.~-..,.,,~ ~ 

f ia la et satıhyor 
Voli yakında daha ucuzhı~1acoğıoı söylüyor 

•••••••nR••••n• ..... •H••••••• ... , ..................................... n .. • ..... ••••n••••••••wİ 

•tauyaının ıstekoeırı : · ı 
Habeşıstanın ilhakını lngiltere 

..ı::"ı rnalldır 
~ . ":_ Akdenizde lnglltere ile tam 
~\~ .. ~~ rnüs3·vat '°"a -:~··············-·······-·-· ........... - .......................... _.-... --.. ·-···· 

, Uyük Faş:st. mecUsi ln~i.iz 
~~teklerini de tetkik edecek 

~tı &ar~' 28 (A.A.) - J.ord Jlnlifnx bu- Deniz kuvvetleri noktnsmdnn Roma ha· 
h l>laııtısı:a içtima eden husnsl konsey lihnzırdnkl Nyon karnkol gemileri sistemi 
ı IU ~di!nıı dan sonra krnl 1arafından ka· modelinde bir muvnz~ne sistemi derpiş lbj lccııd· ~ ve hnrici)'e nnıırhğı mühür· eylemektedir. Bu sistem so)•esincle Sicilya 

tıtt} 151.~e lc\•tii edilmişlir. nın şark mıntnkasmdn bir ltnl)·nn hAki-
l lo .. ,, llluza rnreJer baş'adı 
ıı I' ""ra ı (A mlyeti teessüs edecek ve esaslı bir ~v-
1 ftlctı<f .A.) - ?ılüıa'kerat ibzul kulceyş noktası ol:ın Don hunınu ile Sicil· 
~1_1ı~ren: Londrnd:ı bilfiil bıışlnrnıştır. 
h,"llc:ı lco n 1'om:ı elcisi J..ord Perth fil. 
~ltan ııt Ciano ile yaptığı uzun bir mü-
1 1111 ltın lı:;cınra llomndnn ayrılmış ve 
q11 <len ü nd~slne vcrdlğı maınmnta müs-
~~llıcıı; ,ıfündcnbcri lngillz ricali ne 
l:ıtY:ı t Uışlnmıştır 
il abıı h · 

11 n Ct5c)'dcn C\'Vel llnbtşlstnn 
'-' l:ının 1'11i i mnsını f tcmcktcdir. Cun· 

ı illarınd:~ ıınr~k hu s.ıycclc I.ondrn pi-
l\ 1 il Q(J n rqıı acılııbıle!!cktlr. 

ltlll) r nu~c söre Akclt>nizde Jngllle-

ya arasındaki bo!ıJZJ kontrol etmek kabil 
olacaktır. 

Jtıılya kıUI miktarda Sih·eyş konalı aksi· 
yonu snlın alarak idare meclisinde ıemsiJ 
edilmek arzu cımcklo ise de kanalın mü· 

dafaasma iştirak etme~i lıılcp etmek tn• 

U\"\"Utund:ı dckildir. Esasen bu şekilde bir 
lnlep aJ:Jcbi lhtlm:ıl hallcdilemi:recek ol:ıo 
bir takım meselelerin ihdnsınn )'ol açocnk 
tır. 

H::ılihazırdıı bu muhtelif noktabrla bir· 11! l! l "to: 3 'nl İ"Slcmektcdlr. Cünkfi 
ı ~ t.ıı f> lııgıJiz kuv\·etlarfnln tnhdi- likte l\lısırdnki Sudnn hududunun tashihi 
lw ~lla ,:trnekJc müsıı, ıdır. ltah·a anla· ve Habeş kabilelerine İngiliz somalisi Uc 
ı.-.ı .... urc haJ'I • • rr d k ._-_kk ""t ...:rıesındc . 1 ınzırdn sadece ümulü ncnyn an gecme ıw ·ının verilmesi mP. 
llıtııı llıııı.ınıJ<.! ımza edilen muvşkkot an- selesi tetkik edilmektedir. 
lııt ıı" lıııza.., rı dnhn <geniş lılr beyanna- İyi haber alan İngiliz mtıhfillcrl, 3,4 ve 
'"" e lttı~ ını lstcmc~tedlr. Bu beynnna· 5 martta. toplanacak olan lıilyiik faşist mec 
it !ı;ıı'lrti~ı:~~n vazi ·cif Akdcnizdcn l ti- 1f inin yapılan propagıındayn nihayet ve· 
tlıı " ~ Rcı toın:ı. :iccn ha~atl bir mese· rilmc~i için lngi!tcre 1nrııfındnn izhar r--
~ ,.e r ıı dl ı v J ~ • 

lı" e'lco15d . c • tın menfantlcrl 1• dilen nrzıı, Lihy:ı ,.e fspnnynrlııki ftnlyan 
'dılcc~ ~ hır <"hcmml et fiesbcıttlğl 

...... ht, ......... -;::---..,..--:....._ ___ _ 
4KA·····-······· .. ·-·-····-·-· 

kıtnl:ırının kıı;mr.n ııcrl nlııımo<ıı ve mcr· 

keıl A vrupncln lınh ::ııı ın teşriki mec::ıl e'· 
ınc'>i hnkkınıl:ı r.rnndinln lınz.rlııdıj{ı nı· 

poru tetkik edcrcğinl zıınnctmcl.tcdirlcr. 

""QüNcüz 
~ e E ~ DçD ıra lnkip edilen ı;lync;cfin Olll\':lfrnklyclsizliği-
~Ok ni 1;lls!crcrek olnn bir lliliıfglrizlikle h:ıre-

• lüıokcrclerc resmen on sün onrn hıı~· 
l!ınac:ıktır. l.ondra mnhrillcrindc :rnnn<"· 
dil<ll~ine g1rc Romanın istccli~i biitiin nok 
tnı:ırdıı ltlllır edilmesi lınkôn olmndıflı tak 
dirdc ltalyıınl:ır, Çl'mhcr1 ıvn ıornfındnn 

<:! ~ d i k kate k elmcklcnse "psil.olojik bir tesir .. i olı:ı· 
""' ~,.. ::ı. r b. ! c:: olan sarahatten olduJicn mahrum bir 1 1"'.ı. ~...... ır eser : --\~ : aıünşm::ı akdctmeği tercih edeceklerdir. 

~a ll::lktadır 1. -.. -... -............ ,_ ... [ 
Granrli Romaya l!ilti 

tondra, 28 (A.A.) - İlah·:ının Lodra 
lıOyük c!çlst Grondl hugün Romnyn hare· 
kel etrniılir. 

l ......................... nı ................................. = 

1 Atatürk 

1 

Yunan gazetecilerine 
beyanatta bulundu 

1BUtilo gayretimizle 1 
hakkoniyetu 
yaklaşmaya : 
çalışmalıyız i 1 

Reisicumhur AtntOrk, Ankoroda Elen İ 
Bnşvekili General Melaksas ile konuşur- i 
ken, Yun(\n gazetecileri de hazır bulu- ; 
nuyorlardı. ; 
Komşu mesleklaşlnrımıı, sörüşme es- ! 

nasında AtotürkOn sözlerini gazeteleri
ne telsrnna bildlrmlşlerdlr. Büyük ~ 
fin, bildirilen sözleri şudur: 

"Milletlerimiz anısındaki calı$ma be-

l 
raberliği ıamanla mukayyet bir şey 

~ De'\"amı 8 incide 
awwwwowa.-..-wnoan..-•-•••••-,• ... oowawaeas• 

Bitler 
ltalyaya mayısın ilk 
yarısında gidecek 
Berlin, 28 (A. A.) - D. N. B. nin 

bildirdiğine göre, Hitlerin İtalyayı zi-
yareti mayısın ilk onbeş günü içinde 

olacaktır. Bitler sekiz gün sürecek ~ 
lan İtalya scyahatinae Romayı, Flo. 

ransa~ı. Napoliyi ziyaret edecektir. 
Romada Kirinal sarayında oturacak. 
tır. Bu ziyaret esnasında büyük bir do
nanma ve ordu geçit resimleri ile ma
ne\Tnlar yapılacaktır. Aynca Hitler 
faşist partisinin Uç bllyUk tezahürlin
de de hn.zır bulunacaktır. 

Cenevreqe 
gidecek 

heyetimiz 
Numan Meııemencl
n:n re~sliğl altında 

Ankar-udan geldi 
..-: Yaıısı 8 incide 

lstanbu1ım muhtelif semtlerindeki 1:asap tlii7ckanlarmdan dördünde bu mı.' 
baJı 1ıep ayni ra kam'lar görünüyordu 

.,.... Yaıısı 4 flnclid• 

Aksa rayda 
esrarlı bir hAdise 

Bir keresteci boş dükkanıan 
niçin yakmak istiyordu ? 

Gece yarısı müthiş bir takip 
Bulunan palto ve şapka suçluyu 

meydana ~ıkardı 

Kcrcstccitıin tıa'kmak fstcd!ğ_i diikktııı'lardmı biri .. --
-: Yazısı 8 Jnddt 
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I DA RE E V J ı lstanbut Ankara caddesi 
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Yazı itleri telefonu; 23872 

1(J Ueğit mi ? 
ii .. Hatırıııarını unhıtnn TEFRiKA 

CE\'1\IS Nonont NO: 4 4 
idare .. . .. : 24370 

EnteUicens Seni"in ftı mı-şhuı f'a!IUotlarıntfan .u HaUIK, n l ı• •• 
:S r: 

ilin .. : 2033~ 

ABONE ŞARTLARI ........ 
• •\tl•tıl 
3 • .,, .. .. .. ,.. .. . 

r11r1ı.,,. 

ı.•o• "' ,.. . 
l t •• • ••• • 

__ ., ........ 
••••• • • ••• ••• • 

iiet1C m ıl!ı'lt<elhlalSSDSBii 
ii ©>Uaı onun ır ma ? li 
p b 
:1 Et fiatlarındcı ucuzluk kararı bu İ! 
fJ günden itibaren tatbik sahasına 1«;). H 
!İ nulmU§ olaca.k. Belediye narhları li 
il tesbit ve iltfo etti. I<ıvırcık 50, ku:ıu iE 
!i ve dağlıç .f 7, Karaman v~ dana ıo !I 

Bir kaç dakika sonra uzaktan· beş el sHAb 
sesi duyuldu. tfen de hfr kaç el ateş 

etmek suretlle mukabele ettim 

Vış Süµısa 
•• )f .,,. t ·ı 

.,.~iı rle~ik tSaıkan 
i! Myn· ~S, keçi ve rruında etkm f5 ku.. 1: 
:: t . :: i! ~ an fazla f uıtla satıUımıyacak. i! 

devletierJ,, ne doğrDu ii U~zl~k ka~armdan ve narhtan ev- :l 
. . z1 ır tJal etı a§C'.gı yıtkan bu f'i.atlarta 80• 1: 

Yazan: ~.~!ameıtın NA F_ d tan kmap!arın fiatlan bu hadiU rı· !i 
A TATURK un 27 şubat gecesı :: locırm,,1'"" me bı A ,1 Y•z t b'• k :: .. ı ·· __ ,.. r ırı ,:egı a ıı çı :-a.. :: 

Ankara,da Turk, Elen, Yugos.. !i rırlarsa .,,.. l lı ı..: d' k !: 
1 R t .1 .. l d. v. 'I :1 .. pt aca c v,r Şe?.J e yo .• , 
av ve umen gaze ecı ere soy e ıgı şu ; T~caret ve ek b t 2 •• ~ • i: 

s öz'er üzerinde dikkatle durmak la- ı:ı B-yogyl, 1.: "1b cf.mtese e~ı, ttıyen U 
d .. :

1 
"" ı. ,. ..... sa ı ıa ına .,. M sın. :: 

Zim ır: i· Bütfitı kas ı b · l"k l · :: ''Diltı acüa "md~ kada hn·ka I:! aparın ır ı o up etı i; 
. Y •

1 
• ~ •• ~ye r, "''-"Y 1 p narhm azami 1ıaddi i!zerinden sat. il 

başka mi '.etlerm unycm yaptıkUın •i mal"rı • ·· ,_,, ö .. 1 .. 1•: ı:J .. ı.~ mumr.·~n g ru muyor. • 
ıır. asırl<srca beraber Y!J§adıklan ta_ ı: iE 
rS,ttt görülmü§tür. Bizim 1:urnuılc 'i A."1Z .me.se'e şurada: 1Ut1k ~ın i! 
ıs~:lığimiz ünyon'un tarihte geç- 1:: censcltnd.ııt asılı duran etler ara.sın- g 
mf~ olan imyonlanH' çok fevkinde 1H dı:uı 1."1vırC1kl4.1 Karamanı n"".sıl ayırd i! 

............ . t . i·
1

1 edecel.·, lstanbul hem.,erilerlnin l>i- :: 
o.,,__,ını lS CTSZ.. • • :: 
Unyon... " U rer et mfte1uı.,~sı o?malarını ist~f]e- i! 
Balkanlara. ebedi sulh, sarsılmaz !i ttt.':Yİ.Z tt'lf Bele!li~reııin riraM mu.el !; 

dostluk bahşeden, dost ve kardeş mil- il bııır.e hrılk i:rtr.diği kadar •'dikkatli i~ 
!etleri her giln bir parça. daha refaha !: ve 72.a~s"s,. dnvrmısın, hfl-8?ri far'lı.'et. if 
kavuşturan, yükselten ve yUkseltecek !; memıe im!;d~ı ''<l1:tıtr. Hattd kcntro1:: 
ol:ın tılsımh istikrarın direı?ine u .... i Ü::.>CZif~:le mi!T:e!!ef olan zabıta~ be- !! 

0 t ,T<A-U • l d' le. 00 

Balkan paktına., muasır lnsanhğm en :: e ·ye ~em.ur .rı v rl.a, ~.3abın Kam. H 
ileriyi gören, en digerk~ ve en irade. !:111.anın m:e;ıne <7.cınlı-; et:T~eti ashğrtıt ~ 
li mübec;sfrl tarafından gösterilen he· n frı.rTre&mıue~cl~t;r. Be1e<7i1 ıe k<mtrol I: 
def b d • · :: memıtrVT.rnn «rb•k 1:nS!!.,,"'ard.a.n seçe- H 

- Evet.. Mamafih bu güruh beni a
lakaclar etmiyor. Heps:nin hesabını er
geç göreceğim.. Ben m bcklediğ!m şahıs 
biraz ıo~ra &clere~ bu aıdaınlara tali
mat verecek olandır .• 

Merakla sordum: 
- Kim bu ı .uıs?. · 
-Kim olduğunu ke§fedemed"niz mi? 
- Matmazel fon Haymler mi yok-

sa?. 
- Tl kendiı: ! Ondan başka kim ola

bilir ki? Fa\at artık bu defa sabnm 
taştı .. 

Tela~landım: 

- Am:r:ı I ~e yapmak fikıindesin!z?. 
- Bundan ıonra bu kadını yolunu-

zun Ustünde gömıemenizi temin ede
ceğ:m .. 

- Bu sözleri öyle bir tavırla söyle· 
mişt: ı:: onu fikrinden caydırmanın im
kansız olduğunu derhal anladım .. Kont 
devam etti: 

- Şimdi sizden bir ıicaıda buluna
cağım.. Bu meyhaneyi iş:eten Alfred 
Bondrll ıizin Alman casusluk şefler:n
den olduğunu.zu, bu sıfatlaı tcenıdisine 

emir vermek ıalib..yctin:iz olduğunu 

biliyor ır.ıı?. 
- Evet. Kendisi tepllAtın ·muhblre 

terinden birid · r. u ur: :ı i ... : ;#'I .• • •• ~ Ei 
Ünyon yani ittihad. ii m rıectı11.'1ı .. e gore. bu f.~hı b-ır Qaresı :; - Mül~emmell 

· Ba 1kan' paktrnın, devamlı sulh temin ~i ?ıılunmrılrdır. I~ Torc'"üt eder gibi oldu, ıonra: 
edt-rck, insanlık euuru yayarak, in. 1 :: U~un u:;cd ?7Ja df'..Jünme.,,e liizu.m ii - Bir bahane ile içer:deki -dmları 
sanlığa mlitek!mil bir emniyet ve hu- fi

1 
Uok. R11lecliye. etlere. clns1erine qlJ_ 5i dışarıya çıkarmam.ıı r~ca edeceğim .. 

• -1- d .. zur nl.lmunesi göstererek yürüdliltil is- :: re ı!Mmgrı tıur nrmckkı mes8'e:ri 'kö. fi Patron da dahil olduğu halde hepsi dı-
tikamette, bizim çok insan olan Şefi. fi T~int(r,11 1ınl1er1t!T 1'C o zaman h-a71:tan U §ar~·a çıkaınlar ve b:m kr.runla bir kaç 
mizin iş:ıretiyle beliren bu hedefe ula_ !i 'W;7o'T.t e.tmcs!ni hal:lı okt.rak isti?te- i! dak~ka yalnız k:ılaylm .• 
şabilecek miyiz! ii bil!r. Yer etin ii~ne m.ezbaJıctda ii - B r çareılnl bulacağımı sanıyo-
EH:ıe~te ... Niçin hayır? ii mnshıi gl5steren. damgalAZr tmrıı!tna- ii rum .. Fakat içerdekilerin ~ki ld§iyi bek· 
E 'bette ula~acağlz ve ulaştığımız U ltdı,.. ii led:~ıerini söylemiştiniz. Onl..:- gelir-

gün ''Balkan ittihadı devletleri" adtnt U 17d sene evveline ge1inceye kadar ii , ae? . 
ta'3IYa"~~- U.~!on. a.~n:ı v:ge5miş asır- U ua=iuçt. e.~~ 1.>li11l811~i. Sonrtı tae-·51 - Vakit çok geç, bundö.\n sonra ~e
larrn bu.tun. w;ıyonlarına ust~~.olaca~. i! dense. bır r~v<wcfe göre- 1:xw.-,f!lrırnt lj lecek! er ni zanqıtme!:°·• . G~Jseler plle 
Zira e.iyast tarihin kavdettı~ hi~bır H ve ef miltea.hhitli.111 yapan ba.!I 7cina.

1
İr onlardan yakamı sıyırabilir~~ 

birlik yakm istikbalin "Balkan birle- il selerln ta?ebi fl~erine - bu umı1 f67'· ! - O halde hemen işe başhyalım. Ba-
elk devletleri,, adıyla anacağı manevt if kec!i'di. kını.z benim planım ne? Yüı: metre u-
~ahsivet gibi miHet?erln iste~ile, mil. n Hü.T:Umetin vttrdiği 1.-crarın tama- zakiaşıp havaya o:t~e§ edersiniz. Ben de 
Jetlerin parlak. bahtı e!erl olarak ve :: mi18 halk 1.eh!ne o?.abilmesi 4-in be. buradan atet ederim. Meyhaneci ıle ar-
ins;ınt seyrin tnbit. bir net~resi addedi- İı· 7.eiiym!.fn bCiJı?e b!r tec!bir alma,,ı l4. kadaş!annın ne oMuğunu anla:nak ü-
leb:lerek, ~illctlerın kendı me~fa~tle. İ zımpclir 1xırı!'.alinileyiz. zere hemen dııarı fırlayocakları mu-
rlnı, ken.dı şuurlarını. kendi hUvıyet· ı: Dnjrıı de:Jil mit hakkak, .. Ben hemen onlar.ı. emir verir 
lerinl idrak etmiq olu~1armt ispat ede· • 1 h · ı · ·'L. il · d ·. • I·.·-•••• ........ - ...... _.,_,... ___ ·-· ve epsı yan ıı utı"'ameter zerın e ,. '·i · ti 1 kUltü 1 tm· ................................. ,........................ . 
re.'\, ırl\ ım zar arın, 1 re 1

- - s.!zin takibiniııe ıevkederi~ Kendim 
vaçların bir neticesi, iktısadt ve siya- Balkan p:ıktı, tarihi bir tasfiye ıo. de onlarla beraber buradan uzaklaşırım 
s! Z!l.nıretlcrln mukadderv ve mev'ut a. nunda, birçok acı tecrübelerden gec:· Bu vaziyette tiz buradı:ı bir saat kada; 
kıbetl o1nrak do~uı, değildir. miş olan milletlerimiz.in ulaştıkları ıL ~nur kahrsmıı.. Plinım nasıl? 

Atatiirk, !!U sözlerlvle de. dost Bal- yasi rll~t ve ouurun e~eridir. - Fevkalade asizim .• Yalnrı mey· 
ltanlı'ara, büyUk hedefe giden yolu kt- Bu eserln milli bUnyelerimizdeki hancı:iek Jer dı~an çıkarlarsa.. 
ııaltacak bir başka ir§adda bulunmuş tam imtisasını sezen Atatürk, asirla- - Çıkmazlarsa ben onla:m yamna 
oluyorlar: rın. pakt milletlerini biribirinden uzak. gidere'Jı; y~•dım iıtcrlm. 

•' ••• Bu kadar Yflk:Jek bir Mealin ta.ştırmak Jrin deittl, fakat biribirine 

Ana:ıların del:ği fçlne, cıgara ar:::.sına 
casu.slar gizli vesil:aları saklamak yo
lunu buldulcl.arı gil>i pııl ve dilğmeler 
arloa8ına ~ifreli mektuplrır yazrrwk 

hünerine de valcıftırlar-

50 '>in mark milkilfat! .• 
ı Başka izahat almağa lilzutn görme· 

.~.ter, ı meyHane kapısım ardına kadar 
açık bırakarak peşimden koşm:-!a bag
ladılar •• 

(Devamı uar) 

B~r A·man 
askeri 

({en rJI ku, ' andı:tı zırhh ve 
m tra yöt il bir oto .no·1ille 
fra•iSız toprakhı-

rında yukalondı 
Fire1rmın sebebı anlaşılamadı 
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bur ohJu1ar. 
sıneırnaıaır · ııt:ıl•I' 

Türk: Macera adamı. Saray: M, rıı111r 
koclı~ı. /rıek: ~a~n a,ı1ın. Mel~k: Pr0~1• Si' 
111 bılrlırınc1111ştır. Sume.·: ı,uks l:illfptıt;sJI! 
/.:arya: Hil<.Jırıneınlştir • • llka::ar: rıııı· 
~·umru!darı ve Deniz atc: ler içind~· ı,ef 
Programını bildirmemiştir. l'ıldıt· dirıııf' 
IUklar al'ar: .cn. Şık: Pro::ramı~ı bil işıfr• 
ıniştlr. Şar/\: Proıramm: bil~lırmem,..1''.1 
Asri: Do!vridkm ve nosc ~.larıa. Zait ı.:ıı~f 
kraliC'esi (türk<"e). Sanrflk: Tarzan 
kralı \•e rıonıbal:ır yağar: :en. 1 
IS1'1N!IU/,, 5111( 

/·"nalı: Pl'orcsl'lr Zııtl Sun,nırun OC rilı: 
ytni pro:::ramı, ve sinemada . ,4:/! : 
Millf: l'rO'Jl'Ufflllll bildirmeınlştır. rv"rıı 
ç ı p la ·k 1\1 e ı c k. llildl: Pr,roıı~1 

mrnı hll<lirmemişlir. A/r."mılar: P~i~n1l 1' 
nı l.ıil<lirmemiştir, l/alk: Progrıım1 

ıncmi<ılir. .,._ 
KıWIRrJ"t: 011 rıı bl 
J/ale; <,:in~· in. Sllrcyytr: Progra , 

d i rnıenılstir. 
/1.1/(IUl\.OY: 1~11r•, 
Milliqacl: ProJ(ramını bildirmem ' " 

'•YA •~IJ• 
l'ltl • .lAı:ll Ol:ı' ı KUi.'IÜ 

t l t l · · ı·t· 1- -ı ~ - O halde ınesele yok .. Hayd: iı ba. e3as eme c~ va nız geçıcı po ı tl\.U yaklaştırmak ve birbirine kaynaştırmak 
est:rn!arında 1.:a?.ama.z. Bımtttı esa.! t6.. için yan yan~ yaşatmış o~du1una da ina- . pna ı. 
mel ta.~?an 7cbmd1r ki k"'ii.

7
tür ve e- narak. bu mi1letlere on sekizinci asrın Bir kaçd:ı.klka ıonra uzaktan beş el 

1.:'>nomi cev1wrlcri'e do1u, olsun. sonundan birkaç yıl önceye gelinceye silah •e!i duyuldu. Bı.n de bir kaç el 
Çftnln.1 ki.ill i!r ue ekonomi her türlil kadar hükmetmiş olan yanlış te!akki. ate~ etmek ıure•.:yıe mukabele ettim. 

Parls, 28 (A. A.) - Paris Midi ga
zetesinin neşrettiği bir telgraf haberi· 
ne göre, cumarte!!li günü saat 6 da 

Thionville'e 20 kilometrelik m~safede 1 ~m~ı~nıı~ 
kain Valdicoe'de Alınanyadan ge~en ı ı~ 'il 

1 ı 
ıuı , 

mitralyözlü bir otomobil süratini ço-
ğalt:ırak hududdan geçmiştir. Otomo. 111!1111 

ııut ~.ao da BIU AnAJf/{ 
r t11ı,t r.ıı A 

crıle ~ Dram 3 P 1;art 
Yazan: Necip Fa:tl /\ıstJ 

.ıı•ı::nz'l aw;ıu 

siya.'lete i.stil;;amet t~eren baz!ardır.,, yi, hatalı göril~ü bir daha tekmeliyor; Tahm'.nim doğru çıktı .• Me1hanenin 
Bu irşadın, BaPtanhları, son <;eyrek bu hatalı görüı:ıU doğuran menhus se· önün:.en kotarak geçerk.cn içer iden çı-

asrın tecrübe1erinden ~ıkan ve hatta bebi, yani kUllUr ayrılığını ve ekono· kan üç ki§I yolumu kesmek Uzere önü-
kanun1acıan ekonomik hakikatlere da.. mik tezatları ortadan kaldırmakla bu mc çıktıl :ır .• Durup haykırdlm; 
ha süratle uyma~a sevkedeceği şiiphe- günkü neticeye u1a~ıldı~T bir daha - önUmden çekilin, yoksa ate~ ede· 
sizdir. B:ılkan yarnnadasmm llarc:alıın- hatırlatıyor; kurduğu ideolojinin, si. rim !.. 

madan iıılemesl icab eden ekonomik yast oldu~ kadar lneanf. ve mederu o- Akebinde onlan tamy:.:.ra'k, bağır· 
bir kill te~'cil ettVil ve bu ekonomik j lan "ahdi ahir,,ine dostlu~ tam bir dım: 
b anveyi E?,e denfa:nin ve Anadohınnn l iz:iivara. ittifakı hm bir itt!hada var. 
sa:i,larrılactrrın kuvve+!endirdi~ ~ P"Ö. - Ah 1 Si• mldzin~ Aman koşun f 

dmıcak bir ~i?.r ilave ediyor: H i : 
t u'irm"' ... z bı"r hal·ikat olarak mevdan~a- ep ıu şimdi g"En .. Ceyms Nobod 

BaPranlılar külttirde ve ekonomide 
dır. Bu cojrafi mmtakada ya~ıyan1arı bir kaç adım ileride .. Eğer yakalarsak 
""!" enfaat ve huzura ula!=ı_til'acak biririk el e?e. paylapeak t!lli bin ınza:kım.uı var de-
. .. Bu hale bakarak Balkan naktı dı-
yo1un ahenk ve ittihad olduğunu da, şında ka'an diğer B:ılkarı.Jılarm ve mektir, 
bu millet!erin biribiriyle kaynaşarak bilhassa kom~urnuz Bul~arfstanm bu -------------:-------,--
y:ı.şadıldarı gl\nleri kaydetmiş olan ta. dost havava kar·~me.'!tta daha uzun 
rih bir zaruret olarak göze vuruvor. mUd-let tPrc~ldüd etmlyeceğinl ean· 

Nizam~1~in NAZiF 
Ekonomi de el ele yürürken küttUr· mak istiyoruz. 

de ayrılık ve kliltilrde el ele gide"?"ken 
ekonomide ayrılık ayni neticeyi doğu- 1----------------
rur: 

Ayrılık. 

Birli'1e götüren yol şudur: 
B 1r kUltllr ve bir e!tonomi. 
Müştereken yayılan, yükseltilen kill. 

tür. ı 
Ve komc;usunun. dostunun meilfnat-

lerl~i balt~ 1a.mıy:ın bi!fıltis tıımattılt. ' 
yan, ve. böylcli~le dos~Ian el ele, tek 

1 
cehdin ba,aramıyacağJ derecede mil· 
kemmel bir neticeye ulaştira.n ekono· . ~ 

mı. 

? 

Tcntoın amca 
e~oeııııme 
accantaı~u 

bil Fransız topraklarında birkaç kilo. 
metre ilerledikten sonra durmuş ve 
keyfiyetten haberdar edi!en hudut ma
ka.matı bunun genç bir Alman askeri 
taratmdan idare edilen ve her türJU 
arazide gidebilen son sistem zırhh bir 
-ıtomobll oldu'!unu görmüşlerdir. 

Isticvab edilen Mker Fransız top 
ra':larma girmeden evvel ge<'e 10 kil<'· 
metreden fazla tMr mesafe katetWfinl 
ve Fransaya girerken hududa giden 
yollardan geçtiğini söylemiştir. 

Otomobil, muvakkaten ordu servis. 
lcri tarafmdım teslim almmış ve asker 
kanağı tevkif edi1miştir. 

Bu Alman askerinin silah ve teçhi. 
zatıyla birlikte kaçmasmı intaç edE>n 
sebeb şimdiye kadar anlaşılamamıştır. 

Bugiln talil 

TURAN TlYA TR.O~ 11 Snnıılkllr Nn~il Ve' arknclıtS :Sr).,,ıJ 
8 khilik Mir.e Pinı:."ef ,.e Mn;:~ .ı:;\'1~ 

lılrllkte üç ovun bir ope P' 
SURPlK, DEl<Çf YUSUF, zu,- ·r'' ,· ı' . ,,.,," 

fütl'UGl\L'L Sı\Ul Tt:I\ 

nu g~ce; Ralorkö 
Milliyaılil \'arın ~ece 1 
kiiılar - llıılc) ııinemnl:.ı 
rınıla: SEFii.LEH 8 per-
de yazan: Vlktor llilso R.E'l 5f• 

HALK ü.PE jsnrc.•·ııt 
3 mart p~r.ıemhe Korlık~:ınedi. fıır'ıt 

nemnotınıla operet kon!'ier, 11\ oıfeflııŞ1 
4 mart ruma "ünü Se ıı: ı.estf11 -

tiyıılrosunclıı operet hürü~ ':ftytıtr~11 ti 
Ş::-hzııtl"'bn-:;ı li,FiJıA~ . ı:ıM·ı.ı 11,.ııt 

l'rofe.t,ir Z"ll Sunmtr 5 10'" 1tıiH'iik rl1 
yeni pro.ı.ınım ınR heP' 11k~ııın 
f1k lvrtlf'rlf' rlr\•ıım pıfi,•or· 

~ı" r ııı a 8 v i 1 " "'ft 8 ~ uıeı<• ' ı atı fJl J11 fil 
Maliyeden verilmekte 0 rJltıS§ı~r~ 

dul ve yetimlerin Uç.~~ı::ıerı ftıb 
tevziine perı;ıembe gunii 1.,sı• 
başlanacaktır. vtsftl b8" tefXI' 

Maa..şlarmı em15.k ve e.bıııirBJl'.1udeı' 
na kırdırm1ş olanlarsa 1 tııtf.1 .. 11ıc& ~ aa"'ııtfll f' 
m.uz ve a~stos m • .~ııırdJt· ;rı 1'19' 
itıb:?ren almııya bıı'!tanı · a.tOlter ıır-d' 
bu~ ve yarm ya tnız ~yııf ~ ~ • 

l 
ırı.~larını verecek, ya.~ın ıevziıı.tılo 
diğer maaş sahiplerille 

1 hyacakt.Ir. 
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~cı~;ıta d!_~ 
Güzel şehir 
1 ST:ANBUL'u seven her insan 
~ö gıbt ben de, yıllardan beri: 
~ &liıc nu . meydanı açılsa da şehrin 
~· 1 abıdelerinden biri olan Yeni
l... 1 Orta 
~e ya çıksa! , derdim ama bu 
~e be ll~inin ~~r gili hakikat olacağım 
~ ~ın gorecegımi ümid edemez
'1lel'i tatlı bir hayal idi .•• Meğer ha. 
t~ n de hakikat olması kabilmiş. 
~ .. da Eminönü meydanı açıla-

lsta 
~ ll~l'u seven her insanın bu ha. 
'~ı.'.11 gibi sevineceğini sanıyor
~ eger öyle değilmiş. Omuz sil. 
~r, hatta kı7.a.Illar var. Şehirde 

1 evveı yapılacak i~ler, açılacak 
er ~- ._1 
~· ~mıL.!en.ecek sokaklar bulun-
~ ~ u ~Yliyorlar. Kimi şimdiye ka.. 

enı-Cami'nin güzelliğine dikkat 

~tll'ıeıni§; kimi: •'Evet, güzel bi. 
!hı~a güzellik faydadan sonra 
~ Ulur!,, diyor. Hayır efendim, 

.ız~~~~k her şeyden evvel dlişünlilür. 
., b· ık karşısında insana bir tcrbi

kaır nezaket gelir. Tabii güzellik
~ 11Jısınıia bile öyle değil midir? 

~ ~ı:nnı en kaba, en hoyrat adamı 
~~ı. zarif bir kadın görünce 
~sine bir çeki düzen verir, daha 

~IJ·kelimelerle konuşmaya çalışır. 
' 

1
kte insanı l!ubalilikten uzakla§

\..~ asalete davet eden bir kuvvet 

~:· ~?1inönü meydanmı açın, Ye. 
~ ~ ı:ı:ıı Yi ortaya çıkarın, göreceksiniz 
'!il a1ık.Pazar1'nm çirkinliği, pisliği, 
~ı~ daha çok göze batacak, taham
~~ılınez bir ~ey olacağı için az zn. 
~ t~ınizlenecektir. 
Mer ~nde bir küçük adam tipi 
"112' '!\• ·· ka. , .... e yapsalar, ne etse!er mu. 

\> k ikinci derece şeylere ehemml
~~erırıer, bUyUğü, gilı.eli ebemmL 

\ buıurla.ı:ı. Lord Beaconsficld: 
\~ısa hayat küçük kalmağa değ
h derıni§; onlar aksi kanaattedir: 
,~\7atnı büyükIUae tahammUlü ol

kanaatindedirler. Kendilerine 
, ~~v-. ux'%o.ruau, gu""''l !:7'-J'"l\;.;ı..:r ... u 

"'~r ~~1 1~iz mi, hemen size: ''Hele biz 

0 lr~rı Yapalım da! ... ,, derler. Niha. 
~ u~k şeylere o kadar kapılırlar 
~~gözlerinde bUyütürler, onları 
~· k ettirmeği insanlığın başlıca 
l'rıı RaYm.ağa. başlarlar. Yeni-Cami. 
h.~ydana çıkacağına scvinmiyen
~;:ıu t:ıehrin başlıca bayram gün
ht n biri olarak karşılamıyanlar 

:Ylece küçük şeylere kapılıp bil. 

~ &örmek kudretini kaybetmiş 
l'dır B"l zl ki k'" "k b"" .. 

1 • • ı mc er uçu , uyu. 
>.

1
?nde muhakkak bulunur; yani 

~ ı'"· 
'le ~~ne kıymet veren bir eehir el-

endinf temizlemenin çaresini 
h'E'akat kUçUğün büyüğe götilre-

~ 1~ ~e muhakkak de~ildir;. yani 
~ lht.ıyru;ıarı tatmin edılen bır şe
-:il~dıni gUzelleştirmeğe çalışmaz, 
. ~ihtiyaçlarını tatmin ile iktifa 

"-------N_u_ru_n_ah_A_T_A_ç __ 

~Is dUkt.Anlar 
1
110 
kapatılı ror 

il ll{i kaymakamlı~h mınlakasınclaki 
~-~"d::ı yapılan tcfıişler neticesinclc 
~~ 1ıl~lere riayet elmiyen bazı rük
ll !!Otfilmüş, bunların dükk6nları 
a 8ed karım Yerilmiştir. 

'k lıı illede Sabuncu hanı caddesinde 
~ cı, Pnpazoğlu hanında iki şekcr
ıı:• Üter gün, köprü atlında bir 

ı hrt sün, Yemişte bir fırın beş gün 
' t ~ b 1 uçcr gün kap:ılılmı~larılır. 

l, b ıı~ka on iki kilo pastırma imha 
~I kı eıediye yasnklanna riayet cimi
~ şı cezalnndırılmı,ıır. 

'!>atı 
43 ~ h. rnıntakasınrla 13 kişi, lleyoğ-
"ı~kı~, cezolnndırılmış, t'llİ kilo nok 
~ş kilo süt imha e· 

~ı ltaıva 
,~e iki yeni harp 

~~ttıisl indirdi 
~ ~8 (A.A.) - İtalyan filosu
trı 1ki gemisi, bugün biri Livum 
Q ~apolide den:ze fodirilmiştir. 
~ enicıe Torpido muhribiyle 
~ torpidosldur. . ( 

Eminönü . 
meydanı 

lstlmU\k fş!nf n 
hazirana kadar 

temdidi isteniyor 
Eminönü meydanının açılması için 

yapılacak istimlak işi ü1.erine, Valide 
hanı mcse!esinden belediye ile evkaf 
arasında bir ıhtilaf ~ıkmıştır. 

Valide hanındaki kiracılar, evkafa 
müracaat ederek konturatlarınm fes. l 
hini istemişlerdir. Fakat, evkaf fesih 
işine yanaşmamış ve istimlak meselesi 
hakkında resmen haberd~r edilmediği
ni bildirmiştir. Bununla beraber be!e
diyeye de bir teZkere yazılarak, orta
da henüz tekemmUl etmemi~ bir is_ 
timlak meselesi yüzUnden kiracıları • 
nın rahatsız edilişinin sebebi sorul
mu~tur. 

Söylendiğine göre, evkaf resmen 
haber verilmemi;ı olmasının sebeb1, 
hanın !stimlfık bedeli Uzerinde bir an
laşmaya varılmamış olmasıdır. 

Evkaf han için 400 bin lira istiml!k 
bedeli istemekte, bele.1iye ise bu mik
tarı çok bulmaktadır. Evkaf, bir an. 
!aşmaya varılmadığı için kiracılarmm 
martın onuna kadar hant tahliye et • 
mek mecburiyetinde bulunmadıkları 

kanaatindedir. 
Bundan ba.cıka istimlak mınfakasın

da bulunan diğer kiracılar da kendi -
terinin zat'ar~ uğratıldığından bahisle 

alfı.kadnr daire1ere müracaatta bulun
muşlardır. Bu gibiler, bina sahipleri • 
nin alacakları istimlak bedelinden bir 

~~mın kendilerine zarar ve ziyan 
karşılıf.ı olarak verilmesini istemekte. 
dir1er. Bina sahipleri ise tabiatiyle 
buna yanaşmamakta ve istimlak işinin 
hazirana kadar tehirini istemektedir· 
ler. 

ıonısarın r vn rJOnlı 
Bu sene 3 milyon altı 

inhisarlar umum müdürlüğünün ye
ni sene bütçesi hazırlanmış ve Ank<ı:-a· 
ya gönlderilmiştir. Yer.: bütçe Gümrük 

ve tnhis·:ı:-lar Vekaletince tetkik ed'ldik
ten sonra Maliye Vekaletine tevdi edil
miştir. 

inh~sarlar Umum Müdürlüğünün ye
ni bütçer.'.nde varidat 48 milyon lira 
olduğuna gere, inh'~arlar idaremizin 
varidatı bu sene de 3 milyon lira art
mış demektir. İnhiszırlar İd:ıresi, muh-

telif mamuU\tının fiyatlarını indinrlş

tir. Buna rağmen varidatın yükselmesi, 
satışlarının arttığına ve masrafının a
zaldığına bir del 1 telakki edilmektedir. 
lnhisarlar idaresinin bu sene~i umumi 
ma~~ı!ı (8) milyon lir~dan ibarettir. 

Yeni bütgeye An karadaki inhisarlar 
memurlan için mesken bedeli de kon
muştur. 

________ ... __ _.. ........ _______ _,_, - ._,t::ıw::"ll" 

lÇERDE: 

• YA:\GI:-."ların yekunu iki ay zarfında 
!H ü bulmuştur. Semt itibarile 45 i lley
oaıundu, 23 ü tsıanbulda, 8 i üsküdarda, 
7 si K:ulıköyde. 7 !li lstinyede, 2 :d Adalar 
do, hunların 2!) u sigortalıdır. 

• BELE.DiYET.ERiN lıulkn 25 lirayn k:ı· 
dar öılünç para ,-errnderi hakkındaki ka
rar üzerine, lstanlıul belediyesinin nıczal 
fdnresinılcki şefkat snnclığı teşkillilı tev:ı;i 
ve ıslah edileC'ektir. 

• ÇÖPÇÜ onhıışılarının elhisel.·ri bek· 
ı;ilerinkine benzediğinden bazı karışıklık· 

l:ır olmakl:ıclır. Uelcdi~ e onhaşıl::ı!:ın ellıi· 
sclerini değişlirnıeğc kornr \ermiştir. 

•GÜMRÜK komisronculu{tu için bugün 
Jıülün rncml.•ket gümrüklerinde lnılihnn 
yapılması lılzım'"eliyorclu. Cınıım müdür· 
lük görcliiğü lü7.um üzerine hunun tehirini 
alıikoılarlara lıilılirmişlir. 

• RARADE:\17.'ıle devam cılcn fırtına 
~·üzündcn üç gün Hedken Ege ,·arııını ılün 1 

J;elmiş, Sinobn gitmiş olnn semi kurl:ırma 
şirketinin Horn tahlisiye genlisi de yolu 
çıkmıştır. 

• HATAY Ana yasası görüşmelerinde 

bulunmak üzere Hariciye Yeki\lcli umu· 
mt kAlihi ?\uman Menc111encioğ!u yarın 

Cencvrcve gid<'ccktir • 
• 17.l\llRDE Öde'!'i~in Dc\"Ctler köyün· ! 

ılcn :\fehmet i~mincle bir deliknnlı, karısı I 
kainhiradcrl ve bir nrak:ıdrışı lnrafınılan 
boğularak lıırnsaya asılmıştır. ı 

• txımoı,u FAClASI'nn nil da-çaya dün 
lzmirde denm edilmiş, müdafaaların din-

HABER - ~T<ıu'm r>Nta11 

fllrk Gemi kurtarma 
şirketi 

Hükftmete devrinden sonra 
Anonim şlrket olarak 

idare edilecek 
Der..!zbanka ilhakı tekarrür eden Ge

mi Kurtarma Şirketi umumi heyeti, dün 
Merkez Rıhtım hanındaki dairesine 
toplanmıştır. 

Toplantıda idare heyeti raporu ~ 
kunmuş ve heyet müttefi~ö:Jl ibra edil
miştlr. Bu arada şirket:.:n yüzde yirmi 
beş n"sb::tiıı;d~ki 150 ~n li!X.t!.ık hisse 
senetlcr:nin hükumetçe satın alınması 
üzerinde Ankarada cereyan eden mü 
zakereler mevzuu bahsolmugtur. Veri
len malümata göre, Den:.:bank nihayet 
h'.r ay zarfında bu işe ait form~citeyi 

tamamlayacak ve şirket elinde bulunan 
eşhas:ı ait hisseleri utın ala:aktır. 

Bu suretle şir~et bütün hisseleriyle 
hüklmete intikal etmi§ olacaktır. ş.:r

ket Denizbanka intikal ett.kten sonra 
da anonim şirket halinde idare edile· 
cektir. 

Şirketin İşletme müdürlüğüne eski 
idare meclisi azalanndan Etem İzzetin 
tayin edileceği <0~şılmaktadır. 

Dünlçü umumi heyet toplantısında 

tktısat Vekaleti namma komiser Rıd
van, Denizbank namına da umumi mü
dürlük fen kısmı muavini Harun ile 
hukuk müşav.:ri İsmail İsa hazır bu
lunmuşlardır. Toplrr.ıtxda yeni idare 
seçimi yapılmış ve azalıklara amiral 
Vasıf, Ahmet Nesimi ve Harun seçil· 
mişfr. 

inhisar ıdarest 
Patlayıcı madde fiyatlarını 

indirecek 
Madencilere satılmakta olan c.=.namit 

ve 'k;apsül gibi patlayıcı maddelerin pa
halılığı b:lhass~ maden sahiplerinin şi
kayetini mucip olmaktadır. 

Çünkü, fazla m:ktarda istihlak cliilen 
bu madd~lcrfo maliveti hakikatte ehem
miyetsiz miktarlardadır. Fakat, bunlar 
§İmdiye kadar eski şirket wmarunda 
yapılmış olan tarife üzerinden satılmak
taydı. 

İnhi!arlar idaresi, bu maddclcr:n fi
yatları üzerine w,: sene evvel bir miktar 
tenzilat yapmı~ ise de, madenciler bunu 
kafi bulmamaktadırbr. 

Maden nhipleri bunun için hükume
te müracaat ederek d·namit, fitil, ba
rut ve kapsül gibi madde üyatlannın 

bir miktar daha indirilmesini istemiş

lerdir. Madenciler, y:ıptıklan bu mü
ra::aatte, lnhisar maddeleri bahalı ol
duğu içfo, bir çok kimselerin kaçak di
namit ve barut yaptıklannı ve bwları 
her tarafta çok ucuza sattı~kcrını, bu 
halin de hazine zararına olduğunu bil
dirmi§lerdir. 

Diğer taraftan maden ve taı <>Cjl}c

lan işletenler, pahalılığından dohıyı di
namiti bol miktarda kullanamamakta-

lenmcsi idn muhakeme 28 marta inlik e· 
dilnı iştir. 

• Dl\'ARHAKIR'dan htnnbula gelmekte 
olan tren karın fozlolığınd:ın yolda kalmış, 
volculur ı;ıön<lerilen imdat lrenile yolları
;ıa ,ıe,·nm ctmişlrrdir. Dün Toro~ ekc;presl 
ı!,• MI ılııkiko rolarln gelmiştir. 

• tn.\:-; hnriciye nıııırı Samilnln vefatı 
ınünasehelile lıaş,·rkilimlz Cel:il Bay:ırla 

lrnn lın:\·r•·;li <>n :-r"c;ın·l:ı la7.İye ,.e le· 
şckkiir tel!trarl:ırı !<~ali edilmiştir. 

• E\"T.EXE~LEH1N :\'cklınu son üı; ay 
zarfınıtn htanhııl lıelecliytsi hpdullan dn· 
hillnrlc 132j çirti hulmuşlur. 

• TIELEDIYE allı'rndarlara ,·crdiAi bir 
emirle yavru nyı olıın mıırt ıı)', içinde ke
,Ji ~·a,Tularının toplallırılma-;ını ve bun
ların lfim:ıyei lwyvnnat cemiyetine \'eril
mesini lıilılirnıiştir. 

• OTOBÜS MESELESl etrafındaki mill
kb·e ıniHC'llişl,•rinin işleri hitama ermiş· 
tir. Tefli5 heyeti reisi Tevfik Tııltıl bu~ün 
Ankornya ı.:icteceklir. 

• A:'\T\,\HAD.\ Kolcclihinıte metresini 
diğer metresi A:rşcnin yardırnile üldür<'n 
Ali ,.e suç orl:ığı hakkında ııj:iır CC'Za mah-
krmt-si hıı~üıı karar ,·erecektir. . 

• lKTISAT Ym:.AJ.ETt, fstanbulı1akl sili 
'\"aziycti hakkında belediyeden mnltlmat is· 
teınlş '\".? bu hususla hazırlanan rapor diln 
gönderilmiştir. 
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KURUN' da 
Elektrik Şirketi 
Veni anlaşmaya göre Balkan antantının 

toplantısı faaUyete başlamak Ankara 
tizere Al\'KARADA~ telefonla 11er~lğ~ başma

kalesinde Aıım Us, Ataturkun Bal· 
Nafia Vekaletiyle lst.:cnbul Elektrik 

Şirketi arasında, g:rket sermayesinin 
tesbiti, halktan fazla alınan paraların 

iade::.=., şirket şebekesinin ıslahı gibi 
noktaJ.:ır üzerinde mevcut ihtilaflar 
üzerinde prensip itibariyle bir anlaşma 
yapıldığı malumdur. 

Şirket, mevcut mu~avele ahkanurun 
harfiyen tatbikini tit~z bir itina ile 
istiyen Nafia VekaJet'nin, bu üç nokta 
üzerindeki isteklerini teferrüata a:t bazı 
şartlarla kabul etırJ.ş bulunmaktadır. 

Bu suretle halktan fazla aldığı üç 
milyon lira geri alınacağı gibi şirket, 

muk:rrelen'n fenni şartlanna uygun ol
rnıyan bugünkü §ebekeyi ısUih cdece1'
tir. Şirket tes:sat mükemmel bir hale 
getirilinciye kadar hükumetfo göste
re;eği bir bankaya istediği garantiyi de 
yatıracaktır. İki taraf arooında bu esas
lara ait tatbikat işleri test.=.t edilmekte
tcki'r. 

Şirket tesisatınm ıakı~ı lüzumunu 
~bul ve hükumete karşı da t:ahhüt et
mi~ bulunduğu cihetle, kat'i itilafna
me aktin.: beklemeden bu işe başlamak 
karanndadır. Esasen, §İrket, şebekenin 
acilen tamire muhtaç kısımlannda İ§e 
daha evvel b:<jlarnıg bulunuyordu. 

Evvelc:e, vekalet teftiş heyeti re"ainin 
ba~kanbğmdaki heyet tarafından bütün 
şebeke Uzerinide yapılan tetkiısler neti
cerfode ıslah ve tamire muhtaç kısım· 
larla tC$isef.taki noksanlar tesbit edil-

Bu heyet tarafından hazırlanan ra
pora göre yapılan ve vekaletten geçen 
proje §irket'n bu sahadaki faaliyetine 
esas proğram olao:~;:tır. Nafia Başmü

fettişliği emri altında tekr}.k bir heyet 
&afha safha ıyapılaca'% ameliyeleri lcoır 
trol edeceklerdir. 

Şirket tesisatın bazı kısımlarında 

tamirata b;•:ılanuştır. Bu ar2ida uzun 
zamandanberi değişt'.rilmediği 1.çin çü

rümüş olan Boğaziç:ndeki kablolar de
ğiştirilmektedir. Bu kablolardan Akın
tı burnu ile Kandilli arasıncah: büyük 
kablo tecdit edilmektedir. ş·r~et, ıe

hir içindeki bir çok muhavvile merkez
lerinde de ıslah İ§İne b<•jlamıştır. 

dırlar. Bu da hem bu maddelerin az 
istfölak'ni, hem de çıkarılan madl:ielerin 
maliyetinin yüksek olm:nnı mucip olu
yor. 

Hükı1met, madencilerin bu dilekleri
ni nazarı itibara alarak patlayıcı mad
delerin fiyatlarını ehemmiyetli m=.ktar
da indirmek kararını vermiştir. Bu hu
susta Gümrük ve İnhisarltır Vekaleti 
mütehassısl;ırınca tctkikatta bulunul
maktadır. 

• BERBEHLERDEKI ondüle makineleri 
hakkınılaki talimatname martın 14 ünden 
itibaren tatbik me\'kiine konacaktır. 

• ZiRAAT \'EK.Al.ETİ biri lzmir '\"e 
· diğeri de Manisadn olmak üzere iki büyük 
inrkhıınr ncmni!:ı knr:ır V<1rmi~llr. Ht>r 1-
neklıanedc 1000 inek lıulunacuktır. 

• ANKARADA yüksek sıhhat şfınıo;ı dün 
Sıhhat \'ckilinln haşkanlıjhnda lopln~mış 
,.c Ronlgen kanununun talbikalınn ait n\· 
zanıname hnkkınıla sörü~nıeler yapmıştır. 

• MAARiF \'EKAT.ETİ resınt orta okul· 
Te liselerde munlllnılik ynpnnl:ırın nyni 

· zamnnda husust mekteplerde ders vereıni
ycreklerini allıknılnrlnra lehli~ clmlşlir. 

• OAI.IKÇIT.AA CEMiYETİ dfin ö~lerlen 
sonra Eminönü halke\'İnıle rnOnakaşnlı 
bir toplanlt yoıımıslar ve yeni iılare heye
tini seçerek ~ec:cn :.enenin hesaplarını 
tetkik ve la'\\'ip cim işlcrrlir. 

• ZiRA.\ T FA KÜJ.TESf lnlehelerinden 
bir grup Durs:ıdan şehrimize selmi~lerdir. 
Taleheler lalilleri bitıi!U itin yarın An
karaya hıır<'kct cclcreklcrdir. 

• LEnr.ımtclı.ım C'emiycti dün akşam 
Eminönü hnlke\'in<lc komıre ini yapmış, 
he~ap raporu il.-: idare heyeti raporu o
kunmuş TC muvafık görülerek jdar heye· 
tine teşckkiır eılilmiştir. 

• GAZt KOPnt'SC'nün kozıklnrı elrarın
dn belediye ile mfilcahhit arasında çıkatı 
ihliliH üzerine Nafia vck!ilelf lorafındnn 
bir heyet ı.:ön<lr.rilccckli. Şimdi bundan 
va7.geçilmiş meı;elenin fennt cephesi veka
let tarafından tetkik edilecek ve karar ve
rilecektir. 

\ 

kanlı ga:eteclltre olan beyanatının ehem· 
miyelinclcn bahuderken, onun, Balkan 
devletleri arasırıda blrllf.: idealini ilk dil
şlinen oe bu dilşfinccyi Kral Aleksandrın 
lslanbulu ziyar,cti esnasında siyasi bir 
mesele halinde orlaua koyan bir dcı•lel 
ralsi olduğunu söulüyor. Kurun naımııltar 
rirl diyor ki: 
"Osmanlı imp:ıratorlu~nun son derir

lerinde en kanlı mücadelelerle biribirlerin 
den ayrılmış olan nesill<?r henüz hn:ratta 
iken Bnlknn rnlllelleri ar:ısındnki müşte
rek mcnfnnt ,.e his h:ığlnrinı l'Oklan yara
tır gibi meydana çıkarmak ,.e o b:ııllarla 
dnhlıt slya~eııerinde tam:ımen müstakil o· 
lan bu milletleri harlct siyasetlc?rindc bi· 
riblrlerlne ııım~ıkı baAlam:ık ve bu işi ni-

hayet üç dört senelik mahdut bir zaman 
içinde baş:ırmak hakikaten tabirin lnnıdt· 
ıtı siyasi mucizelerden hirldlr. Du itilıarla, 
Atatürkün, D:ılknnlı gnzeleı-llere "c?rdilıl 
beynnat içinde Balkan antantının. bugün
kü vaziyetine tema~ eden fıkralar kadar 
istiklıallne :ıit olıın dil~ünceler de her ta
rafla büyilk bir dili.kat n alAka uyandıra
caktır. 

Bu gü7.el ı;ulh eserinin ehemmh·eli şura· 
dadır ki inanılmaz bir 'ckllde k\lrulduk~ 
tan sonra fiç dört sene gibi kısa bir 
:z:arnan içinde Avrup:ının yeg1ine hayat ka· 
blll:rellnl haiz bir teşekkilli.1 olduğu inkk 
edileme7. hAıHselerle sabit olmuştur. Zira 
noıkan antantının teşekkillilnden sonra 
dört Balkanlı de,·l.?lin üçünde hilktımet 

deAişiklikleri ile beraber rejim dt'~işiklik· 
lcrf olduğu fıalde anlatın kuneıindc en 
kütük gerll.?me l·ahut zaaf görülmemiştir. 
Tamter5i, Balkan anlatı, biribirini takir. 
eden siyasi buhranlara mukavemet etmek 
sayesinde harice karşı olan nüfuzu daima 
ıırllıktıı artmıştır. Hiç şilphe yoktur ki Bal 
kan anınntı konseyinin, son Ankara top
lıınll'ilnda Terdlği Te resmi lt'hliA ile iltln 
.::ttil;i kararlar Balkanlı dC\·letlerin beynel· 
milel hayatla söz sahibi olmak hususunda· 
ki liyakatlerini bir kere daha ishal etmiş· 
tir. 

Zira (Balkan Balkanhlarındır.)' :prensi· 
bini Balkan anlatına bir remel otarnk al· 
mış olan dört devlet tnrarından ne~rcdf-
Jen son tebllA bilyük Anupa devletlerinin 
harp tehlik.?lerl karşısında bile bir sene-
den fazla bir zamandnnberi bir t\lrlü karar 
vermedikleri bir takım beynelmilel mese
lenin Dalknnlılnra müteallik olan cephesi 
ii';: ~nn itinde ve en kntl bir şelı;ilde bal· 
Jcdjlhermişlir.,.ı 

CUMHURiYET' de 

Darısı lstanbulun 
basına ı 

A DiDiN D,l VER, •on scuahalindc Anka 
rauı seki: au evvclkint nlsbtllc daha 

gii:elleşmiş oördiijJünü. her allı ayda bir 
man:arası deal~en dı•lcl mcr.kc:lml:in 
lstanbulu gcçli/jlııi kaudetliklcn ıonra dl· 
yor' ki: 

"Fakat Ankara, hıanbulu asıl yeni sla· 
dile ad:ım:ıkılh geçmiştir. Ankanı:rı bun· 
dan cn·el!d zlyarellerimin birinde, stad 
henüz bilmemişti. Sonraki gidişlerimde 

de, Ankara stadını uznJ;fan görmüş, maç 
olmadılıı için içc?ri girmemiştim. Bu defa 
o güzel stadı, yakından gördüm. Bumda 
mııç ynpmak da, seyretmek de bir 7evk. 
f stanhultın üç slndyomundnn ikisi, im:ı· 
nın gl.iz(ine bııtan birer harabenin l·nnında 
Ye içindeclir. Kadıköy stadyomu güzel ol-
makla lıeraber mevkilnin uuıklığı dola· 
yısilc dnha ziyade yazıktır. Ankara sındı 
i5e, hakiknlen muhteşem bir spor abidesi. 
Avnıpada ve Mısırda gördüğüm stadyom
lnrın en gfi7;ellt'rile bor ölçüşt'bilecek bir 
beden terbi~·esi mabedidir. 

Gün!l ve yeni Ankııroyı bir kot dahn süs 
Jlyen bu slııdda doln~ırkc?n her an "clnrısı 
hıanbulun boşınıı,, temennisi dilimden 
dü,meıli. Ankara tndını güren Te görmi
ycn bütün f c;fanbul halkının bu temennime 
hnraretlc iı;tirak ettiğine şüphe yolitur. 

fsıanhııld:ı ,.e şehrin hücra bir köşe i o· 
lan Yenihııhçede kurulma~ı düşünmen 

büyük stn<fromu, fsıanbulun imnr projesi
nin tahnkkukuna bırakarak Beyoğlu tara
fının mfinasfp bir yerinde sade, temiz. 
gü7.el hir sl:ıcfyomun inşımnn hemen ba~· 
lanmalıdır. Çünkn, yakında Taksim slad· 
yomu da, dnim1 sergi binasına taho;t edi
lirse, hirtok klüpl~rin bulunduğu Bcyoğ· 
lu tarafı bu kışla harabesi !!ladyomdnn dn 
mnhrum kal:ıcaktır. 

Sladyom, kendisine yatırılan serma:re}i 
çnhucak öı!iyen bir yerdi~. Reledı. emiz. 
stadvom yaptırmakla hal fildn gilıi ı.:arh 
bir işe ~ara koymu~ ofucaktır. 
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Büyük "!~safirle~imi~ EK~~) Et ucuzladı 
bug un geld ı .: :.~~::::~.~b~,~~~'.~'~:t::,.-.~,~.!·:: :::~;~-:,1 ':~':!::h":a::bP~:,. 

_. Baştarafı 1 incide gosla.vya konsolosha.ııesine git.ıni§tir· rapora •ö.re bariz bir şallih sösterıniştir. 
ketinden evvel B:ılkan matbuat mü.. Gerek Ha.ydarpaşa.da. gerek rıhtım Ma:ımufih vaziyet daha tehlikeli telakki kc ıru itrrc o ett n De i' il 

me.esillerini kabul ederek demiştir ki: Uzerinde, gerek yollarda biriken her sı. olunmaktadır. Ş 1 
'•-Mesaimizin sonunda Balluın an. nıf ve tabakaya. mensub on binlerce • .ı\lıııanyad;ı 4 ~ubatta tekailde şevJ.:e. ehrin her tarafında azam 

tantı matbuatı miimessiUerine hitap ~- kişi şiddeUi alkı§larla. müttefik \'e dilen generaller, bugün orduda fllll biz· 
1ler6k göşterdil•lcri i-\l't>irlikleriw'-ıJ do· metlerini bitirmişler ''e vazirelerlnl kati f ·ıatla et satılıyor t la -s ı.w dost başvekile kar§ı duydukları derin olarak devretmi~lttdir. ;Du münnselıelle 
yı l\·e1ıdilorine teşekkür etmek ve el. hürmeti izhar etmi§lerdir. muhtelif sarnlzoulımla, ordu, Hiller Ye d O 

i~ edilen netic'leıylen derin memnunf. Cumhuriyet abidesine çelenk yeni nasyonal so~ynlist devlet arasındaki Vali yakında duba ucuztayecoğını snyt f Ji' 
!itimi bildirmeklş bcı1ıtiyarım. · Stoyadinoviç, saat 17 de maiyeti ııkı bamarı tebarllz ettiren şenlikler vu· Et fiy:ıtları bu sabaht:ın itibaren ucuz- uz.ak oJcIU:unu rakamlarla iösteıın~ 

Balkaıı atıtaııtı a-.nz.arı ar"'"'n,.,-k' k• · lma gelmiştir. ....... ......,. u.q 1 er anıyle birlikte Taksime gı· derek 1 !adı. Şehrin belediy• hududu içindeki rim. ....o 
tesanüdün, deg~ı·z yalnı• ı.-ssaten Ba' • tnlya elçisi kont Mazzollnl, dün Mmr d ]cartP"" . 

.,, ""4 '""" cumhuriyet abidesine bir relenk "oy· bn~ e'"l'o ttal an n S" k J fi bütün Jcaşnplar bugün Kıvırcı#ı !>O, d:l#· 15 ikincikanunda tstanhul a .ııt ~· 
bınlan alô'·-da ... ed- '&J.u··tı'ln moselolcr 'S l' ...,v ~• ı e Y ı uve1·ş ana ı ze- " 3" .65 70 _""' .... tfllo Mı • • ..,. u. ,... muştur. rinde bir takım amali ol<lu~una dair gaze- hçı 47, kuzuyu 47, kımıman 40, sı,,ırı "' 50.S5, .d~ıç tiO, kıTırcık • , i'D'':'d 
11---i .. .a- k: bu ga t t "i'.ai f k t danayı 40, manda ye ~eçiyi 25 kuru~a zusu ııo-oo, s1ıı1r 40-45, dana 50 :-.: d 
Vlf7r nQV - • ye au .ı.ı r - a a Merasimde vali, vali muavini, emnL telercle intişar etmiş olan havadisin astl 0 o bll"": ıy · J- i' l satmaktadırlar. Şubatın son haftasında ise karaJ11

8 ~ 
nı zamanuu umtım 6 po itika me~~le. yet dircktörüt Yugoslavya elçisi, Bel· ve e~ım olmadığını rennen blldfnniştlr. Bütün ka~aplat birka~ sün nvellnden dağhc 55-C!>, kıvırcık 60-70, kutll 

feri Uzerhulc de 1ıe derece tam olduğu • Şarudun bildirHdil!ine göre Suriye hü-grad elçimiz, Yugoslavya konsolosu ve azami fiyat konulucıığındao ayrı ayrı ha· sıJlır 40-50 dana 50 kunışlu. ..ı' w,. derece daha "'ablt o1mıı~tur. kômetı ile Sam bankası, altın lrnrşılıAını • dt" "' "' Yugoslav tebaası hazır bulunmu9lar • .. d d .. d 1 k b' berdar edildiklerinden bu sabah hemen Su belde, 2 incikAnunun i5 fo. _.1 (r 
Bw sahada mÜt°"'..JJP '"a:!ı'k me .. ele· yuz e on an yuı e o uıa çı arım ır an· k . i 1 i ·ı daJtı .. "'""~ u .. , - ., dır. laşma imza etmi~lerdir. bllliin Jı;asap dük anl:ırınuı vıtr n er J e flyatıarj]e şubatın son haftasın ı.rd' 

fere temcış ettik ve milttB/ik 8ltrotte oo Taksim meydanını dolduran ve yol· • KolQnların muhacereti işinin fn~t<>nfı- içerllr.rinde bulunan etlerin üzerine büyük yatlarını karşılaştıracak olursak ııuıı ~tıı<· 
tarih olarak k ~1 k tı--: ' harflerle yazılmış yeni fiyatlar ile etlerin 1 k J k .. ft 1" Lıt 

gere · mc-.;uuc 8 ıcrımizin, Jarda biriken binlerce kicıf müttefik nı temin mescle~l ile ictigal ecl~ce' olan IJlr yük~e me aydetme~e ın ..,. ıs iıP 
.,_ - ll. d :ol ~ .nevilerini gösteren levhalar koıımu~ bulu- nıı•kf d "l ·ı Ü k uıs 

gereır. umumı 8Uın aua8znın menfaat. Vaşvekili uiddetle a.lkııs1amışlardtl'. konferans, bu snlıah Ccncvrcde tı\ ılmı • ı nuyordu. u s al:j ıc etı e s t uı:usun ..-"! 
krin~mutabık ka,.arlar ttUlık. Yüksek tahsil gençlig" inin tır. Konferans3 muhacir celbeden ve mu· Bu sabah dokuıdan itibaren belediye ciklnon tarihindeki tiyııtların• ;,.,. ' 

Bu kadar 'hararetlı' ""'T"it• m'-afı'r- hacir sevked.m 18 meıııleket eks erleri . d "I b" " b 1 d" ah t şubatın _şon hafta.undaki fjyatJat'I "" " " ~ te? abllrah 1 t' k t 1 1 dl ,ubelerın e" ulun e e ıye z ı ası me- •üktilr 
~ olan bu gil~l hükUmet merke. ş ıra e m § er r. murları sererber edilmiştir. l\hntakalann· v • ,-

~n(f.cn gönderdiğimi:: St,ımimi .<Je7amla- Stoyadinoviç, ak;:ıam saat 22 de • ltalnnın Torino şehrinde, Dilk a daki kasapl:ırı grup grup teftişe çıkan me- Diger taraftan mürakabe kotııi~~I"'! 
Balk Semplon ekspresine bağlanan husust Genes ile Kontes r.Inrie Louise de Ric\ll· ımurlar öğleye kadar her tarafı dolaşmış- rafından teshil ve Uı1n edil::n fı~,..,.-

~'-- a>ı ~nl ttantı :n-emıeketleri 01'-ıtyu. bir va.gonla ve maiyeti erk!n1le Bel • donc'nin izdivaç merasimi lm sabah tesH tardır. Öğleden sonra da ikinci bir kon· 6on haOaların piyasa fiyatlarına ıı~;,-ır 
~d'UZG ı e menızi rica ederim. Müş- edilmiştir. İtalya kral ve kraliçesi mera- trol yapılacaktır. pek cü:ı:'I lıir düşüklük gösterdiği rdı~· 

t~ek hattı Jıoroketimizin d4ima, bu • gradalıareket etmi§ ve Yugoslavya ve simde hazır bulunmuşlardır. Bnşpisko- V.ırileıı emir üzerine ııabahkf teftişler- yenler de vaziyeti ka,•rayari10yanl• .ti 

gin "ldmladığımtz iyilik verici notioe· Türk bayrakla.rile donanmı3 olan is • pos f:ı:divac Ayinini icra etıni~tlr. de ceza yazılmamış, ilk ve son ihtar yapıl- Subatın ~on haflaııınd3ki Cfyatıart ~ 
Zerin ayııini uerme1:to devam ell.eceğino t.asyonda vali ve belediye reili Üs • • Varşovada Halkçı firkasının senelik mıştır. Öğleden sonra noksanların ikmal ran teneııül nıiktarı halkın en ('Ok~ 
kat'i kanaatim vardır.o tündağ, İstanbul komutan vekili kor· kongresi, dün Cracoviede Polonyanın her edilmediği görülürse derhal alır para lAk ettili karaman etinde vasati d~ 

Yunan Ba§vekili Tilrk matbuatına general Cemil Cahid Toydemir, merkez tarafından gelnıi~ olan sekiz yüz murah· cezası yazılacaktır. 12,5 jstilılaUtımız arasında karaıı:ı~ ı• 
a,, §U beyanatta bulurunu!ii;ur.: Jrnmutanı genera.l lh~ Il~ emniyet basın huzurile açılmıştır. Rat9~n sıhht aundıın be,ka halkın tikAyetl Oıerine sonra gelen kuzu elinde vasatı ola sıf,df 

• direktörU Salih Kılı~. Yugoslavya el.. ıebeblerden dolayı parti başkpnlığından de derhal bütün z•bıta memurları i§e el kuruş, kıvırcıkta vasati 12,5 kuruş, 
!!"!'" Türk matbuatının gQ~e mü~ istifa etmesi muhtem<!ldlr. Kendisinin }'e- koyup tahkikata girişeceklerdir, r . nsattl 10 kunı .. tur. • ... Jj 

-.u..ın l • çiei, Yugoelavy~ Rumen, Yunan ge • ı h k aı b ı -. 'l'l"".-~uer, ~sıta.9ıl~ Yunanistamn d-08· rine Galit'Ya mıntaka!lı şefi Gru~zka seti- Et meseles ak ında v 1 v" e edlye ~u kadar büyük nisbeller önü~d• puJ 
:... .... m•"lttefı'1,.: noı"l Türk m,·ızetı'•ıe ı.- neral konsoloşları, elçilik ve kone<>JOI. riJeeekllr. reisi Muhiddin Üstündağ dün akşam yepi· -• .ııı •• ""' ,.... n.-~ ....,. "" , ıw. 141ln azlıfuvlan J>ahşeımek için ....-,, ... 
.nretıı ~u~ldm1arımı g6nderiyonı.m. luk crk~ı. matbuat mümessilleri ta- • Hoover, ATTtıPa seyahatine devam e· den şu beyanatta bulunmuştur: ve hesapla alAkadar olmamak vt jıtlf uıı" 

.A~fl Tiirk milletlnin !fflksek .ef-mam- rafından uğurlanmış ve a.skerl ihtiram derek bu sal>ab Paristen Cenevr.:ıye gel- VaPnio beyanatı elden bırakmak ltmmı:elir ki bel1 ~ 
a.rıa,.. il8 Mr yeni temas ilnyonıımu. mera.simi yapılmı_otır. mlftir. !\lumşileyh burada dört gün kala· HükOmeUn hayatı ucuzlatmak teşebbfisft hakikati daima iyi gören hiçbir b 

'.eun derinliXini glttikro da'ı.- :s..arı·z 1,ı'r ,J&.ızıka. Yugo,lav ve istiklll m&.n • cak, Milletler cemiyeti ve beynelınilel iş bugilnden itibaren et ilzerinde semeresi- hemşerisinden beklemem. 111 
. ~ ~ "'"' ,.._. v v 1 Bel d 1 ·ı bürosu ri~alile temas ecleccktir. nl veriyor. htonhul halkı bugünden itiba- _.,,.., ~ 
eu.rette gösterme'Tdedir. arını ~lmı§tır. gra e çinıiz 1 e ren eti 10 k•ıruş daha a~a"ı al.acak Te biç Tayin ve lllıo olunan fiyatlar le- 1'1"" 

'h d 1 f'1o.km ,, d "t • Londrada müteveffa Raruı;ev Mnkdo- ' ., ıs Jj ki ı r· ı d o k b ı dO 
lJüt/Uk mem1eketinizden. bu dereco mı man ar ar :ı."" eceye "ıı ar mu • t bir kasapta beledi}·enin tayin ettiği aıa- m azam ıyat ıır ır. l'e 

11 
e ~ 

r " t f'k b k'l f '· t tm• 1 d' naldin km shbelln diln Hampstead bele- le b t. Al d ,. t k d8 ili 
,mi8afirperver gUzcl hffkumet merk~zi- e 1 a.~e 1 e re an.a: e l§ er ır. diye dairesinde Norman Ridgley ne e,Ylen- mı fiyattan yüksek bir para taleblle kar· u ·a~'-' er en nşal:jı ~t sa ma d'-
n.W~ ve mu o~/ini~ ikJ 00 ayni ıı:a. Müttefik başvekil, vaktin geç olma. ıne merasimi yapdmıştır. şıJaşınıyacaktır. idin olabilir, hususile içinde J>u!Ull ıJI t 

•ma ra;;_,en istasyonda ve yollarda. Bn vold" alınan te'"birler bfilcAmetı'n muz mevsim ilibuile kuzu rı.vııtlarııı 
'
manda BMV_ el;il Oelôl BnıHt.-, Har•oı·yo ., 6... • • Yugoslav mecllsfnde izahat veren Ma- .. .. " u u 

"'.:1"'!' ' "" b' 'k .. nk k "·h it tal ~- i d'" belediyenin kasaplı~ hşyvan UcareUle al~- cuzlıyac~~ını tahmin ediyorum~ ~ 
;Vekili Dr • .Ama ue hU'~"l-""":n dı·gw _ a.. ırı en yu sc. ~ s eıxs ve ı,;er arif nazırı bu sene tedrisat icin devletin ~ 

r..u11wh Uf h Ik fd r d ıo•so bf kadar bütün Ulecarın elbJrli~i Vc9 fikir be-
-"--'y'- yaptıg .. ım gJ:..:ı~e'-·dcn t'•ltt. mektepliler ve ~en~ler ile a m fJ • e ın e "- na hulunaca~ını bildirmiş· ..... Mtn. w • uru~, .. wı •' ı:ı ti raberliğl Uc düşünülmüş. görüşülmüş Te 
tulmıız M-tıralar götUrflyorum.» detli tezahUratı ve sUrekli alkıılarile r. sönill i"izasile et fiyatlarının 10 kuruı 

Elen Baı:zbn.kanmı ve Romen mUste- selamlQ.nmıştlr. İstasyon "Ya§a.sm • Avusturya ile Yı.ııo&lavya arasında g& düşürü!m.ısi neticesine varılmıştır. 
'.i n k b kil d 1 rl ] 1 r~nlerde aktedllmiş olan ticaret anlıışma· §arınt getiren tr~nle her \ki devleUn ~ ttefl aşve ,, sa a a ye ~m a • şı bugünden Ulbaren merfyet mevkline "İr Paıar günkü gazetelerde çıkan beyana-

-1•t1• Teza.hUrat tren ~o"ulen kaybo., "' tınıda i•aret etH"im' .. ibl bazı "anlış telıı"k· 
matbuat Jn·u·mess~ıllerl :.:1- ı::, ehrı'mı·.,.,. ... " •• .... mı,.ur. ~ ~ .. " ~ "' H• ..-.. d tm' t' lill<!t'l-n e~rh 11 ti .. ,..11• elt ı®li. ru,.4bı..u 
danın.. tit:.lcrdı'r, Juncaya kadar evam e ış ır. •.J.JmanJıarJciUA naıın Von RJhbenlrop b ld ~. " ü .,. <T" u Ursu!lll esefle t:vr yorum. 

St d i 1 d 
•• .N ( 1 f ti tarafından idare edilmekte olan nazi par· Yersiz ve hakikate aykın iddialar kar-

0 Y B n ov ç un asyona SOSY. 8 s er tisinin vatanpen·erler Ce"hesi ofisinin ib· ., §ısında yüksek hukömetimlıce yapıl•n 

akşam hareket v_~yana !!zerine bir ~asına karar Yerilmiştir. 150 kadıı r memu- biiyük fednUrlığı vatandaşlarıma bir k&-

yü u nq mu yapacak (ar ru olan bu ofis hariciye nezaretinin bari· re daha iıah t:diyorum. 
ett 1 l Y v cinde faaliyette bulunacaktır. 

Gra,-•t mÜ bi m Ankarada ittihaz olunan karardan sonra 
,; O "İstanbulda et fiyatlan kasaplar tarafın· 

~ su.t lt47 de, Yugoslavya b~ş. 
vekili Stoyadinoviç, beraberin~e Yu -
goslav delegasyonu erkanile Yugoslav. 
yanın Ankara ve Tür-kiyenin Belgrad 
elçileri bulunduğu halde şehrimize gel· 

~ve 'l'i.U'lc, fugoslav bayrakla.rUe 
aonatılmı§ olan Haydarpaşa istasyo • 
'nunda merasimle karşılanmıştır. 

Yugoslavya Başvekill, beraberinde. 
kl :ııevat vo kendisini kareılıyanlarla 
birlikte, Akay idaresinin Kadıköy va.. 
puruna blnmi§tir. 

Stoyadinoviç, vapurda kendisini 8C· 
U.mlıyan ajans ve matbuat mümessil. 
lerme ilti!atta. bulunmue, gerek Anka· 
ra ve lstanb\llda, gerek tren gil.ze.rgıt. 
hJndakı istasyonlarda halkm kendisi
no k&t'§I gösterdiği derin '}akaya bil. 
hassa t~ekkür etmiştir. 
l)ostluk ba~hırı bir kat daha 
kuvvetlenmiştir 

Post ve müttefik devlet reclü, An
ka.radan iyi intibalarla. döndüğünü, 

antant devletlerinin bütün meselelerde 
htm!ikir olduklannın bir defa daha 
~aşıld{ğmı, dostluk bağlal'ının bir 
kat daha. lruvveiıendiğlnl anlatmı§tır. 
Stoyadlnoviç, Balkan anlaşmş..şına da.. 
hil devletlerin, İtalya ile olan münnse· 
betleri haklunda kendisine sorulan bir 
suale, İtalyanın Habeşistanı ilhak edL 
şini tanımanın bu devletle Balkan dev. 
Jetleri aruındaki dostluk mUnUQbetle. 
rini kuvvetlendireceği mUtaleasmda 
bulunnıll§, '•Bulgaristan Balkan paktı· 
nl}. girecekmi3?,, sualine de şu cevabı 
verml~lr: 

.,_Konseyde Bulgaristanın gelme. 
sl hakkmda bir ~Y konuşulmadı. Fa
kat Balkan paktının kapılan her Bal.. 
kaıılıya •çıktır. Husurı.t bir davetle 
klmso ~ğnlmamı~tır . ., 
Kadıköy vapuru, limana girince, li· 

rnandaki bütün vapurlar mlltemadi dil. 

~ilk .esleriyle miltiefik başvekili e · 1 
lamlanuelardır. 

Ekl'ClAru1 Stoyadinoviç Toph:ıne nh. 
tımmdan, refakatindeki zevatla btr • 
Jilete otomobillere binerek doğruca Yu

t 
• 

bir bAdise oldu Romanya ana yasası dan yava, yava~ yükseıtiımiş ve bu kere 

Viyana 28 (Hususi) - Avusturya 
nasyonal ~osyalistlerinin Graç tehrinde 
60 b'.n k:§ilik bir nümayi~i kütlesi top
lamak için sarf ettikleri g-tıyret askeri 
kuvvetlerin müıdahalesi ile alçim kalmıt 
ve nUmayi§çiler dağıtılmışlardır. 

Viyanadaki nasyonal ıoıyalist mah
fillerin, hükumeti devfrmek için bir 
te~ebbüse giriştikleri hakkındaki pyia 
tekzip cdilmektedl!' • 

Hükumet ınakamlanrun, Graç nU
mayl§çilerine tezahürata müıaa<ie e
dilm.:yeceğ :nl bildirmeleri üzerine bun· 
lar memnuiyetten haberleri ~maıdığmı 
söylemişlerdir. Bunlar, dahiliye nazırı 
S:i11 foquart ile bütijn ıete devzcn e
den müzakereler neticeainde nümayiş· 
ten vaıgeçmi!flcrdir. arıÇA iki tabur 
asker gönder~lmişti. Bu kuvvetleri de 
gene b!zzat nasyonal sosyalist olan da· 
biliye nazırı Seiss lnquart ıevketmişti. 

Buna rağmen Röytcr ajansı muh<ıbiri 
n:n Graçtan bildiıt.liğine &öre, Styer 
Nasyonal aoeyaliıtteri, Graçı Avustur
yanın MUrı.~hl yapacaklarını söylüyor
lar ve hatta müfritler Viyana üzerine 
bir yürüıten bile babeediyork10. 

Almanynda Res sada yok ! 
Bertin, 28 (Huıud) - Avusturya

dalti son hadiseler hakkında Alınan ga
zeteleri h 'ç bir §CY yazmamışlardır. A
vusturya baıveldli Şuşr.: g'in son nut
kundan sonra gazeteler hayretle k:argı
lanı:r:ı bir sUkftt takmmıılardı. Essende 
çıkan ve Mare;al Göringle y;ıkırBan a· 
Iakadar bulunan nasyonal Zeitung ga· 
zetesi, bütün Almanyada Graç hadiae
s 'ni yann yegane gazete olmu§tur. 

Alm:a siyasi mahafilinin fikr~nce 

Cranç Mdiselerl Berte~yadcn taahhüt· 
lerfoi ciddi surette telakki etmek la
umycld:ii hakkrnda Avusturya zimam· 
darlanna ka11r bir nevi ihtar teık:ı et· 
IT'..ekt~ir. 

A vusturvada . Al manhk ~ntl 
Yiyann 1 (hıısust) - Milll birleşme ae~ 

Tisi larafından tertip edilecek olan Al-

Resmt bir törenle yapılan tenzillll esa<ıen fiyat üzerinde tııc 

M 1 t k ı
.. bir te~ri yapmayıp fiyatları ancak eski 

er ye m ev 1 De SeYiyelerine irca etmiştirı, yolunda ortada 
ol dl bir dedikodu dönmektedir. Bu iddiaların 
" r hicblr e~a~:ı dayanmadığını ve hakikatten 

Bilkre§, '}!! (A. A. - Romanyamn 
yeni anayasası bugünden itibaren 
meriyet mevkiine konulmuştur. Resmt 
bir tören esnasında başvekil krala 
plebisitin resmi neticesini bildirmiş ve 
bili.hare na.zırlar yemin ederek yeni a. 
na yasayı imzalamışlardır. Kral da L 

nayasayı daima idame ve mUdafaa e· 

deceğini bild.irmi§tir. Bu tören esna. • 
sında. verilen nutuklar bütün Romen 
radYQ i.st.Myonları tara,f md~ neşre~ 
dilmi§tir. Törenden sonra kor diplo • 

ma.tik azaları krala tebriklerini ar.zet. 
mitlerdir. 

İstanbul Oduncu ve Kömürciiler cemi· 
yelinden: 

8-2!l3S salı sünü saal 3 de Ca~ulviSiuııü .. 
Enıln!Sni\ H:ılkevl salonundn top!ıınıbc~1 
il1ln olunan umumt tıeyctimize ekseriyetin 
aelmeyişf )1izilnden toplantının 4·8-938 
cuma günll saat 1l e tehir edilmiş olduğu 
bildirilir. 
Yukarıda yazılı yer ve tarihte topl:ın

ması tenstp olunan umumi heyete bnhnl
de lşliralderJnJ cemiyetimiz mensupları

na tekr:ır rica eder, bu içtimada nlzamen 
mevcut ile müzakere ve karar iltihaz edi
leceği <.'ihelle hlI~h:ırc herh:ıngi suretle 
vukubulucak itirazın mesmu olamıyacağı-
nı bilclirlrlı. • 

Şehzadebaşı 
'r (l R AN Uyatrosunda 

Varın a~şam 
~,evkaU\de ~ecedir 

-------
nınnlık günü G martta Linıde tesil edilecek 
tir. Dahiliye vekili Sci~s lngu. rt d:ı bu 
nıünasc.bctlc bir nutuk söyliyccck Ye hu
susi frenler yukarı Avııı;turyadakJ naıcyo
nal sQsyalislll'ri Linze getir<?cektir. Merasi 
mi tertip edenlere göre Alm:ınlık siinii, 
v:ılanperver elemanların nasyon:ıl sos:ra· 
Jizm ı;crte,·csi içinde siikünet bulup an· 
taşmalarına yarayacaktır. 

Çankayşek 
Çinde seferberllgln 

pek kolay olmadığını 
söylüyor 

Londra 28 <Hususi) - Dom\\i tı,j:ı.nsının 
Tokyodan bildirdi4ine göre Tiyencin -
Pukof dcmiryoluoun cenubunda hyıkla· 
ra sığınan 4000 Çin askeri Japon topçu'>u 
tarafından bastırılmıştır. 

Niyuı Kronikl gazete~ mar*1 Can R y 
Sekin bir beyanatını neşretmektedir. 

Mareşal, bilhııssa Çin gibi geniş bir mem 
Jekette :ıürııtle seferberlik icra edilemiye
cellinl, ancak Çlrıi 1 JJponlar tarnfındatı 

lsllhfııf t:di1en l>i r talı.ım ıevkulc<.Şfİ raı
ki) etlere malik olllulunu söyl.-?llliştir .. 

Gct>en hafla Jponlann Formose adalar.ı

na Çin tayyurııleri tarafından yapılan a· 
l:ınlara mukabele olmak öıere Japon kuv
vetleri cumartesi ve pa.ıar ıünleri hemen 
hemen Çinin her tarafında akınlar ynp
mışlar ve iddialarına göre ı>ek az mutave 
mele uğramışlardır. 

Barış ümidi yok 1 
Tokyo, 28 (A • .A.) - Hariciye bakanha1· 

nın sn!Ahiyeltar bir memuru, Çinde barı
şın yakın olduğu h:ıkkındn Hongkongdan 
relen lınberlcr hakkında tersfrntta buluna
rak, b:ırışla neticelenecek bir görUşmeyl 
yerinde gfü;terecek hiçbir ı,ar,•ı mevcut 
olmııdı!(ını bilrlirmlştlr. 

~~--~------~ 
l~tanhul Y:ıpı yapıcılar <-'emiyetinden: 
8-;?-938 salı gı1nü snat 2 de Caiıaloi:· 

lunrla Enıiııöııii Halkevi sıılonunda topla
nılnc:ı~ı iliin olunan umumt hcyrtimize 
ekseri;·ctin ge!mcyişi yüzüncl('n toplantı· 
nın 4·3·938 cunı:: günü saat 2 ye khir e· 
tlilmiş olıluğu bi l ~ irilir. 

Yukarıda y11zılı yer ve tarihte toplan
ması tensip olunan u~uml heyete herh:al· 
de iştirAklerini <"l'miyelimiı: mensupları
na tt'krar rica eder, bu lçlimaria nlı.amen 
mevcut ile müz:ıJ{cre ve karar ittiha:ı: edi· 
Jncdi cföt'tle hil~hare herhangi surelfo 
'' 'mhıılacak 'Uraı.,ın m~Ql.U Q.\amuac.duıı 
bildiririz. 

ispanya cul11" 
h.uriyetçiled, 

Dluleı;eo ~rsh· 11.lilflft 
rındao bahsediyor~ 

Barşelon: 28 CA'.A.) - Başvekil ;:,.eri' 
Barselon radyosunda Lir nutuk s6Y 1111 ı~ 
Tenıel mıntııkasınrla bükQmet )ı;ıt• tiJ' 
yaptıkları hileumların ehemıniYetlJS1 

rüı ettirmiş ve deml~Ur Jd: 1"~ 
"- Bir hafta içind~ Cumhori ~ 

lıinierce uir almışlar, mühim nı•"~ ıe~ 
de etmişler ve di.ışmanı pltıoıarı 1' "-
mecbur etmişlerdir. DüşnııJnJar alJ~ <~ 
bilyük mlktnrdn takviye kıtaJarınırı . '~ 
du üz~rlne, kaybettikleri mevıl~:-'ıı~ 
alahllmişlcrdir. Bununla beraber. ıı>'°'d
ta hederimlıe vasıl otmuş bulu~tı;fl 
Ytı nilıat ı:arere_. TerÜel elimizde d

1

11., 

yahut değilken de imanımız "'şr 

Frankoeular bir köprUyU 
kapadılar tff".. 

Andny~ :8 (A.A.)' - And•Y ~n~;.tıf 
nal köprü~ü renlden hpa11)'0~eı1 ·' 
dnn kapatılmı5tır. Bu tedbirler ıı~ 

mııırı ' ~ıldıltına göre Snlamanka maka nsıı'~ 
dan böyle İspanyaya girınck. ;;:,e 111 
vermek hakkını vaJnız kendıle el' 
etmek istemekt~dir. ıısr1 , 

~ı:ınSJI ftf 
Londra 28 (Hususi) - ı-- ııı•s" ti 

ye nazırı ()elbonun nutku ve ~,ıııt•~1 df 
sız • İngiliz dos!lufunua . rtd 

. · tıtril1 1 ",,o'' 
harbin ictinap edilmezJı#ı 1ıarıll' ~ i k•rş den slSılu, burada pek fy 

1 
ı·rf, ... 

.. sıe e " -1''' Pariste rıkan Fran!llZ 0 poJırl~ tJ' 
riyallannı fnglllz ve fransıı ııelr1111!'1 
zaviyesinden id:ıre ederek bCY 
discleri tetkik r.tmek!<-'dll'ler· 

Cenevre!/8 

gidece~ 
hegetit111!,.et' 

Numan Mene~110d' 
n!o reisliği 8 eıdl 

An karadan . ~ııbı ~1°;::. uını ,.. " de : ,,f 
Hariciye vckillcti uın de 'filr stf>'PJ>" 

Mcnemencioğlu, refakat1~111JM ~udf• _. 
yonu azaları bıthıııduiıu ~ ,.,,_. •'• JI" 
tnnle Ankaradaa şclıriı;1 de~i sııf :111P11'' 
nemencioğlu ve refııkı:ıl~ne•rtdl ,1' 016' 
tay meselesi haldı:ınd:ı ·şıira1' ş&fJJ i· 
cnk o~n görü5rneler::ııırdır· ttl~t(' :~ 
re hemen yola çıkac ~unı•" )fit d Jı.~I" 

Türk deleı:ıasyonu, dlll'e ~le~ ?>'.,. 
oillunun rels~li~de, 11 f)e s.i~sa ~ 
işleri mildilru Şııııısi .,._.a 

· dert .<>"?"' 
okulu proCesör1r.rı~dit• 
cio~Iuııdan müt~şe 

.... 

.... 

.... 

... 
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1 (iiinün aıesetesl 1 

lt>.nı::ntN TARiHi TEFR!KASI: 11 Vezan ı 
A. Clnı 

Vapur navlunları 
niçin pahalıdır? 

v Vesikaları •tren: Donanmı Komodor1uAu na~kAH\li Rinbaşı lhs1n Armatör 1 er e g o re ; m a 'zem e ve ip t 1 da i madde 
te~~~fktvee Rauf kaptanlar Asaırı· fiyatlarının yüksekliQi buna sebeptir 

bir hAdlsa çıkmasından H l 1 • • , A l ·· l · d 
"e bunun diğer gamDBera de al}alı ucuz atma.'<. ıçın evveıa nav un ucret erın e 
nsırayetlnden korkuyoırıaırdı mülıim tenzilat 
~ •taf bey Muzaffer beyln arkasın • , süvarisi ı Dün biliyorsun beraber ~'it. 
1~ b~ıı uı.un baktı. Muıaffer bey ne miştik, ona hareketlerlnl biraz tadil yapzlmaSl ÇQTe 
ltıe ır kaptandı. Vui!eWıe düfkiln etmeainl söyllyecektlk. Biliyorsun ya, • 

~~net~ine çok itina eder, aözünd~ lt1krar bımgi vuiyelte bulduk onu! let i buiunmaııdır 
tıı ın h:ddi, ıumuslu bir ı.abitU. Iıte H.aut kaptanın merd manalı gözle • 
"'-k ~ lıratı aamanda vulteııW ya~ rinde de endişe gölgeleri belirdi... 
bltrı Çirı kÖ~tt!fdiği telq ~ <;&bukl\lk - Evet, cidden dilfUnUlecek meaele. 
a lln en bUyUk bir cJeliliydl. Acaba timdi ne yapıyor? Bir adam 

le d~Uf kaptan ikinciai b.akkUlda böy- gönderwk, ne dersin? 
1-~ ~Unürl\eo merdivıme doğru ll•r • - Ben sabahleyin t~I l:\ğrenir öfren· 
~ 1 

11
\ emirberi ko~rık ıeldi. ıabiti· mez. ona bir mektup yar.<Jım. Kabuıt 

~~o IC~en bir: h\lrn\etle Mlaml• • bey kılrdtşlm. vaaiyet eu merkeute, a. 
8Qnra: man kondlni lrnllıın ve hareketini tan-'!; Efen.dım, dedi Haınidi~e süvari· mm et ... Bu mesele uzun !Urmez: c;a. 

...... lııı[ ~y geldi. ' buk baıtınhr. Yalnnı dikkat etmek lA-
lianı nerede? Gemide mi şimdi? mm. Allah yardım~tmYI n18Ull diye! Ce-..... }il "g . "et efendim, buraya, kamaram· vab vermem\,, sacle uth lmzalamf!, 

etıyor, götüren neferle iade etmi~. o kadar. Ne t \"a buYUr8un, kot yal g&!ter. fere BOrdum: eUvariyl gördiln mU, ne 
~~k~t nete.r sllvarinln yal\lndan ay- yanıyor. dedim. Nefer tsteml~rek an. 

~? Vasıf beyin ~Ul" J<'l'li duyuldu: tattı: m~ktubu ~tUrdilğil YllkJt süvari 
'•.Jt-..a ' ...._ •"'-lesin Rauf bey... ubit1ere ~tkı~tyor, ef?adı divana to~ 

'v, ~UY\ırun Vısıf bey, bura.dayınt ! lamaya 1filnderlyormu~. MUrettebat i!e 
~f!eldfnlal ~vertcde tC1plu bulunuyor, taht deh-

\etıjılnta •rknsındın, ilet. g\lvtrtt ~m df'dl'kodu ne meşgul bulunuyor • 
\1'-tt \'eninin ıon baaamaklannı c:1kan mu~ ... 
~ beyin fri vUcudu, uıwı bıyıklı _ G~ri11'!!l1n vasıf bey. Kabultrıtn 

\( lötUndQ, sert hareltetler!. 1\\zumsuı neabiyet • 
bft:ıe~h·en ~da güler yUıle blrL lerl AP'arıtevflkte bir hAdiıııe <;ıkarır! 
t.ı,,~·ınfn elini aıkan süvariler, bulut· ı ' 
~~ - ~v~t. glirtınUee göre lSy e oma •. ,. 
~ '6 Çok eevinmlO}erdl. Rauf kap. Oanrm. hllyra yor da iyi olsun r 

"-- ~ıe başladı: _ Kaç dtfa ~yledik birader.: son 
\' a~ılsın Vasıf bey? d~fa bazı tavsiyelerde bulunmak il'in 

~a~tf kaptan, dalma ıen tavrıyla beraber ı:titmcdik miydi? Daha diin 
\'erdi· 

~' t · canım. bilivonııun va: o f'D nazik ıa • ~,...:)iyım demek <'alzse ve yerinde 
it.. • .._ () _A_..ıı_ ı.n. ı.ayt;t. ı,.;,.. ... nı.;;v-•H ... -n -
~'~· Yleyım ı~te ! Sen nasnaın ! ı'e 
~orsun b:tkahm? retteh:ıtı kas?p kavuruyordu! 

~."l\ia olup i>ilen şeylerden haber. - Evet. öyle ... All~h hayırlı neU • 
.... :!\ taı,ıı ! ce1E"r \'l't'llln! 
~ d 'too, şöyle böyle kaoml bir iki Şimdi, iki süvıı,rl ka~ ka~"Ya du-
,1 ul'dum. Esaslı lJ\&Jnmatı şimdi ruyorlar; ve d~rin b\r dUtünc-eye daL 

v:n •'rrım! mış bulunuyorlardı. Temiz ~rtlrekli Ka· ,;t bey, gUlcrek oaka etti: bu!I kaptanın alnbfı.ti, muhtemel bir 
t\ ~1 Ok, yağma yok, biz sabahtanbe hıyanet t~ebbijıU bu iki samimi dos. 
~'11.d~ cab:ııhvalrm. tertibat alalım, tu mUtçcsslr ediyordu. Sonra Kabuli 
t?11 art\lı. burada keyif ~atsınlar, 801\. l(:ıntrtna kll'fl yamh•cıık bir ha~ket 
~' .. tzı rnaırımat edelim olup blttın· öteki t?:emilerın milretfebat•nı da uyan-
!t~up 1 dırma~a. bu ~eldlde hareket ttmeğe 
, l-1 ~Y de gUle~k mukllt>ele etti: l aev!tetmE-z nılydi? 

~ \,f1' 'Yır canım. e!h~unı11&h, fSy. ı Zihni bu nol<tava lAlul1n~a. Vıunf 
~l'\t Ptktr Ye wuı.keatla 11öyJemedim. 1 bıw u11ın uzun dihıUndU. Can 11kan. 
''i\ 11

• daha teerUbeJI, daha kula'1 UzUcil sUld'ıtun lh'f\llnden tkhd de «:ekl-
l\i:dal'ft1ara•nız da!.. niyor ~ibi duruyorlardı. Vasıf bey da-

'ıt ltı "' ~JO.,tUler! .. Mumafih, Va. \'ıı.namıd1; a?ır ve tee!!sUr ifade eden 
' ~'""' ~ ahlrt rı~ine raf • bir tıe~!A ıııilkiıtu boıclu; 
~ )'ib.und~. g;jzlerlndP derin bir t#.- _ Pek\. Rauf. ~en ne varıtm ! P11.· 
~lttı.: l'fttftaaı &9'1klr ,eklJ~e belir • "rhltları var mı? Bir ~eykr dUıU.Udün 
'l'.t auf kaptan miaafirirı.ı k•m&~· mu? 
~...._~\'et etti: _. ~vet: iki fiUkft He df'\'l'iye ~ıkar. 
~ '1 UYUrun, kamaraya ~lde~tm dt. · dtm Nöbftı-il~ri arthrdım, Gfımiyle 

1\1'.... lalf bey, flİ~i blraı endişeli rii. kara arasmd:ıki irtihatl kestim, F.frndr 
• ""''"' 1 " 't ... zab'tlerinln ıııık1 tarn!'!ımdu alt•rı·1 ıı hn· 
t~ııOok ... Şey, ranım ... Tabii hlraz luncluruvorum. Cstc•ik bölUk!P.rtrı PT' 

,,:ırn ... Ba'<aa"a blrl\.,er, karada oı.yam ltlmRt, el\ namuslu neferler!n 
~ ~l'.tite ~~Uyor! .• Bu ha1 karstsında dE'n se~me bir kıtal muntııınrayı da ~L 
~~ h duYmıımftlc 1"in ~ ahmak, tah baı:pnda bulunduııJvonı"11 Şimdi 
...._ lln nlnıak lbımt 
~ efr,er ten f Plme.seydin, ben sana gelP · 
L.. 'lfunılıh 411fcndlm. onu de 'b ld kt 

~t\ıı '9fl ~lYorum 1 H&klı oarak endiıe celctim. Ru tertı ah a ı an sonra 
l'ıl seninle görUşmek. ve dlı'{er arkadııq -...... ~ "'"? 

...._ ı-a tftndtmla 
1 

lar!a ne şekilde hnrekt't etmemiz I~ -
l. · ' &ım~ldiğinl karırla~tınnak istiyor · ~I~ • ~nl hlf; morma Vaınf bey.,. 

'· ~~;~dLlteın bUyUlr. Jl'&kat.. kendim du:.' AIA •lmdllik atd·Jt1mıs tt-rlibat f 
l y'-'r . . • 
"'Ilı bey bımd:m b:ıoı:ka bir BCY olamez ... Faltat 

bht.ı. • Yine 'ska eder bir t•vır. bu rnııvl\kkat bir tedbirdir. Had!ı;e 
a. lı, bınrn ıözUnU kesti: 
~1'dıı... klttttn için beyefendi 1 H~!... slmdi\fi eı-yrini tıı liip edem~ bıınlar 
~t' ~1. lral'adaki kıra e-öalU'er. kftfl t 'dolu{lur, fak:-tt defiecn vazı • 

~ "tll \ 1 vet'er kal'f!!!Ynda ne yapmı.mız lbYm ! 
\'~, '~. fll(U~liler, .. filftn i" n. Hep a"'"i :vt1'de, avnt ~ek!Jde ve ııynl 

bıl'\a ~ıu,tuıerl Rauf bey. cth~· tereddUd i"'!nde mi durıtca~rz! 
t' ~ '"'et vererek lllve etti: 
\'· ~'°l ba dltter P.eml'er nf! Alemde?.. - Pe!d. sen n' yapmak fikrindesin ! 

1 
~!ıtıı C: P-\'\rel. fUAma ile htplnlıl a· - Bllmenı: ya sen? .. 

it Sl vab veren olmadı! - Ben de bilmem! elmdilik düşüne-
\~t · 0 •mın biı remi Jl\bttleri.

1 

bildiğimi yRptım! Onları da sana an. 1 
\'~d&Ydık, 1'6"'1t1miet1. Haber tattım. ı 
"'"'ı-. ''olacak tar! Nevee. ben ne- - Ala! _ 
, l ~lYarum. billy0r mQJun Bu 8trnda kamaranm ltapıl't vurul-

\.' du ... ~1t ~~· neden endite ediyomın? - auyrunl 
.._ı..aıt beyden; Aaantevflk 

Hayatı ucuzlatmak için çalışan hil. 
ktımetin, muhtelif gıda maddelerinin 
tiatlarını ucw:latırken. umumi nakli· 
yat tarifelerinde de halk lehinde tadi. 
ı~t yapmak karariyle harekete gec;U· 
ğini yazını§, bu arada son iki sene i~in· 
de çok yükselmiş olan k&botaj hatla.. 
nnda ~alı~ eilep navlunları işiyle de 
ehemmiyetle me.,gul olduğunu ilive 
etmiştik. 

Memleketteki hayat pahalılığı Ur.e
rinde umumi bir tesiri olduğu herkes. 
çe teslim edilen bugünkü vapur nav. 
lunlannm yükseklik amilleri tetkik e
dilir ve bulunan sebebler bertaraf e
dilmeye çalışılırken, blz de bu mühim 
mevzu Uzerlnde alAkadarların fıkir ve 
mUtalealarıru neşretmeyi faydalı gör· 
mllş, bunun için bir anket asmıştık. 

Bu anketimiz için, bu işte ihtisas ve 
tecri\bt'si olan annatörlt>re, klSmUr ıir. 
ketıerine der.iz ve tarife mUtehMSıs. • 
\arına mUracaat ettik. Anketimlr.e ilk 
cevab veren armatör (Hakkı Deniz.&· 
şan) ın mUtaleala.rını, 24 şubat 938 ta· 
rlhli nUshamızda neşretmiıtik. 

Arıketfmi1A' ikinci c-.e\·abı veren TUrk 

vapurcularından. Kalkavanzade İsma
il oldu. Bu armatör: 

ı - Bugi.lnkü vapur n~vlunlan ne. 
do" ~u l•o.dar yillıoolct.ir? 

2 .... Navlunlan makul hadlere irca 
etmek için ne gibi tedbirler almak Hi. 
znnd;r? 

Şeklinde bulAsa edilebile!\ fQalleri 
miae 'u cevabı verdi: 

- itiraf etfnek lizım~ır ki. vapur 
navlunları pahalıdır. }1"aht. ~u nav • 
hm pahalılığı yalntJ Qiıe münhasır bir 

~Y ~ldir. Umumtdir. Yalnıı bu sö
zUmtı&le bizdeki navlun pahalılığının 

yalnız beynelmi!el navlunların yüksek. 
liğtnden ileri geldiiinl söylemek isti. 
yonız. Bir.deki vapur nJvlunlarının 

yUkseklijinde daha aiyade dahili bir· 
takım tesirler imil olmaktadır. Bu A
millerin en mUhlmml de tahmlJ ve tah-
tiye işlerindeki ıttıratsızhk ve intizam. 
sıılıktır. Siw bunu kendi i§lmiz Üze· 
rindekt bir tecrUbemiz!e ispat edebili 
rl~ 

Biz vapurlarımızla ekseriya kömtlr 

KADIN İ 
1

, ....................................................... , 

.......................................................... ! 

Bu tr!k<J e'!b!se e!le yapılrr.ı.J'ır. Ren. 
gt J;ırmı~ıd:r. içine pembe re11l~ iJlıl:: 
giy&?ir. Şapkıa ve el.dıVtt,.larl11 üst tara
fı da ttik<dandır. 

Vapıırlarımı:.a e11 ıü~ınlu iptidai 
Zonguldak limam1ula11 

taşırız Bir vapurumuz, Zonguldaktan 
kömUr yUkliyecek bunu bllfarz Izmir. 
de boşaltacaktır. Teamüle göre. sefer 
müddetleri muayyen olur. Yani vapur 
şu kadar günde gider, malını yUkler, 

gelir ve boşaltır. Fakat bizim işleri • 
mız iş hacminin fazJahğı karşısında ~e

lamıyor. Tahmil ve tahliye zamanları
mnı iş hcminln f ulahğı karşısında ve. 
sa\Un azlığı, llman!arımnm vaziyeti, 
liman val!ıta ve tesisatının noksanlığı 
gibi sebcblcrden dolayı gayrimuayyen. 
dir. Bunun için, en f~la on g\inde ya-

pılması mUmkUn olan Zonguldak • ts. 
tanbul seferi, çok defa bir buçuk ay 

..s::Unnektedir. Hatt!. çok defa vapurla. 
nmız, 7.onguldakta bir ey lalimlllt 
için nöbet beklerler. l§te navlunları 

vUkselten mUhim eebeblerden biri ... 
Çilnkü o vapunın bu bir. bir buguk ay 
zarfında yaptığı masraf, bittabi. o se. 

f ef\ie taşıyacağı malıp maliyetine yük· 
lc:nir. Vapurcu, yaptığı masrafn göre 
ilcr~t istemekte elbette mazurdur. 

DUşUnUnz ki, bizde bir İstanbul • 
Zonguldak seferi yapılıncaya kadar, 

ecnebt vapurlar, ltalya ve Almanya 
gibi u~k limanlara gidip geliyorlar, 

Seferlerimizin müddet itib"riyle gay. 
ritabii derecede uzun ve gayrimuayyen 

olması, ma.~arif atın o ~ispette yUksel· 
mesine sebeb olduğu için bu işi bir yo. 

Milyoner bir 
zencı kızı 

Amerikanın ilk ı:encl milyoneri Anni 
Mnl:ın ıullı bir kızdır • 

Hu kız, yirmi dokuz yaşındadır. 19 
yaşııııla ikc!n hir ı;Hllikle ı:alı~ılor, ııiinün 
birinde Nevyork ıcııginleri şırasınıı ııeı:ece 
2i kiıııseııin nklıııa gclnıi)ordu. 

Çifllikle çalışırken, ırkmın lıütün kıı· 
•nrı Rihl ynlnıı hlr nnu•u vardı: Ueya7 

ılmnk •• 
rnıniin hlrlnıte bu hfil~·nsını hıldkale 

l'\"İrmek çım·'lini lıulılu. Kinı)'tıV1 lılr 
ıı :ulıi<! ~ayeslnde kıvırcık aaı,:larına YU· ı 
mu$nklık \•erdi. ~onra kalın ı1uılakl:ırını 
ııır.eleştlrc1i; burnunun hasıklıAım 1ıııler· 1 
ıli. Aı çok he\'U kaılııılnrn hl'nıemf'ye h11ş 
''lılı. EAer hlr le!mıtilr olmasayılı, tiiphe 
)'rık ki örnrO nlıhıkçsı memlrketinde, çirt 
lii!iıtı\e \0'11\"Rf':ıklı, 

Jfollıİıkl ~·crlilc!rıh·n biri i, ıencl kızı, 
:ırk11ıtıı.,l.ırıııılan lıir kızın ~:ıı;lilrını rti\zrl· 
lir';cn f!ÖrınÜ'S \ 'C ıliikkiınmıl:ı onn hir hl7.· 
met vermiştir. K•7', uı;ulünii huradıı. dnhıı 

Tİ\011<lc lchınmiil cttirmisllr, 
Bir l(İlfl, hir lcıımıHif rhıho imıipıiınfl 

yclişmi~lir. U\cınork} un büyük mııl!oın 
l;:ırınıhn hlrisi, J:l'OC kıt.ın kcşfctıi~l u~uliı 
lııklit clmlşlır. Kız h<'rni!n nı:ılıhıııeve lıoo: 
,·urnıu,, ılıı\nyı kın:nnnıı,. m!ihlm bir tnı· 
ınfnnt ıılm~ı;tır. llıı para ile {Ne,·york)dn 
hüvük lıir Jıfı7.clllk nılitısseı;esl nı:mış, orı 

sene -;onrn ıin m ihnner nlnıııslur. 
7.cn..ı milvonrr, N<'v~·oı lmn zrnrller 

ınnhnllo~lnln krnllçedıllr. K.ııııil<1ine Har 
lem Mele/ti rın,·nnı \'erllmlsllr. Hnrlem m11 
h:ılle<;lnfn hıırnrnın inAnıtn hıılkı. hıı kıııın 

lahfatln Ü<;IOnıfl'! hlr .kun·eıo nıulik oldu
~u kanaatindedir. 

bir görü11ii§ ••• 

tuna koymadıkça navlunlan bıdirmeyr 
fmkŞ.n bulun.ama& \ 

lkinQi qıeşcle, gemilere ait maliCme 
ve iptidai madd~ fiatlarınm pahalılı
ğ1dır. Harici tesirlerle malzeme fiatla· 
rı yUksclmiştJr. Bwıa gümrük resim· 
!erini de ilave edilirse armatörlerin ta. 
m.ir için ıuzumundan fazla parıt sarf et
tikleri rneydn.na çıkar Bu yeti~iYQf· 
mu§ gibi Rl~kadar makamlar tamir it
lerini tok sıkı tutmaktadırlar. Esasın.. 
da mevcut talimatnameye istinat eden 
bu sıkı tutuş, bizi çok defa Jüztımu ol
mıyan masraflara rokmaktadır. Bu 
scbeblerle, vapurlanmızın tamir mu -
raflan çok yükselmekte ve ıseferlerinı
de beher nakliye tonasına yarım lira 
isabet edecek dereceyi bqlm{lktadtr. 

Bizim kanaatimizce, navlunlarm 
yüksekliği en ziyade bu sebeb!erden 
ileri geliyor. Eğer yükleme ve boşalt. 
ma işlerinde sUrat ve intizam temln e
dilir ve yüksek tamir masrafla.n 1ah
fif edilire~ navlunlar tabiatiyle mü • 
him surette ucuzlamış olur. 

• • 

ıstanbul radyosu 
1 MART .... 1938 SALI 

17 inkıltıp dersi, Oninrslleden naklen, 
Mahmut Esal Bozkurt tarafından, 18,30 

Ulu'5al ekonomi v., arttırma kurumu namı· 
na konferans, Ziraal bankası müdür mu• 
n,·)nl ile at, 19 Nebil oAlu lsmall Uakkı 
refakalile Tilrk musikisi ve halk ıarkılan, 
10,30 Konrcr:ıns, BcyoAlu Hnlkcyi nıımınat 

Muharrir Nııci Sadullah (Hay,·an se,·gisi), 
19,55 Dorsn haberleri, 20 J.iliııiilıc Türk mu· 

siki'\I, okuyan Nuri Hıılil, l\eman Reşat, 
Kcm<"nça KC'mol Nlrazl, 'fanhur Dfinii Tu
ran, R'nnıın \'erihc, Te .. ·rik Ney, Nıı-.fiye 

Solfıhadılin Cnnılon, Ul Sedat, 20,30 han 
raporu. 20,33 Ömer llıın tnrqrıpdan orop· 
ç.a si\ylev, 20,45 \!edin 'Rıza ve ırkndaşl:ın 

ıarııhnılnn, Türk mııır;ikisl ye hnlk şarkılıın 
(sonl uyarı), 21,15 Tnlısin ''e arkodıı•lan 

tarafınıton Türk musikisi ... e h:ılk prkı· 
tarı, 21,50 orkestra, 22,45 ajnnfi haberl~ri. 

23 ptrıkln s(llol:ır. opera ve operet par("Bll\• 
rı, 23,20 son haberler ,.~ ertesi sünün 
programı, 23,30 ııon. 

lJf~ Kil F.S: 
18,20 pl6k, 20125 fransızca şarkılar, 20,4:-l 

raıfyo orkesıra'lı, 22,45 kıırekonser. 

mm IPHŞTP.: 
l0,30 kıırnli\'nl f)rogramı, orkestra Te as

lteri mfi1.ık. 20,35 siıınn ork~c;trıısı, 1.10 
<'117.lı:ını, 112!l ı;iE(nn orke<>trnc;ı1 1,35 caı· 
hant, t.50 sisan orkestrası, 1!, coıbanı. 

n!UU.IN: 
19 mln:ik, 20,10 bando, 21 karna.al nq. 

riyuıı, ~3,30 d:ıns orkestrası. 

UOM,tı 

18,J5 ı:ırkılı konser, 20.30 radı·o orhs· 
· lrn'iı, 22 konser, 24,15 cazbant. 

PR.tG: 

!?0,15 karnaval rıroıramı, ıı,~O rıdn 
orkc~lrlt'lı, 23140 pl{ık. 

\'MlWH'A: 

18.,15 h:ınıfo, 19.30 şarkılar. 21,15 ra~yo 
orkeslnsı, H eaıbant. 
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Sıvas çimento fabrikası 
inşaatına başlanıyor 

Bu sene l stanbul birinciliği işinde bügük 
dedikodulara sebep olan 

Sıvas. (Hust si) - Havalar açar açmaz kurulmasına başlanacak olan ~eh. 
rinıiz çimento fabrikasına ait ilk hazırlıklar yapılmaktadır. Makineleri 

1 

~ir 

~'\.lman firmasına ihale edilmiş olan fabrikaya ait hazırlıklara nezaret etmeK uzc 
re Sil.merba.nkm çimento endüstri şefi mühendis Celil ile bankanın in..5aat §efi 
f"~Imiıe gelmişlerdir. Fabrikanın ve ona merbut binaları~ ycr~~.ri ile ~:~klara 
Y"'pılac:ık olan havai hattın geçeceği yol tcsbit e:iilmektcdır. G~nderdıgım r~
Bim günde 6 bin torba en mükemmel çimento yapacak olan fabrıkanın alacagı 
Fekli göstermektedir. 

Tirede 
orlamektep 

llalkm tertip P.lt" ği bir piyank o 
hasıla ti le tamamlanıyor 

Tire (IIusust) - ÖnUmilzdekl se
ne açılacak ortamektep için bir bi 
na inşa edilmektedir. Bin?. tamamen 
milletin yardımı llo kurulmaktadır. 
Bu fnf;aatm biran evvel ikmalini te
min uiaksadllc bir piyango tertip e
dilmesi kararlaştırılmış ve ldzım
gelcn mUsaade lstlhsal olunmuştur. 

Piyangoya bir otomobil Ye geçen 
seneki Jı:oşularda. birinciliği kazanan 
bir Ar:ıp atı do. konacaktır. 

Sntılmıyan lillünter 
:Mrntakamızdn istihsal edllen tü

tUnUn milhfm bir kısmı henüz satıl
mamıştır. Dilbasan. köylerde mahıml 
tamamen rcnçberfn elinde kalmış
tır. Müstahsil bu müşkUl vaziyetten 
kurtarılması için nH'ıkadnrların ted
birlerini beklemektedir. 

Bergamada 
Kermes 

Ali ropolda temsiller 
verilecek 

Bergama, (Hususi) - Kermes ko. 
mitesi, vali B. Fazlı Güleç'in riyase
tinde toplanmış ve yeni yıl Kermes 
programını hazırlamıetır. 

Kermes haftası, bu sene de 22 Ma
yıs Pazar günü başlıyac:ıktrr. Hazır. 
lana.n program, geçen seneden çok 
daha zengindir. 

Halk şairleri ve sazları, milli kıya
fetlerle balo, karagöz, Bengi ve dağlı 
oyunları bu me~·andndır. Bilh ssa gü
ıellik ılıcasının tamıri işi Uzerinde du.. 
rulmuştur. 

Tarihi tiyatroda temsil hazırlıyacak 
olan §ehir tiyatrosunun daveti de ay
rı bir ehemmiyet taşımaktadır. 

A v <e 1F aJ lUJ ~ lUJ O Ü 
Nası l v e n için tatbi k edilir 

T. s. K. Futbol federastjonu, e~ki i. J 
kinci 1ci8i ve §imdiJ;i sekreteri Kemal 
Halim, bu haftaki "'Tilrk spor dergisi,, 
mlc geçenlerde lsta11bul bü·incisinin, 
tayini yüziinde~ı büyüle dedikodulara 
sc.bebiJjct vere;ı Aı•craj usulü haklmı
da bir makale ya:::mı§tır. Enetresan 
bulduğumuz içiıı, ark<.utaşrnıı:::m bu ya. 
zısuıı bi:: de aynen sütunl.arımıza geçi· 
riyoruz: 

1937 - 38 yılı bölge lik maçlarında 
İstanbul birinci küme klüplerinden ek. 
serisinin ayni puvanları kazanmış ol
maları ve bunun derecelerini tayin i. 
çin bölge ajanlığının federasyonca da 
tasdik olunan bir formülü tatbik etme
si birtakım itirazların serdedilmesine 
sebebiyet verdi. 

Bu itibarla bu mesele hakkında, 

milli federasyonlarca hususi talimat
namelere bağlı "müsavi puvanlardaki 
kfjplerin derecelerini tayin,, etmek 
yolundaki usuller hakkında izahat ver. 
meği faydalı bulduk: 

lşi daha etraflıca tetkik ve ileri sU
rülen iddialara cevap vermek üzere i . 
tiraz noktalnrım 5u suretle telhis ve 
mUtalca edebiliriz: 

ı - "Gol averaj,, usulünün F. !. F. 
A. nın herhangi bir talimatname veya 
tebliğine istinat etmediği, 

2 - Yalnız lngiltercde tatbik olu· 
nan bu usulün memleketimizde şimdi· 
ye kadar hiç tatbik edilmediği ve bi. 
naenaleyh bu formüle nazaran klUple
re derece verllemiyeceği, i 

3 - Ankara İstanbul ve zmirde 
yapılan bu maç°lnrın lik maçı mahiy~ 
tinde olmayıp ancak milli kümeye gı-

Yazan : Hamal Halitli 
4: - Filhakika müsavi puvan kaza- r lan küme taksimatında ve o JdiIO')°" 

nan klüplcrin derecelerini tayin için teşkil eden klilplerin • kaç de~ 
~i~e ~im.diye kadar tatbik edil.en usul ' lursa olsun - yapacakları milsa "" 
u.ç~c.u bır maçın yapılmasını ıcab eL neticesinde kazandıkları pu~&n!~ · 
tirirdı. Ve bu usul federasyonun her savat arzcderse bu klüplerın ~ 
hangi bir emir veya talimatına müste- !eri ekseriyetle "gol averaj" .• 
nit değil, futbol heyetlerinin başlıba.. tayin olunur. Ve formül şöyledi!'· .. 1.ıı 
şına tatbik ettikleri bir formüldü ve ı - Bir klübün attığı gol ~ 
derhal ilave etmeliyiz ki, bu suretle yediği gol sayılarına taksim ol oJO'· 
derece tayin edilmesi herhangi bir ni· elde edilecek harici kısmetle ölç ti 
zama da mugayir değildir. Şu kadar Harici kısmeti bllyttk olan dalırı• _, 
ki, bir memleketin bütün teşkilatında derece farkı ileri mevkide yer alır'· 
bir tek usulün cari olması zaruri bu- misal ile zikredelim: 
lunduğuna göre, bundan böyle bu vazi. :: ~9.1 
yetlerdeki klüp derecelerinin sureti ta- ~ .... 
yini "gol averaj,, sistemine göre ta. - ~ ·c :::: ,:ı11 J 
yin olunacak ve tabiidir ki bu formU· ~ i ~ ~.'.": =~o ~ --~o :_

41 
:g 

lün tatbik edilmesi lüzumu bütün böl- :§< >. ~ :: - ·::: ~ ..... &d 

gelere tamim olunacaktır. Çünkü her. f2 o o < bJl >ı t.ıı ı;ı:l .d . ...ı 
b A 8 24 8 3 1~ hangi bir m Usa bakaya iştirak eden ir iP"' 

klübün o müsabakaya müteallik bütün B s 25 9 2,'11 's "1 
şartlan evvelinden bilerek ona göre c g 26 10 2,6 ~ 
davranması zarurettir. Gol averajda avantaj kazanaıı ~ 

5 - Anknra İstanbul ve İzmir böl- tabii bir nispet d~ilnd~. ol~a~;,..t' 
ge şampiyonlarının milli kümedeki ma. el daima az gol yıyen kluptür· td' 
halli maçların neticeleri üzerinden ta- daki cetvel iyice tetkik olunur&&~ 
nyyün edeceğine dair de "Milli küme şıhr ki, yenen bir goliln derece .. ht ~ 
talimatnamesinde,, bir kayda tesadüf de müessir olmamasını temin ı.._.... 
olunamaz. Bu itibarla bu iddia da va- riben Uç gol yapmak şarttrr. ~ 
rid değildir. Bilakis bu maçların lig 2 _ Bazan iki veya daha ~ 
m~ı olduğu yukarda kaydettiğimiz klüplerin hem puvanlan, heın_ ~..JIJ' 
federasyon tamimi ile teyid olunmuş.. n gollerin yedikleri gollere ~· 
tur. den çıkacak ahrici kısmetler 

Bu izahattan sonra "gol averaj., u- ne müsavj olur. Mesela: 
sulUnU ve bu formülün sureti tatbikı. 
nı arzedclim: 

"Kuvvet esasına müsteniden ;rapı -

fieY;ıt>lmilel karşı laşma·ar 

~ 

,§' -g i !!P ~ J J 
s ! < ~ ~ ı rccck klüpleri tefrik için yapılmış ol- F Ut b O 1 

duğu ve dolayısiyle bunların bölge ş~m . 
1limevi bitirilmiş ve konforlu bir o- piyonluğu ile aıakacıar o1amıya~gı, H o 1 anda, Be 1 ç ı k a y ı 

tel de e!de edilmiş olduğundan bu yıl 4 _ Müsavi puvan kazanan kluple. 1 
misafirleri tatmin de mümkün olacak. rin derece1erini tayin iGin şimdiye ka- f 7 • 1 k 8 Zan d f 

Sıtma milcade'est 

Edirnede 
A 8 40 10 4 j 

B 8 32 8 4 ı 
c 8 20 5 4 ti' 

Mükellefiyet i ~An 
e d ile cek 

tır. llkbahnrda Kozak yolunun da tan- dar başka usullerin tatbik edilmiş ol. il Rotterdam, 28 (A. A.) - Pazar gü. 
zimine başlanacak ve Kouı.k gününün duifu ve taanıüle nazaran hareket o- nU Feijenoord stadında 45.000 seyirci 

Bu klüpler için bir çok ~ ~ 

çok iyi geçmesi temin olunacaktır. ıu:ması icab etliği. önünde Belçika milli futbol takımı ile 
Edirne, (Hususi) - Sıtma komisyo- 5 _ Ankara, tstanbul ve İzmir böl· Hollanda. milli takımı arasında yapı -

nu Edirne c:ehrinin irinde ve civarın- k h Ili milli l d l ı 7 2 l'b' tı· ~ :ı : .... ............. ....................... ...... _ .......... : ge birincilerinin anca ma a .. lan maç, IIo lan a ı arın - ga ı ıye -
daki batakhkl:ınn ortadan kaldırıl • • yurdun i:. küme maçları ndiccsinde taayyun ede. le neticelenmiştir. 

bik olunmak suretlle derece ~ 

olunur: ııst".:ı. 
ı - Faraza; bu Uç klüpten 1' "' 

lik maclarında mağlup oıına.ırı . 

ınası için srtma kanununun 6 ıncı mad- 1! bileceği. Birinci hatayrn. da keza 1-0 Hollan. 

desine tevfikan mUkelle.fiyedt ilılnına ~:: D ı I ek 1 er 1 i.·===. İtirazları ~öylece tesbit ettik, sonra dalı!arın lehine bitmiştir. 
,.e tesbit edilen mükellefler en para cevapıarımız..ı. geçivoruz: Bu z h 

0 
•ı ey ·

1 tahsiline karar vermiştir. i f , Um Of m B O J & rı Od 8 l _ Tek bir milli federasyonu ala- 1\ 
Bu suretle mllkcllcfle:-den toplana. i 'lı' i kndar eden ve dolnyısivle Y•_lnız ~i~ M a c ar 1 ar H a m b u r g 

cak para ile önUmUzdekl ilkbaharda i tı r t. ,' b a I taya : memle!<etin federe büt:m kluplerını . 
Edirne içinde ve Göl mahallesindeki: vekillet ediyor! i fenni bakımdan idare ve tensik için takımın ı yendı l er 
batı.ık yer mevcut projesine göre L~lah !. : T hal mercii ,. A ) M ·ı. 

! Ormanlarımız yurdun en biiyuk su- E teknik bilumum mesaı ın Hamburg, 28 (.n.. • - acar mı 
edilecektir. : ı•etidir. Bilhassa C'llm ormanları bulu1t· : (F. T. F. A. nm nizamforın.a aykm ot 1i takımı ile Hamburg muhteliti ara -
Ayrıca Gazi Mibal köprüsil civarın- ~ dukları mulıilte temi: hava yaraları ve ! marn.ak ııartile) milli federasyonlara sındaki maç 3-1 Macarların galibiyeti 

da~i gölcUklerle Karaağaç civarmdaki ! halkın sılıhalirıe C'Ok fayıfalı ııarlıl•lar- ! mevdudur .Ve böl!?elerlc klilpler ara • ile neticelenmiştir. 
eu birikintileri de izale edilecektir. i. dır. llallmki bir ~ısını canı orman~arı- i · =smdakl ihtilaflar federasyonların ni- --""'."""------:----=---

mı:ın baJ.-ımsı: bır Jıalcle lıulunduf,ları : 1 a göre hallolunurlar. Binae. c o e L u i z 
1 

! oüriilmc/dedir. Afcselci 1"eptkıiu çamları 5 zaın arı~ . .. ..,. . . 
1 

hila-

1 
Yurd!lan 

KUçUk Habe,.;er -• Adanada gençlik teşek~üller! ve 
hayır kurumlan menfaatine bir eşya 

piyangosu yapılmış ve hasılatı bu te
tekküllere verilmiştir. 

• Aldana belediyesi halka ucuz fiyat· 
la muhtelif ağaç fidanları satmağa baş
lamıştır. 

• Ceyhanın imar planı prof esö:
Yansen tarafından hazırlanmış ve tas
d k edilmek üzere vekalete gönderilmiş· 
tir. 

• Erdeğ.~n Ç~ılulköyündc bir kız yü
zünden Çoban A?ımedi öldüren Bay
ram, Hilseyin ve Müminin Balıkesir a
ğır ceza mah'Jte;nesinde idamlan isten
miştir. 

* Kara avcıları kanununa göre, bu 
mevsimde yavru yapmak üzere veya 
yuvada kuluçkada bulunan bazı av 
hayvanlarını avlayanlar hakkında Ba • 
lıkcdrde kanuni tatbikat yapılmakta -
!dır. 

• Konya belediyesi bakkal düklc,in
t 

: oün oeC'li/.:çe nrta1t tırtıl hastaiıyının : naleyh ılerı surl\!en bazı :ddı~ :11". . 
! kurbanı oluyor. ! fma olarak katiyellc dıyehılırız kı 

ı l Ormanların ilmasını bir konunla ko- : Türk soor kurumu futbol fe<lerasyo -
i ruuan Jıükıimel, ajjaclarımı~ı .k?ldine i nunun kendi klüplerini alakadar eden 
i balla yemekten kurtardı. Şımdı ı~e lm i blitiin fenni hususa.t F. t. F. A. nm de· 
İ ballanın yeılnl hastalık işgal ctmış bu- ! w•ı T S. J{. nizamname ve talimatna· 
1 lunııyor. : gı · . . . b"d" 1 
• Tırtıl C'antlorı tamamen sarmış: her : meleri hüklinılerıne ta ı ır er. 
f afiaçto ~nlarca torba var •. Dallar kendi- i 2 _ ''Gol averai" sistemi yalnız in. 
! nf kouııvermlı: tallı ueılllikltn eser i gilteredc de~il bellil~~lı bütün Av~ı
·ı kalmamış •• Yalnı: Ttrıcköyde değil, : pa federasyonlarınca kabul ve tatbık 

Foça tarafında, diğer 11crlerde de va:i- i a·ı b"r sistemdir. Ve bizde de 1929 
! vct aunfdir. Aldkadarlar, bıına derhal i e ı en ı b" k r tatbik olunmu!'ltur. 
: bir çare b11lmalulırlar. • ~O yılında ır c e • 

1 ! IZJIIRLI i tstanbul futbol hevetinin o SC!lckı yı -
:............................................... ............. lık mesaisi pr~am1n1 okumuş nlan • 

lrı:-ında ekmek satılmasını mahzurlu gö
rerek yasak etm"ştir. 

ııı Aydın Hnlkev~ orta okulun yoksul 

talebcrfoe 374 kitap dağıtmıştir. 
il- Kömür buhranını önlemek ıçın 

Aydın belediyesi halka kilosu dört bu
çuk kuruştan 23 bin kilo ve fak,irlcrc 
parasız 1500 kilo kömür !dağıtmıştır. 

Aydında kömür bollaşmıştır. 

ZA Yl - Nüfus tezkeremi ve n!.kcrlik 
terhis \'C!;[knmı zn~i cllim. Y~nic;ini çıkıı 
racıı!fımdnn esktslnln kıymeti :ro!tlur. 

KllC'ılkauasofya Cami aokcık No. 6 da 
Sadullah DlnC'crden 

lar hnt•rlarlnr ki ''Millivet kunası,. 

ma"larında Deı:ıiktaş küçüklerinin 20 
puvn.n ve 21-10 golUne mukabil İs -
tanbulspor kllibü kü<'ükleri 20 puvan 
ve 16-7 gol neticesi üzerinden kupayı 
kazanın 15lardı. 

3 - Anlcara, İstanbul ve lzmirde 
yapılan bu mnçlar, lik maçları mahi. 
~·etindedir. Futf ol federasyonumuzun 
bu baptaki tamimi bu hususu saraha
ten zikretmiş ve milli küme maçları. 
na 13 subat 1038 de b!l:1 -ınaca-Yı i ... irı 
lik maÇıarmın bu tatihl~rdcn evvel in
taç ettirilmesini tebliğ etmiştir. 

Şamp iyonluk 
unvanını 

B i r kere daha 
t:ehlikeye Koyuyor! 

JJılnyn boks şnmpiyonu Anıerıknh zen· 
ci Coe ı.uiz, ş:ıınpiyonluk Un\'nnını mu· 
haraza için geçerılerdc boksör Notlınn 
Mnnn il<! yaptıRı nı:ıçı knzanmışlı. Zenci 
boksörün mcneccri, sene neticesi şampi
yonlıık ünv:ır.ını kayhetıircl.ıilcrck bir dö
i;lilş konlrutı dalın inı:r.nlnmıştır. 

Bu kuntraıa f.ıiire, Cuc l.ui:ı: Şikogoda 

mc~lınr hoksör llerry Tomnsla dü~iişccck
tlr. Zenci boksöriin nisan sonunda da, A· 
m.?riknıım I>clranl şehrinde eski dilnyn 
ı,::ımpiyoııu ~lnks Birin kardeşi Budi Bir 
ile Finliındiynlı Guıınr Birh:ınd nrnsıııda· 
ki ynpıl:ıcnk n ı~ın ı.::ılibile de hlr mil n 
baka y:ıpm:ısı km·Yclle nıuhıcmcldir. 

Voıeybol 
Birincili k lerl 

T.S.K. htnıılml bölı;csi \'Olcybol ajanlı· 
ilından: 

\"olc}·bol birincilik mfü;nhakal:ırı hak· 
kınrl:ı rniihirn lıir ı;:örilşme yııpıl:ıc-nğınılnn 

nliıknclnr k!Op murnhhnslnrının 3-3·938 
günil ııkşnmı tnm sa:ıt 18 de BölRe merke
ıinc gclnı~l crl rica olunur. 

rinci sayılabilir. .. il1l ~ 
2 - Veya yalnız üç klub ~ 

rinc kar§ı elde ettikleri puv bili': ~ 
saplanarak birinci ta~i~. ~it '°' f' 
sela A klübü B klübUnu ~ 
klübü ile berabere kalmıştır. ~ 
vanlar 5 dir. . lf C j 

B klübü A klübüne !enılJil;.oı-t 
bünü yenmiştir. Aldıgt p ~ 
tür. . berab8'! ,,.. 

c Klübü A klübü u.e . ı\l~ ,-, 
mış B k!übUne yeniJrnışt~·A biriJJol 
vanlnr 3 dür. BinaennleY ,,,.fi 

ikinci ve C Uçüncüd~· . k dJ ~ 
3 - Veyahut; her 1~1 ~IUP ~,,,J 

itibara alınmaz ve bu Uç ııırıall P'r 
da. UçUncU b!r maçın yap ıJtJlff 
altına alınabilir· bCrıtbCI" b ~· 

4 - Zay:ıf olmakla rece ~ 
arasında kura ile de de d" 
lebilir. bir n°~~ 

Yazımızı bitirirken - ~ıt· _,.. 
t" ı,'31" Ol"' 

tavzih etmek zarure 1 dolay1siJe ;.J~ 
herhangi bir zaruret.. bUJa71eJI U]ıllleıı 
iştirak etmiyen bir kl~P ıaraf bb ~· 
IUp sayılarak muknbı cal< gs.l!ııt pıJ.ıo 
galip addolunur. Ve ~aıııı dıı ~ 
fa 3 hükmen mağlfıb 0 ıunurdu. tJt• 

f fn. o - _ı .. tıı 
van verilmekle ik 1 j 51st~p ~ 
dan so"lra "gol n~ra hÜkıneJl ~ 
bik edileceğine gorc k gol ııd~ııı~~i 
lecek tnraf a verilece raPU ~ 

. itarnr(I. ....ol • de tesbit ve bır 2 ~r b-

A vrupada bu gibilerc "' ıJdO ~ 
verilir. ıJJl bll btl5 yJ ~ 

Federasyonumuz bUtilJl 'fi ~ 
bik sahasma koyark:csğıll1 eN ""'.,lo 
tını nazarı itibara ibzat' ..... _. 

t A...,cJer 11e 1"'"". 
göre talima ncw•• 'n c.cfü··('f 
de kuvvetle tnhntl. ruz. . 
bırimiz şUpbe et~:Jı(Jl p(.11.,,_ 
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ınt·caba sonradan değişir tıpkı :r\er
d ?n Slbi clddt bir kadın olmaz mıy
tı' · Eğer değişseydi.. 1lk aşkı gec
k ktan sonra Ferid de F'ikrct gibi 
C:1~dislnl mn.nen yalnız nıı lllsscde
sı »ll? Evet. Nihayet bu aşk rüya 
ca~dnn uyandığı zaman neler duyn
aı tı. Ve lö"eride bu hale gelmeden 
(!tdUi;u için şlmdl Allnhrna şükilr mü 

lltellydi? 
ha.Sonra kendisi de di.ışllndliklerinc 
ltaYret cttı: "Neler düşUndüın? Bir 
~ C.:

1 
ay -evvel hiç Hatırıma gelmiyen 

Y er .. nu nedir? Ne lçtn.,. 
dı ~Uzgürların ortasında yilrUyorlnr
tea 'ermın dayatıarak, ufukları sey
te .erek ilerliyordu. Ferit onu 'l;öretn; l;ı.k<llr etmemek için başını ötcld 
~ı il.fa cevirmlşti. Çün.l\U rüzgt'ır estl
ın zaman olraz sarr olan yumuşak yU 
l:nı Dcınbelcşlyor, dudakları çok kır-

zı oluyor, gözleri parlıyordu! 
~l J\~ eğer eıtnden gelehilseydt mnd
scı:~zeııığtle beraber bu l~adnr yUk 
ota lr rubu, teml:r. asil ~lr ahUıkı 
lı'a: bu kadını ne kndnr sevecekti! 
l:nıştat Feride ondan ev,·eı aşkını nı-

1· Nihayete kadar! 
lı:a:u son nylarn katlar öliirken genç 
lt1c;?'n kulağına söylediği 'butun Ya-
lla nt Ynpmışu. Fnknt nihayet .. , 
~e~k.a bir kndm hn,rall Ferirtenin 
\:a,. nı tutm-ığa mı çnlışıyordu? l\lu
:tl.ızı:tnet edecek. (l!('n karısının ya
tay a bulduğu saadeti utumamağa 
tıı(!;et edecekti. Evet her şeye rnğ
Celo gene Feridenin mahdut dilşUn
l'ıl!, tl~ı· .. dikkat edllnrnmlş Jmsurla
le11d1~ö.~yordu . Kf'ndl kentllne söy-

ll · Hayır, hayır! .... 
oıa11u F'erldenlnkllerden.çok güzel 

dı;?nfz rengi gözlere kafllı dal- , 
1 ~n~·t kal:ıc.nktı. 

hı 14-
'te kısırdan döndükten sonra Ferit 
t\ll arısı Refif;ln c\·lcnmeslle meş
lltı Oldular. Hnmclune hanım bu tek
btbal:rıenınunlyctle kabul etmiş, Sa
~~ hemen muvafakat cevabı Yer-

li" 
lrıbı~tldln sözU nzerlno izin alan ka-
lııı l' aderı de gelerek nişan merasl
Sevı anılmıştı. Nermlnln aevlnclnl 
llırc'l~ln rnhatsızhğı bozuyordu. Mı
~t~e ilk haftalardaki hali devam 
b~1 allllş, cocuk tekrar zayıfla mağa 
"itil 1~ıştı. Ferldln ricası Uzerlno So 
lııe~0 e annesi köşke hhvn değiştir
~a b Soldller. Sevim fırsat bulduk
~!l.haah!:eyc çık1yordu. Zayıfladılı:ça 
b 8.fJııtieşeJeniyor, hiç yapmndrğı tu-

tı h ~rı Yapıyordu. Annesi onun 
~er ;'11Yle Umltl<'nlsordu. Nermin 
Oı~1 ;'YI hissediyor, Sevimi l~·t ta.nı
~ttı~1 c:n onun ölUmU neşe ile kabul 
~ tı S'ÖrUyordu. i 

~ııııu~~ıın biran en·el kardeşinin <'lü 
"-U~n n olmMmı istiyordu. Refik 
l'f!l'lt ~~n bir hafta önce köşke geldi. 

hanın teyzezadesi ile kocaı;ıı o gUn 
Şerife hanım onlarda misafirdi. Şe
rife hanım lıi~lıııll, çok güzeldi. Ay
ni zamanda zarif \"C şık bir kadındı. 
Herkesin kusurunu holmnğı pek se
Ycrdl. lkincl d<'fn evle.nınek istiyor
du. Tanırlıklnn onun tuhaf ahııl.kla
l"lnt bildikleri için hiç talip olmnğı 
dilşUnnıüyorlnrdr· 

nundnn bir sene en-el F'erlt bey 
bu kadını !\'Prmlne tanıtmıştı. Ner
min onclnn hiç hoşlanmamıştı. Şeri
fe hanım dn Ferit beyi se,·diğl için 
genç kadını çok kıslrnnmıştı. Nermin 
hiçlıir şeyden haberdar olmadığı 
hnldo bile bu kadını sevmemiş ve şu 
birkaç gUnlilk mlrnflrH~inl pek ar
zu etmemişti. Nermin mlsnfirlcrile 
kardeşinin evlenmef:I Ye daha bir 
çol< şeylerle çol< meşı;ııl göriinUyor
du.Glzli elemini biraz unutmuş glbiy 
dl. Ferldln lt'ıknytliğl bile pek tesir 
etmiyordu. 

llerı·cs lrnndlsinc güzelliğinden 
bahsediyordıı. Bütün kendini beğe
nen erkC'klorin arasında o yalnrz 
bir kişiyi glirüyorcl u: Yalnız onu, 
sevmesi H\zımgolen fakat sevmek ls
tcnıiyen lıir ndam. 

Dill1lncl<'n h!r gUn evvel bahçeden 
dönerken Şerife hanıma rastgeldi. 
Genç lrnclın açıl\ mor bir yünlil esvap 
giymişti. Koyu kurşuni bir kürk o
muzlarının beyaz rengini büsbUtUn 
nçıyordu. lki kadın birlbirJerl.nln el
l erini . soğukça sık ılar. Nermin sor
du: 

- Ge:r.iyor muydunuz? 
- Evet. Şişmanlamamak Jcln mec 

lıuren yiirlı>:orum: burada ,Yilrümek 
büvük bir' ze,·k. · Sonbaharda bile 
babçelcr fc\'knlM gtlıeı. 

Biraz sustu; sonr.a g.cne devam et-
ti: . 

- Mezardan geliyorum. Şimdiye 
kadar görmemiştim. li'erit beyin 
eski karısı öldUkten sonra buraya 
hiç gelmemiştim. O çok gUzeld.i· Me
zarda da ne kadar çiçek dolu. Ha
tıraya bu kadar hürmeti çok tyl bu-
luyorum doğrusu. . \ 

Nermin hafif· bir istihza ile cevap 
verdi: 

- Pek de tablt değil. 
Şerife hanım kocasmin çok iyi bir 

ndnm olmasına rağmen onun ölUmil
ne hiç Uzülmemişti. Gene kadın de
vam etti: 

- llu pek ulvt bir şey! !<"'erit beyin 
ilk znmaııl:ın yaptth1 gibi ka1saydı 
hayat c;;olt güç bir şey olurdu. Sarı
şın Feride çok güzeldi. EYieri bir 
aş}{ nıvasıydı. 

:'\('rmln Mı hit· titreme hissetti. 
Şerife hanım gözUniln ucuyla bu l 

Rakin ve ı;ilzel )·Uzu seyrediyordu. 
NC'rmin hu sabah eflfı.lun clzglli be
yaz bir yUn esrnp ~lymiştl. Omuzun
daki ki}rk nrkasrnı örtüyordu. IIıwa, 
rengini güzelleştirmiş, gözlerine blr 
parıltı vermişti. 

(D(n;amı t·ar) 
rı rn ey Reflğin fJ.ahltl i olan iki 
' lerını de davet etmiı;ti. Salıl-
Ji]JJ~U 110:JB ~~illJI~ 

~biha yanından ayrılırken ilave etti: 
~ oııır13ana öyle geliyor ld, Ic'cride bu kitabı okutmat.a.k daha 
~cu~ Ona ~cn1 neşeli bir eey lazım. Ferid yarac~ılışındaki bir 
' " bunu okuması bilmem doğru olur mu? Yine sen bilir-

~~~iha, o dakikaya kadar elindeki kitabın ne olduğuna bak· 
'tl'ıt,. , ı. :Paşanın bu sözü merakını kamçıladı. I~abıruı göz gez· 

~· '8ABA". 
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• 
Viyanadaki meşhur 5 '' a lı 

salonun hikayesi 
Napolyon'un sallanah BU S' AL o~ 1\ T n 
Pı us ya saltanatı .r-1 J y .V 
Başvekil Uolfüs 

nihayet bulmuştur 
kurulmuştur 

öldilrülmüştür 

Bir Fra11sız mcslekda§, Alman • 
Avusturya yakmla§masmın aka - • 
binde, Viyanadaki hariciye bina
sını gezmek fırsatım bul mu~. Bu 

ziycırctini §Öy'Le anlatıyor: 
"Hariciye umumi katibi, hariciye 

fıinasmın büyük salonunu bana gez • 
dinnek lütfunda bulundu. 

Salon beyaz boyalı, ve boş. Eski yaL 
dızlı tahta oymaları üzerinde altın ar
malar parlıyor. İki üç tablodan başka 
bir tezyinat yok. Ortada kocaman 
beyzi bir masa. Bir asırdan beri bütiln 
lıarb ve sulh oyunları bu masanın ü
zerinde oynanmaktadır. Yann, zarlar 
yeniden bu masanın üzerine atılacak
tır. 

Beyaz ipek kumaş ka.plr yirmi san
dalye. 

Burada en §ayam dikkat şey kapı. 
drr. 

1 
Hariciye umumi k~tibi anlatıyor: 
- 1sı4 scnesindeyi:: ••• Nisanın !O 

sinde Fransız dyaıı meclisi taraf rnd.an 
saltanattan ,.;,kat olımmı birinci Na -
polymı, (Elbe) adasrna gitme1:. üzere 
(Fontcnh'lo) dan ayı ılıyor. Sonlc§rin
dc imparatorlar, krallar, prensler 'Na .. 
polyonmı mirasım taksim 'i.çin bıı sa
lon.da topl-ı.ın.ıyo1'1.ar .•. 

Beş kupımn hil·aycsi 
Sonra, beş kapının hikfiyesine gezi. 

yor. Kongreyi toplamak llizımgelince 
(Metcrnik) müşkülfıtta kalmış. Bunun 
için, hariciye binasmm salonundan da
hn. mUna.sip bir yer bulmak kabil ol -
mamış. Fakat ·beş imparator ve kral 
hazır bulunacak ... Alman ittihadının 

btiytik şefi, RÜs çan, İngiliz mümessi. 
li, :Fransa mümessili Talcyrnn, Prusya 
kralı Fredrik ... 

Metcrnik bir mimarla beraber salo· 
nu gezmiş: . 

- Shlonun, demiş, yalnız üç kapısı 
var! Müttefiklerin sırasıyla değil, hep 
birden içeri girmeleri ıazım. Birine ev_ 
veı. ötekinin arkadan gelmesi muvafık 
değil... Bunun siya.si hadiselere mey
dan vermesi muhtemel... lcab ederse 
sarayı yıkmalı, yeniden yapmalı. Her
halde bana bc_ş kapı lfı.zım ... 

Mima"', boyun eğmekle ceva.b ver • 
miş. Er!csi günü işe başlanmış ve es· 

Viyana hariciye ,u:zarctinde1d 

kilerden daba ufak ve iki kapı ilave o. 
!unmuş. Ve protokol, bu kapıları Fran
sa mümessili ile Prusya kralının gir
melerine hasretmiş. 

Napolyonun aşk mektupları 
Viyana kongresini prens dö Linyl şu 

suretle tasvir eder: ''l'iyana kongresi 
yürümüyor, danscdiyordu .•• ,, 
Şe~ donanmıştı. Şenlikler yapılı • 

yordu. Viyana halkı sabahlara kadar 
uyumuyordu. İmparatorlar, kra.lar, 
kracıkar, prenseıl Napolyonun suku
tu şerefine 1.evkcdiyorlar, eğleniyor -
lardı. Bu arada aşk da ihmal olunmu
yordu. 

Tuiterl sarayından kaçan Mari Lfiiz 
henüz yirmi Uç yaşında bulunan Ro
ma kralım da beraber getirmişti. 

Kraliçe kur da yapıyordu. Rusya 
çarı Aleksandr'm, Prusya kralı Fred. 
rik Giyom'un ftşıkane sözlerini dinle
mekten hoşlanıyordu. 

Mnri Lfliz. kocasmnı felaketinden 
müteessir değildi. Mandolin çalmasını 
öğrenmeye çahşı~•ordu. Oğlu Dük dö 
Rayhştag um·anını almıştı. 

Napolyonun Elbe adasından gönder. 
diği fı.şıkane mektuplar, Meternikin 
gizli polisi tarafından alınarak sakla
nıyor. ~fari Lftize verilmiyordu. Ha
riciye nazırı bu mektupların bazı sa. 
tırlarrnr. şimdi bulunduğumuz bu beş 

meşhur sa'lon •.• 

kapılı salonda yilksek sesle okuyor ve 
(beş) ler gülüyorlardı. 

Napolyonun Avusturyalı 
üniforması 

Viyana, kıymet biçilmez bir ganimet 
etrafında şenlikler yapıyordu. Bu, 
Fontenb!odnn Elbe adasına kadar Na
polyonla beraber giden Avusturya mu.. 
rahhası Baron Kellerin üniformasıydı. 

Kraliyet taraftarı bir çete imp:ıra -
toru kaçırmaya kc.rar vermişti. Ahali 
umumi kıtalden korkuyordu. 

Baron. - kendi ifadesine göre • im
'Paratora. kaçarken kendi üniformasını 
giymeyi tavsiye etmi~ :Su surcl:le 
'kimsenin farkına '\"arrmyacağmı söylh. 
mi~. 

Napolyon kabul etmiş. Baronun ilni
formasııu giymiş ve Avusturya mu -
rahhası kıyafetinde seyahat etmiş ... 

Viya.na bu tarihi üniformayı aldı ve 
harb ganimetleri arasında sakladı. 

:ı 814 kongresi, izzetinefis mcsclelc. 
rinin tcfcrrUatiyle de meşgul .oldu., 
Hudutlan benüz tanyyUn etmemişti; 
eğleniyordu. 

26 Şubat 1815. Napolyon, Juan kör
fezine bir bomba gibi düştU. Parise 
doğru yürümeye başladı. 

Kongre, alelacele beş kapılı salona 
toplandı. 

Devamı 11 incide 
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beri geldiği gUndenberi susmuşttL Paşa babasının ısrarlaıın.a 
rağmen Sabiha, onu olduğu vaziyette bırakmıştı. 

'"aş~run hakkı olacaktı. Neden bahsettiğini bilmemekle be· 
~ ~ !) U ... ısim, onda, hiç de iyi tesir uyandırmadı. 

Yazan: Hasan ~as:m Us 

Başka seyler düşünmeye çah§tı. Fakat bu evin neresine ba
kar.sa baksın, hep Suadin hatıralarına rashyordu. Bir an gözle
rini kapadı. Koltuğunun altına sıkıştırdığı kitabı düşürmemek 
için eline aldı. Adeta scndeliyerek yürüdü. Bacaklarında bir hal
sizlik, kulaklarında bir uğultu hissediyordu. l{endisini, köşede 
bahçeye baknn pencerenin yanındaki koltuğa bırakıverdi. Bir 
müddet hareketsiz kaldı. Sonra kitabı açtı. Şöyle bir sayfası
na göz gezdirdi. Birkaç sayfa daha çevirdi. Bu arada kitabın 
yaprakları arasından lmca~11na bir kfı.ğrt düştü. ·~nı.· ogru paşa baba, _ dedi - ismi hiç de neşcli bir r;eye 

....._ 1Yor. 

~'llda lıitı ~yisl sen. çık, odama gir. Kütilphanemi~ en Ust sı
~ \>ar sag taraflarda •Bir çalgıcının seyahati" adında bir ki

Sabı' Onu ver kendisine ... 
~~lldı ha, kitabı kolunun altına yerleştirerek merdivenleri tır
~~ ~tl§8;11m tarif ettiği yerden, söylediğini alarak tekrar 

()iha~ ındı. Feridin yanma geldiği zaman onu dalgın buldu. 

~h~ ll/\l, 1'.,erid, - dedi • sana bir kitab getirdim. Neşeli bir ki
~ ... ~(!ttia <!eden gönderdi. 
"~ır ' battaniyenin altında duran sağ elini uzattı. Kitabı 

....._ ~n elinden alarak üstüne baktı. Sonra: 
.ı ~kkUr ederim, anne, • dedi. Kitap okumama dedem 
\{e ~· 

....._ l\ '""'~Yor mu? 
~bit C?ıdını yormamak §artiyle evet ... 
ı~~l. ta Fcridin, kit~ptan memnun o'madığmı yüzünden an· 

'~~ li'~d g'enrnedin mı? 
' C ~:vab vermedi. .Neden sonra: 
· 01.U-diığUnüzü vcrf'eyc'!i{liz, daha c;ok mt'nınun olacak· 

'~ ltıı 1run gülmeye, eğlenmeyc> ihtiyacın var çocuğum. Ağla. 
t' 't'la stiyorsun ? ..• 
~.ı. cu ~l:uın. annesinin kendisini anl:ı.r.ındığına znhip olu. 

lup oğlenmck, belki kendi ynşında bir çocuğun hak· 

krydı. Fakat o, o çocuklardan değildi. Kendini bildiğinden on 
dört yaşına kadar içinde mahiyetini pek anlıyamadığı bir acı 
duymu.:ıtu. Hele babasını kaybettikten sonra annesini gizli giz· 
ti ağlar gbrmesi, ağlar hissetmesi onu ifadesi kabil olmıyan 
bir durgunluğa süriıklcmişti. Istırapla daha bu yaşında o ka
dar ilıuliyet peyda etmişti ki, ona gülmek anzi bir §ey, bir 
maske gibi iğreti geliyordu. 
~nç kadın, oğlunun yanından a)Tıldı. O, ayrılır ayrılmaz 

da Ferid, ' 'Bir çalgıcınm seyahati" ni zayıf parmaklan ara. 
sından çcmcnlerin üzerine bır:ıkarak derin bir düşünceye daldı. 

S:ıbiha salondan geçerken hftlf\ köşesinde oturup gazete oku
makia me&gul olan Paşaya, Feridin kitaptan memnun olma
dığını söy'emeyi ihmal etmedi. Paşa, beyaz bıyıklan altından 
sotgun dudaklarını kıprrdntarak, siyah ka§larmdan birini kal
dırdı. Sonra yine elindeki gazetenin satırları arasına gömüldü . 

S ABlHA, odn~ma girerken, Selimin, bugün biraz erken 
• geleceğini, Feridi iyi bulursa, beraberce şöyle kırlarda 

dolaşmaya •:ıkncaklnrmı hatırladı. l\:onsol üstünde eski model, 
fakat san..-ı.tkarane yıı.pılmıtı sa.ate baktı: Uç. .. Selim, nekadar er. 
ken gelirse gelsin, yine evde hcştcn önce bulunamazdı. Sabi
hanm s:ıat üzerinde takılı kalan gözleri, kendisini, eski bir 
hayale sürükledi. Su.,di hatırladı. Bu saati onunla evlendik· 
leri zamnn yakın akrabalarından Naci Bey hediye etmişti. 

KUçilcUk, sapsarı bir bülbülü vardı. Her saat başında şnkar, 

odayt çın .çın öttürürdü. Zavallı kuş ... O da Suadin ölüm ha. 

Sabiha, ıfunun ne olduğunu anlamak için cline aldr. Evirip 
çevirdi. Düz bir kftğıt ... üzerinde yirmiyi geçmiycn satır ... yazı? 
Suadin ynzısı .•. lmznyn. baktı: Suad ... Ne? 

Sabihanın merakı arttı. Tarihine göz gezdirdi: 21 şu_ 
bat 1S28. Suadle evlendfüleri seneden bir yıl önoe yazılmış bir 
mektup. Okudu. Fakat onu bitirme<len dudakları titredi. Gözle
ri ya§ardı. Eli kucağına, siyah saçlarının süslediği başı omu. 
zuna düştü. Hıçkırıklarını güç tuttuğu göğsünün hareketin
den anla~ıhyordu. Onu bu kadar teessüre boğan Su:ı.din bu es. 
ki mektubunda r.e vardı? Sabiha bu evin her kö§esindc. her ye
rinde derdini, ıstırabını tazcliyen hatıraların mevcut olduğu 
kanaatinde haksız değildi. Etrafa bakmaktan, bir şeye dokun
maktan korkuyordu. İşte Ferid'in, ''amca" demekte ısrar etti. 
ği Selimin kütüphanPsinde bulduğu kitap bile Suadin hala can· 
Jı duran bir hatırasını glzlemi§ti. 

Bu mektubu Selim, niçin bu kitab içine koymuştu? Bilerek 
mi? Hayır ... Buna ihtimal vermiyordu. Onu yaprakların ara. 
sm.a bir tesadüfün sakladığı, yine bu tesadUfün bu k8.ğıt par
çasını Sabihanm eline geçirdiği muhakkaktı. Hadiseler ve te· 
sadüfler Sabihanm Suadi unutnınsına imkan bırnkmryordu. O 
bu evin içinde yaşadığı mUddetçe her elini dokundurdu? her 
baktığı şey Sundi canlnnoıraeak, ya!nncıhğmı, sözünü tutma
masını. ihanetini yüzüne haykıracaktı. 

/Dura.mı varl 
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· Başvekil nisanda 
Yun.anisfana gidiyor 

Türk - Yunan anlaşma m!sa.kına 
m11nza~ muaheda parafe ed:ldi 

Ankara. 28 (A. A.) - 30 teşr!Jıiev- , 
vcl 1939 tarihli Türk • Yunan dostluk 
bitaraflık, uzl~ma ve hakem muahe
dcnamesile, 11 eyliıl 1933 tarihli Türk 
Yunan samimi anlaşma misakına 

munzam muahedename bugün saat 19 
da harıciye vekaletinde Yunan başve. 
kili ve hariciye namı ekselans Metak

sas i~e Türkiye hariciye ve!cili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras tarafından para!e 

edilmi~tir. , 
Bu muahede, nisan ayı zarfında 

b:ı.5b:ıkanmıız Celul Eayar'ın Yunan 
bııveldlinln ziyaretini iade etmek üze· 
re hariciye vekilimizle beraber Yuna. 

nist::ı.nı z.iya.reti ·esnasında başbakanı-. 
m!z tarafından Atinada imza edilecek
tir. 

Parafe dilen muahedenamenin met
nini aynen neşrediyoruz: 

30 tc*'(inzeuvel 1930 tari1t.li Türk • 
YztMn dostlnk, bitaraflık, uzlaşma ve 
1ıalxm mt!ahedenamesi ile 14 eyl1l 
1932 tarihli samimi anla~ misakına 
mım~1ıı mur:;.edeııame. 

Türkiye ile Yunanistan kendilerini 
teyemmür.cn birle~tiren bağlan daha 
ziyade tekamül ettirmek arzusu ile 

mütehassis oldukları ve kendilerini 
mütelı:abilen taahhüt altında bulundu. 
ran iki taraflı ve çok taraflı muahede, 

anla-:;tna ve uzl::ı.~malan herhangi bir 
surette ihlal etmiyecek munzam bir 

mu'.lhederuı.me akdini arzu ettikleri ci· 
hc~le a~ -;ıda ki hükümleri kararlaştır· 
nnşlardır: 

B'rfoci maddtJ - İki yüksek akit ta· 
raft:ın biri, bır veya birkaç devlet ta.. 
rafından sebebiyet verilmiyen bir ta
arrt•za. u~adığİ takdirde diğer ytlksek 

' a1dt taraf. mezkUI' devlet veya devlet-
lerin as!ter!erinf, silah?armı, harp mil· 
himmatlarmt ge~irmek veya. erzak, 
hayvanat ve saire tedarik etmek ve ni-

hayet rkat halindeki ordularını ge~ir. 
mek veyahut askeri k~iflerde bulun. 
mak üzere keneli topraklarından isti-

fade etmesine icab"nda sila.bla müma
naat ederek bitaraflığını muhafaza et
meyi taahhüt eder. . · 

IT:iııci mzdde - İki yüksek !kit ta
rafm'.lan biri il~ilncU bir veva birkaç 
devlet tarafmdan hasmane bir hare • 

kete uğr:ıd131 takdirde di~er l!tit taraf 
vaziyete çare bulmak Uzere blitiln gay-

rct'crini sarfeyliyece!ctir. Bu gayretle
re ra~zn muharebe bir emrivaki ola· 

c:ık olursa, her iki akit taraf, kendi 
yü!:sek menfaat'erine uygun ·bir hal 
sur~t!ne vfısıl olmak maksadile, vazi. 
yeti hayırh:ıhane bir zihniyet ve itina 
i!e .tekrar tetkik etmeyi taahhilt eder. 
lcr. 

V :;i1ncü rnMLde - lki yüksek akit 
taraf, kendi toprakları üzzrinde diğer 
rL!c:nle~rntin huzur ve emniyetini boz • 
nıa't v<ıya. hükiunetini değiştirmek 

malrnad!nt gUden te~ekkül ve tecem
mulann vUcut bulmasına ve ikame • 
tine ve yine dif!er memlekete karşı 

propaganda. veya...lıut herhangi bir ba1!. 
k:ı vas:ta ile mücadele tasavvurunda 
bulunan ~'\his veya tet'emmularm ika. 

A .. atür~<ün 
beyan3tı 
~ Ba.ştarafı 1 lncld• 

tle!ılldir. Bu b;:ıberlik m:ıntıEtın devamlı 
icanl:ırın:ı d::ıyanır. tdeollcrimizin ıııh:ık
L:uk cdecc~ine tnm emniyetimiz ,·arrhr. 
Tcs:ınüdfımlizi.in temeli ne krıd::ır sni(l::ım 
olursa biltün dünyaya f{Ös!er,;-re~imiz ör· 
ne!.: o knrlnr miik<?mmel olacn'ctır. nn örne
l!in her ttirlil tahminlerden ibtlin olncallı · 
aa l;;ına:ıtim ,·nrclır. 

L'zıın ıulh devreleri tarihte nnrlirdir. 
İçi nele buİlındurmrnuz· devreyi mümkün 
olrlııju kador uı:ıtınak için clılen gelen 
sorrcti ve hüsnüniyeti ı1nrf<!lmeli)·iz. 

metine asla meydan verm.emeği ta.ah· 
hüt ederler. 

Dördüncü m.a.M.e - Yüksek akit ta
raflar karşılıklı, iki veya bir<' • ~araf
lı olmak üzere akdettikleri balen mer'i 
taahhütlerinin işbu mu,hedenam.e hii. 
küm!erinden ayn olara.tc tesirlerini ~ 
mamile icraya devam edeceğini karar
la~tırmışlardır. 

~eşinci madde - Tasdiknamelerin 
teatisi tarihinden itibaren mer'iyete 
girecek olan i§bu muahedename, on 
sene mitddetle aktolunmu~ur. İnkıza.. 
smdan bfr sene evvel yüksek ikit ta· 
raflard'.ln hiçbiri canibinden feshedil. 
medi~i halde ayni müddetle mer'i ka. 
lacak ve hep bu suretle devam eyUye
cektir. 

Yüksek akit taraflar 30 teşrini evvel 
1930 tarihli Türk • Yunan dostluk, bi

taraflık, uzla~ma ve hakem muahede. 

namesi ile 14 Ey!iü 1933 tarihli sa • 
mimi anla~ma misakının meriyet müd· 

detine müteallik hükümlerine rağ. 
men. işbu muahede gibi ayni müddet 

zarfında mer'i olacağını kararlaşttr • 
mr~lardır. 

Aksaravda 
e~rarrı 

b:r h~dis~ 
Dün gece Aksarayda kasten yangın 

çıkarmak istiyen bir adam yakalan • 
mıştır. Bir muharririmizin yaptığı 

tahkikata göre vak'a şöyle meydana 
çıkmıştır: Horhor caddesi bekçilerin· 
den birısi dün gece ' saat bire doğru 

dolaşırken Aksarayda Horhor ha.m0-
mmm kapısı yanındaki boş ve biribi· 

rine biti3ik iki dükkan içinde bir patır
tı işitmiştir. Bekçi kapısı olmryan bu 

dükka:niardan birine girmiş, fakat dL 
ğer dükkan kapısından karanlıkta. bir 
adamın fırladığını görmü~Ur. 

Bekçi de arkasından fırlamış, yuka
rıya doğru koşan adama durmasını ih. 

tar etmiştir. Met:hul adam bekçinin 
ihtarına aldmş etmeyip koşmakta 

devam edince bekçi Ust üste istimdad 

düdülrleri öttürmüş, bir yandan da ko
şa~ adamı takipten geri ka'mamıştır. 

B~kçi iki el silah da atmL'j, fakat ata.
bildiğine koE:an adam bunlara da e • 

hemmiyet vermiyerek karanlıkta ka -
yıplara karışmıştır. 

Sililı seslerine ve düdüklere yeti~en 
devriye memurları bekçiden vak'a hak 

ktnda mallımat alınca doğruca meçhul 
adamm çıktığı dükkana. gitmişlerdir. 
Elektrik Jamba.'arryla aydınlatılan ta. 

mamen ah~a!.J ve harap olan dükkan
lardan birinin Ust katındaki odası ile 

alt katıl!<la yere d5kil1müş gazlerle bir 
kutu kibrit. bir boş gaz tenekesi bir 

palto ve bir ~ap!ta bulunmuştur. Pal· 
tonun cebinde c;ıkan bir kağıttan bun. 
!arın. harap dükkfuılarm karşısında 

88 numa.rnlı keresteci dükkanının sa
hibi Ahmede ait oldu~ anla~ıtmış, ad. 
resi tesbit ed.Hen Ahmet, bir mi!ddet 

sonra evinde bulunmuştur. Paltosnz 
ve ~apkasız o'an keresteci Ahmet, Ak
saray karakoluna getirilmiş, harap 

dükkanlar muhafaza altma almmıştrr. 
Gaz dökülmüş dükka.ndan on be' gün 

evvel bir yangın ba~langıcı olmuş. 

söndürülmüştü. Tahkikata bu sabah 
nöbetçi müddeiumumi muavini etkoy· 

muş, Aksaray merkezine giderek Ah • 

met ve bazı kimseleri sorguya çekmiş
tir. 

Ahmedin karşrsında.!d hara~ dük • 
k~n1an ne1en ya!onak istediği tahki
kat sonunda a.n'aşılacaktır. 

HA~~~ 

Sovyet 
Rusyada 

Moslçova, 28 (A.A.) - Roytcr ajan
sı bildir~yor: 2 Martta, askeri mahkeme 
milhim bir davayı rüyete başlıyacaktır. 
Maznunlar 22 kişiıdir. Aralarında Bu
ha1r n. R:kof. Yagoda, Kıreıtinski, Ra
kovski, Rozcnhaltz ve tvanoff gibi eski 
diplomatlar, gazeteciler ve devlet a
damları vardrr. 

Bunlar tedhişçilik, Sovyetler Birliğ1-
ni tahrip, ve bilhassa Ukranyayı, Gür .. 
ciatanr, Azerb.ıycaru, Ermen:stanı ve 
V .lidivostok'u Sovyetler Birliij.nd~n 

ayınnağa çalışma~ cilrümleriyle itham 
ed.lmiş bulunuyorlar. 

Ayrıca dört doktor, yani profesör 
Levni, Pletnef, Kazakof ve Maksimof 
ta ~u:kastçiiikle itham olunmuşlar ve 
muhakemeye verami§lerru • 

Bu dört !doktor, Maksim Gorkiyi ve 
Yagoda:lan ronra G. P. U. reisliğine ta
y·n edilm:§ olan Menzlinsk.:yi. devlet 
planlan dairesi reisi Kuibişefi zehirle
yip öJdürmekle de müttebemdirler. 
Muhakeme aleni ol<t:aktır. 

Sovyet 11jansmın verdiği 
malumat 
. Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajansı 
li:dir;yor: 

Sovyetler Birr ği iç komiserliği "Sa~ 
cenah ve Troçkistler bloku,, ismi ve. 
rikn suikaıatçi gurup hakl9nda.ki tahki· 
katı b:tirmlştir. Tahkikat, bu grupun 
Sovyetlcr Birliğine düıtman olan bazı 

yabancı, devletler n c:ı.us teşkilatları 

tarafından tertip edildiğini göıtermit

tir. 
Suikaıtin bir çok ldarecileri, bir çok 

yıllar bu casus hizmetleri iç n çalıımıt
lardır. Suikast fikrinin ba§mda millet 
ıdiiımanı 'rr<>ski bulunmaktadır. Troç
~nin 1921 denb:ri bir yabancı casuı 

teık.:Jatiyle <.11.llidar olduğu sabit olmug 
tur. Blok ~eflerin n ekserisi. aabotaj, 
iftirak, tedh:ş icraatlarına Troçki, Eıu
harin ve Rikofun emirleriyle ve bazı 
yabancı devletler crkaru harbiycleıinin 
hazırladık.lan geni§ ırikya.sta planlar 
dairesinde dev.:ı:n ed :•orlardı. 

Müttehiınlerin, Kuibi~ef, Mcjinski ve 
Gork~nin öldürülmeleri tertibatını idare 
etmitlcrdir. Bu ~tte mahkemeye sevke
dilecck olanbr ıunlardır: 
Buhar·~ Rikof, Yago!a, Krcıtinski, 

Zakovski, Rozenholtz, Feyzullah Ho
caef, Şarangoviç, Zubarcf. Bulanof. Le
vln, Pletnef, K.akakof, M·:t!ts:mof Ye 

Kriuçkof. · 
Mahkemeye 2mart1938 de Sovyetler 

Birliği temyiz ınahkı:mes:r .. ~ askeri 
heyeti önünde başlanaca~tır • 

• • • 
Rikof -Sovyetler Birliğinin Molotof· 
tan evvell·l icra komitesi re~si (Başve· 
kil) idi. Evveli nefye mahkUm edilip 
affolunmuş. ıonraı bir kaç ay cvvclk. 
"'Troçl~st suikastlerden birine dahil 
ad;!edilerek . fevkalade ask,eri mahkeme 
tarafm::lan 10 yıl ağır hapse mahk\lm 
olmuştu. 

R :aov3kf - Aslen Bulgardır. thtil~
lin ilk günler:nde Leninin itim.adını ka
aatlınJI ve Çiçer nin Haric:ye Komiserli. nmanaıda Sovyet dip~omasis:nin 

en parlak crkintndan addediliyordu. 
Rakovski Sovyetler Birliğinin Faris 

ve Lonıdra Büyük elçi.lil\ler.nde bulun
muştur. 

Yagoda - Sovyct ihtilil'nin ba~ka
gıcındaki Trör devrfode büyük bir rol 
oynamı§ olan Sovyet gizli emn:yet teş
kilatmm bani:l addedilen ölü Derjinsk· 
nin yanında yetiııımiı ve onun ölümün
den sonra yerine geçmiı. G. P. U. 
nin gefi olmu§tu. G. P. U. te§h'..latmın 
daha ziy<:.:le gen· şletilerek kcmiser-
1 k haline konulmasından sonra Y:ı""O-..., 
da kom'..::cr olmu§ ve Zinoviyefin lı;ur

şuna di:ı:ilmeJind~n bir müdeet sonra 
su:s·foıalle itham olunarak i§tcn atılmı§ 
ve tevkif edilm'şti. 

Buharin - Rus Eo'şev'k partisinin 
en büyük Jl.ıTarks.st münevveri addedi
len Buhar:n Leninin en y.ılan şa'k'rdi 

ve çal:§masmı takd:rle takip ett:ği bir 
pa:-ti arka:.:a~ıydı. 

l\Illlcllcri idare crlcnler itin ilk ve en 
mü1kül uzife, şahst gurura kapılmnktıın 
kcnrlilerini korumnklır. Herkesi memnun 
eckcek bir nıl:ılcte varmn!< f{Üçtiir. Mııtlak 
m:ıntıria bir h~?:frnniyct hcl':l hir;hir ın· • 
m:ın diinyn yüzünıle kıırufomıvnt"n'clır. 1 
Bıınıı:tkl beraber }lütnn taın·c1 lerimiıi hu 

yii"c;ck ldenle doı:tru r;-evirmcli ,.e bnn:ı ı 
~· ,ı'> l :ı~mak fçin eld~ neler ~elirse hepsini 1 
:ynpnıalıyıı.,. 4 

lstanbulun en çok safı~an hakiki 1 

ckşam gazetesidir. ilanlarını J 
HABER 'e verenler kar ederler. 

Buharin, M:ırks:zrr}n Leninist tel!k
ki!:rini n::-.:ariye harne korcı adamdı 
Eilha.:sa 9ZO d~n 930 yılına k<ıı:lar RuE 
Eol§:v:k partis'nce ve Uçancü enter· 
na :yo:'!::ı.·::ı büyük b!r k:ymct ol:ı:.-o::k k:ı
l:r.ıl e::l]'""iJ bul::nurordu. Euhlri r..:ıı 
e:er!eri dün~·anın hem~n her ,y·:ne ter
cüme edilmiş ve c:Cnyamn dört b·r kö
ıcsino diklatle yı.ydmt~tı. Ruı komil· 

l MART-1!)38 ~ 

H©DövUJJt 2 
e~rr©ırrn 

ifşa eden: Marlen o :trfh -
Marlen Ditrih'in tali· 

ine kin besliyen kadın 
-. Hello Marlen ! Söylendiğine göre gülümsemeye çalı~ıyoı. Sonra bat~ 

Hollıvudda da çalışmak istemiyorsu • duvara doğru çeviriyor. uzun ve ıs' 
nuz, do3'ru mu: ellerinin çözUldüğünU, gerildl.ğini •• ~; 

Mar!en gerılıyerek. vagonun ilk ba. kin bir hareketle yatağa diiştUg 
samaiJna çıkmıştır. Yorgun görUnü • görüyorum. Uyuyor. Yavaşça dıea11Y' 
yor. Beyaz çehresinde, ancak kırmızı çıkarıyorum. 

dudakları yaşıyor. Gülümsemek ve Tren 0 şekilde tan:-:m edilmiştir td; 
cevab vermek mecburiyetinde olduğu. dört gün müddetle ıç:nde kalan yol 
un biliyor . · ı ini ti' • . • cular, orada bütün tstıra.hal ~r bi • 

- HeUo, çocuklar! Tabıf, yıne Hol~ min edebiliyorlar. Herkesin bır ka 
ltvudda çalışacağım. Fakat eğer ben- n l'k ld - h _, v•""onlal• • eye ma ı o ugu usur» '""' • 
den bıktınızsa, o zaman gidip Avrupa. aynca da glindüzleri katlanarak, gt 
d nm . ... -~~ a 1 çevırecegım. celeri açılan ve biribirlerinden ,~ 

Bir basamak da.ha çıkarak gUlUm· perdelerle ayrılan dar yataklı vagoıı • 

1 
süyor. Fotoğral makinelerinin tiktak. lar vardır. Bundan b~ka bir vaıo0 
lan duyuluyor. et sıl"" 

Orad ki k kl li 'h röstoran ve içinde berber, kra ~-- a er e ere ge nce, oşu. da, ... 
ma gitmel ri • · h • d k 11 nu ve radyo bulunan bir vagon ,.I/' 

e ıçm, epsı e sa a arını V .h . k d t;arS-r 
kestirdile e, nı ayet trenın ar asına a 

r. lı bir vagon • bar takılmıştır. 
Herkes kahkahalarla gülüvor. Par - O d' "e111ell • raya gi ıyorum. Hemen ,, ··" 

maklar, şapkaları, enseve dognı iterek ki 1 k. y 1 l b gajJal'ıv" 
memnun çehreler! meydana çıkarıyor. mse er yo 0 cu ar ya a ut 

_ He~lo Marlen, gürel bir fotoğraf açıyorlar, yahud da şimdiden uyuıt11cd 
çeke!im! la.rdır. (Esasen trende pek az Y" 3-

var). Burada sadece, bir viski şişesi 
Marlen i~livor, uncl biYetc:iyi boy. 

nundan tutarak, f;efkatli bir tavrr ta
kınıyor. Ma[tnezyum ampulleri boğuk 

seslerle infil~k ediyor. Ac:rk~öz fotoğ. 
rafc.:ılar, gazete idarehanelerine do~ 

ko~nııya ba.~lıyorlar. Marlen de, etivle 
veda ederek vagona çıkıyor. Bir sevki-

tabiiyle, başımı, kırmızı mantolu meç

hul kadına doğru ~eviriyorum. Çehre~ 
si, ümitsizlikten sapsarı kesilmiş. Hep 
yaTmz duruyor. 

Tren sallanarak duman cıkarryor. 
Kontrolcular ba';myorlar. Birdenbire, 
bir çift~ koşarak geliyor. Erkek solu-

yor ... I<adm, mska ve kıvırc1k saçlıdır. 
İkisinin de başı açıktır. paltosuzdur, 

bagajları yoktur. Erkeğin üzerinde bir 

smokin.le beyaz yelek ve göğsUnde 
sun'i bir papatya var. Kadın ise koyu 
sarı ipekten bir rob giymiştir. Tren 

nUnde oturmU§ olan, demin gccikeO ,.
rib çift var. 

On!ara baktığımı görünce, e~kelf ~ 
lümsüyor, bana göz kırpıyor ve der 1' 
beni, kendileriy!e beraber içki ıçıoe 
davet ediyor. 1 

B b. • · ·· ü e .ntfl ,_ una ır manı gorm yor v '.~ eıl 

rma oturuyorum. Birkaç kısa soıd ıı· 
sonra, bana derhal kendilerindell bJ ı 
sediyorlar. Garbi Amerikada ik~e _ 
ediyorlar, bir ay kalmak nzere j'\ • 

yorka gelmişlerdi, a.lel!cele diirızııe_. 
mecburiyetindeydiler ve bir ziys!et -' 
nasında saatlerini şa.5ırdıkJarındııJJ1<sl' 
daha treni kaçıracaklardı. Otelde ııtı. 
mış olan bagajian on'ara bUabart .L 

rBıev 
bak edecekti. Aslen Arizona e) -"' 

nin Flagstaff şehrindendiler ve so'/ 
lan da Vilkokstu. MI 

hare!-ı:et ediyor, onlar da elleriyle bir Bir hayli konuştuktan sotırll• lt~ 
sürü hareket yapıyorlar. Kontro~cular yorgunluk alametleri göstern:ıeYe 
onları kavrıyarak bir va("rona tTk1vor. tad 
lar. G.,z2teciler alay ederek bu bekle- ı. -·"' SQfl Onlarm yanından ayrılıyorw-· t ... ı 
nilrrıedik sahnenin fotoğraflarını alı- .. ft,.a.f V' bir sigara yakıyor ve arka ..-
yorlar. 1 sahanlığ çaıkıyorum. cıı• 
Giı••dP. b~r mn1ntTe1 fvp,t l 'ıh 

Marlen, komnartrmanmm dar yatağı 1 Şiddetli, fakat geçici olduğu ~,,.of• 
1 lan bir yağmur, yüzümü ka1Jl~1 ~ 

Uzerinde, paket'eri ve valizleri arasın. I Nevyorkun banliyölerini Qimdidell;, 
da oturuyor. Sadece şapkasını çıkar - "' 

tik... ;;rtı· 
mıştır. Ve ynna~ üzerine dfü;mtiş olan 
uzun, san sac demetini eliyle yukarı. 
ya do1ru kal::lmyor. 

- Bu adamlar cidden tahammülsUz. 
tnsan altı ay için gitti mi, onların na
z:ırmd:ı te~trar yab:uıcı oluyor. Fena a-

damlar de]il, fakat hi,.bir ı;ey aifet. 
mez!er. Her gün, muvaffa!nyeti yeni-

den e'de etmek. her gün yeni bir mu. 
zafferiy~t kazanmak 15.zlm. Nevyorkta 

bunu iyi hi&:ettim. lngilterede çevir
diJim bir film için bana kızıyorlar. Ho 

livudda. bunu nasıl karf)thyacaklar? 
Ben, büyük D!trih olan ben, öyle his
sediyorum ki, her şeye yeniden b"r;la. 
mam, onları tekrar kazanmam rnzım
gelecek. 

Halbuki, o kadar bitkinim kL. 
Mantosunu çıkarmadan uzal"'muıtrr. 

Ben hiçbir ~ey söyl~miyorum- Ean:ı 

nfat Partisi büyüle organlarından tz
vestiya g:ı:ete ::;ini ·de yıllarca bu adamın 
idaresbe tevdi etmekle kendisine kartı 
duydu3u it;madı bir de bu suretle iz

har etm:şti. 
Bu zat ta lzvestiya Bas-muharrirli· 

~~-d::n ge~cn yıl :d:d:Jip (Troç'!\ici) ve 
(Y:ıban :ı d:vlet~er'n casusu) olmak 
ciirümleriyle muhakeme edilmiş ve 10 
yı:l hı:n~ mahkum eldilm . şti. 
n:~:r m:ıznunhr da Sovy~t1eı B:r1iği 

t~ri'-inin mu~!:~!if sarl':ahrında mı.:htc

n J-/.::nctJ:· d' buh•n':'nUŞ ve y.-kın za· f 
m"n!ara k · ı ·ır k~.ıd·l:rin° mütfrn va- J 
zi.felcr tevdi ed:!mi§ me§bur siınalar

dandtr. · 

Birdenbire. yalmz olmadığınl1 g .. 11ııl 
yorum. Bu. kırmızı mantolu ıııe ~0ı.. 
ltadmdrr. Hareketsiz bir vaziyette• 

tukta oturmaktadır. 8" 
Onun yanına otunıyoruJtl. ~~ 

uzun bir zaman gc~iyor. Bilmem .r .. ı;il' 
cvve'a onun sez söyliyeceğini bl çe' 
yorum ve filhakika, başmı bar;: 
virmed:~i halde sesini duyuyortl ~1 

- Ditri!ıle mi seyahat ediyorstı ııııJf 
Siz sinemayla mı meşgul oluyor~! 0rııJ 

Ç::ıbuc!lk hayır, divorum. çUJl 1,;"° • 
inkisarı hayale uğratt1P.11rıı b .. u• 

" ?Jttl l' 
rum • ve hemen ayni zamanda 

cuma ge;iyorum. <J01"' ' 
- Ya siz! Holivuda mı gidi 

? ...,.. 
nuz. aJde .• r 

- Nere~·e rrfde~e31nı? fJerb ·yo, 
sas•a çiftçi olduJ1umu zarınetıı11 

nuz? • 
·ıı· ,,,, 

- Str.e"'!lo.vla mr me~~1sfl111 .Jt v . . . se"r , 
Bu defa cevab vermiyor· edl"I° 

zı.ın bir sükuttan sonra deva.11' 

rum. . ~ı-;of' 
- Biraz evvel, gatda sıze 

dıun. ftf11.' 
. . . ..... ~tr' ~ 

- Evet ben sızı \'J'ördu•... ·"· ' u 'f IY' ıJ' 
da dola51yordunuz galiba? .J31• 11ııı f!1 • 

· zin bir nolis. vev?htıt da oıtrı fl'f~1 - ti! 111~ 
haf1z1armdoın oldu~muzu ve ~""t f, 

• ... , fttlh ı<t 
Cl~n fen'\ b1r ,.are setten kor ıı' t 
dü,,;;ndlim. Ne ili<•e höde bir 

11 /~ 
tn bulım.,,•ım? pi'., 1•_,rıe,.,~e~ıuıe 
hl'" eLmh·~ruın, fakat on\lll u.; 
besliyorum. 
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~ * '<i:ııt ~ Sarafim, ~ap .. E.Hmem sen 1 züğürt harcı mezeler. Biraz çeşitli 
411 ıç.ersin?. Canım, ik!si de şarap olsun efendim .. R :ca ederim, bizi ne 

S. Şımdi ayn ayrı şeyleri içmiyc- zannediyorsun Sarafim?, Haydi canını, 
en, Şarap get:r Sarafim .. Hiç iç- cstağfurullahh .. Çabuk ol .. 

birdenbire karışıverdi. Nihayet bu bir 
bahane oldu, ayrıldık .• Ah bir nikahı 

kıyı:iırıverseydim, olmadı vallab.L An
lamıyorum, erkeğin fakirliği, zenginli
ği mevzuu bahsolur da kızmki, neden 
olmıyacak .. Örfe isyan edeceğim geli
yor .. Kız bana galebe ç~dı .• 

tum sen de bozukluk vardır. Şu hesabı 1 
ver de, ben ıu taksiyi bakayım .. Oğlum 
taksi ile pazarlık etmezler mi? Peki, 
peki .. Haydi canım kardeşim, geç kala
cağız .. Yo, mazeret kabul etmem bir 
akp:n bir arkadaşın davetini. kabul e
derek Maksime gitmek günah mı ca
nım? Yallah.:. bırakmam, nafile ağzını 

açıp bir JCY söyliycyim deme? Daha 
olmazsa zorla kucaklar, otomobile atı:ı
nm. Senin bu ikramın altında kalmak 
istemem .. Bizde de ikram etmek hevesi 
var. Hele f'evdiğimiz arkadaşlara canı

mızı bile vermekten çekinmeyiz. Sen, 
geç c<:aım .. Böyle merasi~ bırak Al
lah aşkına .. Şoför oğlum, Maksim bara 
çek bakalım .. 

Tayr sevenleri sevmem. G:rcceğir de
dim ya .. 

Yürü;'°haydi canım.. Vallahi pek ço· 
cuk muşsun yah .. iki düble §arapla 
sarhoş değilsen bile, mestoldun .. Amma 
şimdi kapıya kadar geldik dönmek ol· 
maz .. Eğer içerdc baı ağrından zerre 
kaıdar eser kalırsa ne olayaım.. Nzıfilc 

kurtulmağa çabalama .. Merdivenlerden 
yuvarlanacz-ğız .• Hayd.'.. canımın için .. 
Pardesüleri gardroba .Jerelim. Oğlum, 

bayın pardesüsünil çıkarmasına yardım 
etsene .. Sen ona bak: benimle meşgul 
olma ... 

11 
°1ur mu? Sen ona bakma, ne 
~0tsarrı onu yap, kafi.. Hayd.~ 

• 01 amma ... Arkadaşlaroan kim
~ ~l'aınadı mı? Gelip gittiler mi? 
~0tın:ıdılar mı? Peki Sarafim tc
~'11 ederim, mersi.. 
q~ ahi ~onşer, bugün canciğer bir 
~ §la ıçerek dertlcşmeğe öyl: ih
~ vardı kL Sana rastladığım z~ 
1 

.Yata bir ikinci <iefa gelmiş ka
'tndim .. Az kalsın beni tanıya

Az.=.zim bunlar, yani "meyhaneci,, ter 
antika adamlardır. 

İçelim, yarıda kalan nişanın, nişanın 
şerefine içelim .. Hah, hah, hayyyy .• 
Hay<.•~ın tadı böyle çıkar, iki gözüm. 

Dikkat, şu valse, dikkat et.. ~cı 

. zktın .. Hala da ttımyamadın ga
l:ı }' ararı yok, canım kardeşim, za
~ ~k .. Yıllar insanı değiştirir, tanın
~t ille getirir. Hani. tsto.nbul lisesi-
Q lflam •. dın mı 
:ı{tnan ben senden birkaç sınıf 
b ~Ydıı:n .. Gerçi öyle uzun boylu 
~ arnız filan yoktu amma, gene 
'~ll~dik .. Mademki ayni mektepte 

Ben bir zamanlar Avrupayı, ıonra 

tangosuz y.:şıyan "diyar,. ı dolaştım .. 
Böyle bir iilke duymrı:iın değil mi? .. 
Ha, hay .. Dur öyleyse izah cıtleyim .. A
nadoludan b rösediyorum. Ben caz se
s"nin hasretini yaşıyan Anadoluya bu 
ismi koydum. Orij:nal değ.= 1 mi? Canım 
kardeşim. böyle yakası açılmadık söz
leri yalnız muharrirler, şairler yumurt
lam:ı!lar ya .. Bizde de vardır.. Hah, 
hah, hay .. İrelim can dostum .. Saat te 
epey olmuş .. Senin işin fılan yolç ya .. 
Benim de sorduğum şeye bak .. Ne !şin 

olabi'fr .. Buradan doğru '"Maksim,, e 
gidelim .. "Küba,, 1ı bir caz gelmiş .. Ha
rikuUide bir şey .. Sedn, notanın zafe
ri, azizim .. Şerefine iki gözüm karde
şim .. 

Evet, her gün muhakkak bir arkadaşa 
rastlarım .. Davet ederi:n. Ne olur ca
nım, arkadaşımıza iki kadeh içki ısmar
lamışız çok mu? Ben Dostcyeveski'nin 
Allonasr değ.'.lim ki, par~nu faize vere
yim. Kazandığımı yerim, hayat böyle 
gelir, böyle gider. Bak bugün de sana 
rastladım .. Vallahi yalnız yemek ye
mek ve içki içmek olmuyor, lokmalar 
boğazıma diziliyor .. Yapamıyorum .. Fa
kat şimdiye kadar hiç bir akpm b'.r ta
rudıkla yemek yemediğim veya ~çmedi
ğim vaki değil.. Çok arkadaşı olmanın 
hususiyeti böyle yalnız kalmamak gibi· 
mühim bir baht'.yarlıktır işte... Eksik 
olmasınlar tırkadaşlar da beni acvcrlcr. 
Ben •de onlan.. Zaten arkadaşlarımdan 
başka kimim var? Onlar da olmasalar 
vay hal.'.mc ... Ben ~deti de böyle an
lıyorum .• 

Şu Bcyoğluna bak .. Ben buralara çık· 
tığım vakit içimden bir pencere açılmış 
gibi ferahlarım.. Şu havaya b~ik be iki 
gözüm. Oooh, 'dur doya doya şu havayı 
ciğerlerime doldurayım. • 

kulağiyle dinle.. Ben vals !dinlerken 
"Türk valsi istiyoruz,, diye bağırma

mak için kendimi güç zaptedelim .. öy
leya canım kardeşim n :çin bizim de 
bir Ştravsrmız yok? Olmalı, olması la
zımdı .. 

Şu kızdaki sese bak.. Şurup gibi .•• 
Ne ses, ne ses .. En ufok bir falso, bir 
pürüz yok .. Akıyor sanki.. 

v~ •?eğil mi? Arkadaırz.. tı 
~!ahı, h•ı4.ıralar, mühim şeyler •. As
t~~ "matra,, neyse, lnsan iç"n de 
a rı o ... Efendim, yok canım bu 
~ t~ıhallcr gibi kötü bir başlangıç 
c 
'~lll kardeşim, ben biliyorsun lise

Sen nden konuşmuyorsun? Söyle 
cfend m, bir şeyler söyle .. Hep ben mi 
konup:ağım?. Söyle anlat.. İnsanda 

söylenecek o kadar laf bulunur ti ... 
l\leseıa ben bir dakika konuşmadan du
ramam.. Kon4şma~ benim için hava 
almak gibi fifiyolojik bir ihtiyaçtır ..• 

· Haydi bakalım, inelim .. "Maksim,, e 
geldik.. Şoföre para versene dostum, 
bekletme adamcağızı .• Bende kör olsun 
bozukluk yok .. Yo, vallroi bırakmam ... 
Naf.~le kendini üzeyim deme .. Seni bu 
halde bırakır mıyım? Sarhoş ta değil
sin amma, çakırkeyif oldun.. Vallahi 
içerde bir ~eyin kalmaz .• Caz, ses ne 
harikulade şeydir. Bırakmam dedim 
ya.. İşte kolunu sımsıkı tuttum. :;ra okuyamadım .. Hatta liseyi de 

\j~ Cden bıraktım. Bunda a!levi 
~Ucr rnUt-.=mdi. Neyse bunları gc-

0.~di ev hal ' · ·· . ~ " ımızc gorc yaşıyoruz. 

"\ hı llıcs'udum., bile ıdemcmck için 
~~ llıazeretim yok .. Taksimde bir 

. l? n 'katı tuttum. Orada oturuyo-
~ ~kat daha taşınmadım, birkaç 

~\ı~r arkadaşın evinde m~safirim .. 
a taşınacağım artık.. Şerefine 

·· ~ösyö Sarafim, bunlar, pek 

Şu mezeye "fena., denmez değil mi? 
!çelim canım kardeşim: içeı.~m, şerefi
ne ..• Biliyor musun, ben nişanlanmış
tım .. Nişanlım fen<l değildi amma, yaya 
bıraktı bizi.. Beğendiğim taraiı da 
zengin olr:ıasıydı. Sen, yabancı değil

sin .. Bütün sırlarımı söylesem de ne 
:ıkar?. 

Can dostumuzdan da rnkhyacak de
ğiliz ya .. Kari:ie~im, her şey yolunda 
g"diy,..rdu. Fı:-kN: günün birinde benim 
züğürt oldu~umu icld:a etmişler .. işler 

Sen neler yapıyÖrsun?. Hiç bir şey 
anlatmıyorsun?. Şarap tuttu mu yok
sa? Vallahi bana ıçmek vız geliyor.
Saat te epey ileriledi.. Maksim neredey
se başlar. Tramvayla mı çıkalım .. Ha· 
yır yctişcmey:z •. Garson hesap getir, 
şuradan bir de taksi çağınn. Beyoğtu
na otomobille çıkalım olmaz mı? Dur, 
şurada köşede taksiler ldurur. Garson 
gitti mi? Peki, peki-

içeri gireceğiz, imkanı yok gireceğiz. 
Etraftan bize bzı!uyorlar. Ayıp amma 
ıen.! bu halde sokak ortasına bırakmak 
biç arkadaşlığa yakışır mı?. 

R'.ca ederim yürü.. Dün akıam da 
Faruk böyle yaptı .. Faktwt, zorla içeri 
soktum .. Öyle ya birader, sen olsan 
sarhoş halinde bırakır mısın? Ben de 
tab!i yaka, paça içeri ııoktum. Yürü ri
ca ederim. Eğer p.-ıradan çekiniyorsan, 
Allah aşkına şu hasisVği bırak .. ben pa-

Caz se!.~, insana "yaıa,, diyor. Yani 
hayat veriyor .. Muzik ruhun gıldası de
ğil, bizzat kendisidir. Bu durgun halin 
ne canım? .• Konuş biraz.. Maamafih 
soda söylemekle i~<ı1.Jet ettin. "SarhO§ 
değilim,, derneğe kalkışayım deme sa• 
kın .. Peki sarhoı değildn de neye öy
le .dalgın dalgın düşünüyorsun? Evet, 
hatta canın da sıkılıyor gibi değil mi?. 

"Maksim,, e senin hatırm için gel· 
dim .• Vallahi sen olmasaydın "Gar
ıden., e gidecektim .• 

Bravo .• Alk,ışlasana.. Hcup beydc
dir garson .. Ne dersin bar kısmına ge· 
çelim mi? Hayır. istemezsen peki ca
nım .. G"delim mi diyorsun? Öyle olsun, , 
gtdelim. Yalnız bar kısmında da kalsay
dık, dört ba~ı mamur bir gece geçire-

Hesap ne kad~·:-? Beş lira mı? Dos- ( Ltltf tn sayfayı çeviriniz) 
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-ı·lıp kalmadıkları, kend.sini ne diye d_hşet içinde gerilemekten kendini ala~ 

iiltadar edecekti? • ınadı. Sonra bütün kuvvet ve ce59retini 
~ı~üııes ölır.cmişti. Şafakla beraber, a- tophyarak, cesedin yanına koymak için 
t' kapıdan giren ve evi istila eden se- ~afayı aradı. O zaman, lirdenb'.rc bu 
.~ hava onu uyandırdı. Korkunç ha- odanın en kartalık köşesinde, uyur gi-
"ta b' ~ • ır yıldırım darbesiyle ona tekrar bi bir vaziyette olan Lilvinyiyi gördü. 
,/ı>tı. Buna rağmen, büyük bir gayret Uyuyor muydu? Hayır! Çünkü aabit 
!ltrfcdcrek doğrulmağa ve bir koltuğa nazarlarla bakan gözleri açıktı... Lu-
'c 11~tnağa muvaffak oldu. Aşkının ce1 vinyi, iki elinde .tuttuğu Şalenin ka· 
lı.i d.: ~anında bulunma~tan mütevellit fasını scyred.:yordu ... 
toç hır korku hissetm'.yordu. Kalbinin Düşes dö Şevröz, ellerini göğsünde 
it ~ltunç ıstırabı, onu her türlü asabi kavuşturarilk mırıldandı: 
•ıtdcn koruyordu. .. - İ§tc, beni hak:katen aevmiı olan 

it l\eı bir inilti, sonsuz bir esefle, mü· i~i insan .. 
ltıadiyen mırıldanıyordu: Tekrar kadınlaşıyordu 1 Mevı:uu hah-
~ Zavallı Hooriciğim ... Zavallı dos- scttiğimiz samimiyet, şimdiden i~i.ndc 

:n.' Zavallı sevgi~ dostum. yok oluyorlu. Istırabına şimdiden gu-
tla. ı.~denbire, gözler:nden, boşanırcası- rur hisleri karışıyordu. Yavaşça mı-
ltıc:oı yaşı döküldü. Bağırmadan, inle- rıUandı: 
~il e~, uzun müddet, saatlerce ağladı. - Lfıvinyi ! .. 
tıcU tozyaşları ile beraber gençliği de Lüvinyi cev.ıp verme& .. Köşesinde, 
lı'~ }'ordu. Aşıkım, bir kaç ;.ıylık aşıkım, ayni vaziyette, mütemadiy~:a Şalenin 
't..,Ptisinin cellada attığı ve ilk önce kafasını seyrediyor gibi, hareketsiz 
tıqcr gibi göründüğü, bilahare ise, ser- yaslanmıştı. , 
~t:ıt dolu hayatının hak~ ve yegane Düşes ayni tavırla devam etti: 
~:sr olan bu genç astlzadeye ağladı. - Lfıvinyi, bu va2'.:yettc cidden kor· 
~YI U~ç ve acı hakikati, nihayet layı- kunçsunuz. Zavallı Hanrimin kanı bizi 
~~ c tdrak ettiği zc:rnan öğle zamanı ebediyen b:ribirimizdcn <•yırıyor, Lu-
~~ ll§tu. O zaman, genç kadın, kardi- vinyi, fakat bu son !Özlcıim kat'iyycn 
i~ b lta.rıı amansız bir kin, merhamet- kin ifade etmez. Her şey bitmiştir. 
tUrı lt t n_ıücadeleye karar verd: ve bü- Hayı:li şövalye. artık ne benim, dostum, 

l-i albiyle buna yemin etti. ne de düşmanınız olan bu zavallıya kar-
~ )aYatrnın son anına kadar tuttuğu şr son vaı:ifemizi yapalım .. Bana ytc-
~hli~llı~n. onu bilahare bir çok yeni ve dım edin .. 
~\Qıı Clı sergüzeştlerc atmıştı. Fakat Düşesi bir ölüm hayret,:. ve dehşeti 
'\.'rı ar, hikayemizin haricinıdc olduğu ~ardı: Filhakika, Luvinyi, gene cevap 
'i bunlara temas etmiyeccğiz. vermiyordu. Genç kadın yakla§arak o-

~c~nız §Unu söyliyelim ki, zavallı na dokundu. Luvinyi yere yuvarlanldı. 
)tti :

1? maşukası, öğleye doğru, vazi- Ölmüştü!. 
~i ~it.~§~necek k •dar kendisini kuvvet- Şüphcs:z bir kı:ı; saat evvel ölmüştü. 
~~acı ttı. Fakat yeni entrikalarına baş Takallıis eden iki elinde tuttuğu bu 
~Q~ an evvel, Aşil~mın cesedini göm• kanlı kafayı seyrederek ölmüştü. 
~ttj CkJc meşgul olmak f.ıtedi. Bunun Düşes dö Şevröz bütün cc"ardni 
l_'ll~c, kat'iyycn ürpermeden, ccsed 'n topladı. Ve, gözleri kapalı olduğu hal-
'lt"'- duğu odaya girdi. Fakat, bütün de. dehşet ve merhamet içiooe ürpere • 
'~~"c cesaretine rağmen, kanapeye rek boyunu otuz iki balta darbesiyle 

§ olan ba§sız ccsddi görünce, parçalanmış olan bu betbaht kelleyi c:al-

KA'RRA'MAN KTZ ..._ 

t:ndc yetişmem lazım .. Mösyöler, bana 
atlanruzı verin .. 

lki ooilzade, düşesin iç!.nde, bir silah 
arkadaşı kaybctme~en mütevellit bir 
istıraptan daha büyük bir ıstırap bu
lunduğunu derhal anladılar. Druc kıs
kançlığını yenebildi. Düşesi vakia sevi· 
yordu. Fakat bu korkunç fach:tl'lın ya
nr~da onun aşkı neydi ki? Bir an düşe· 
se baktı; müth"ş bir merhamet kalbini 

sızlattı. Bu urada, ilô genç erkek hiç 
tereddüt etmeden, atlarının eğerlerini 

bizzat çıkarmış ve hayvanları, arab:ıya 
koşulmak üzere, arabacıya verrn!şlcrdi. 
Düşes tekrar arabasına bindi. Onlara 
teşekkür etmek istedi. Fakat çenesi ta
k•ı:ICts etti • 

Kendisini yrotıklann üzerine attı. 
Araba bir toz bulutu içinde, hızla hare
ket etti. Drueyle arkadaşı, on daki'ka 
müddetle hareketsiz durarak, bir tek 
lelimc söylemedim, düşesin kaybolduğu 

tarafa doğru baktılar. Sonra. gene ses
siz ve, kalbleri sızladığı hc:ıldc, yaya o
larak yola koyuldular . 

Gece oldu .. • 

Nihayet araba Nanta vasıl odu ve dü-
§er,:n emri üzerine doğru şatoya g:tti. 

Düşes şöyle düşünüyordu: 

- Prensi göreceğim .. 
Sonra omuzlarını silkerek ilave edi-

yordu: 

- Hayır, kraliçeyi görmem lazım 1. 
Çılgın zihni bir yol arıyordu: 
- Hayır, d·yc mırıldandı, kralı gör

meEyim .. Ya1nız kral buna kadirdir .... 
Maatteessüf 1 Kral demek, Rişliyö de
m::ktir ! .. Şu halde onu göreceğim! .. O
nu! .. İzzetinefsimi kıracağım, onun a
yaklarına kapanacz-~ım.. Ben.. Aman 
ya Rabbim.. Ne zillet!.. Fakat .. Senin 
için 1 Sen· n iç.:O !.. 

Zabit onu kardinalin dairesine götü
rfü~en, o da biltün kuvvetini toplıya

rak. s.öyliyeceği sözleri tasarlıyordu. 

Birdenbire, Rişliyönün önünde bulun-

duğunu gördü. Ağzından b".r tek kelime 
fırlı.dı: 

- Merhameti .• 
D:Zlcri üzerindeydi, elleri ileriye 

doğru uzanmıştı. ve hı~kınyordu. Şo 
verni ikametgahındanberi zaptcttiğ\ 

korkunç buhran feveran etmişti Bu 
cidden korkunç oldu. Çılgın maşuka, 

kardinalin amansız düşmanı, şimd.". ıs

tırap içinde onun ayaklarında sürünü· 
yordu. Onun hıçkm~an. iniltileri ve 
mütemadi b!r israrla dökülen: Merha· 
met! Merhameti kelimeleri ıduyuluyor· 
du. 

Kardinal, istırabm bu feveranından 
dehşet içinde kalmıştı. 

Zafcfrinden zevk almayı düıünmü· 

yordu, çünkü bu zafer onun tahır.lnleri· 
ni kat kat geçiyordu. Bu kadını, adeta 
tanıma.dan seyrediyor, ürperiyordu • 

Beşeri ıstır<ıp bu derece §iddetli ola
bilir mi?. 

Bu genç kadın, demek, bu ka!dar 
müthiş seviyordu 1 .• 

Korkunç bir kaç da'k;tka geçti. V c ni
hayet, buhran biraz süklinct bulunca, 
kardinal mahcup bir tavırla yavaşça mı· 
nlchndı: 

- Çok geç, mad.:cnf., 

O zaman, genç kadın ayağa ~lktr .• 
Tekrar enerj k bir insan, aşkı için mü
cadeleye, münakaşaya hazır bir rnaşu· 
ka haline gelmişti. Heyecm içinde ba

ğırdı: 

- Ço~ geç mi? Kral her zaman af
fetmek hakkına maliktir 1. • 
Dehşet içinde kalan R!gliyö, gen~ 

kadının: Çok geç! sözlerinin ilıtiva et· 
tiğ" korkunç manayı anlamadığını far
ketti. Bunun üzerine, ayni şeyi tekrar· 
l ·dı. Çünkü: Şale ölmüıtür ! demek cc
s,rctini gösteremedi.. 

J:zeccğini kendi kendine söz verdiği 
bu ka':iın, onu, ıstırabiyle, enttikalann· 
dan daha büyük bir deh§et iç'ndc hıra· 
kıyordu, Cünkü, samimi ıözyqlaiı, ha· 
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Beuoğlu 1088 Ş. K: 
Sıhhati iyi, gene, orla bfinyedc ve orto 

boyda bir zntsınız. Biraz lctcli:ıcısınız. in· 
lizama tcmuyülünQz kun·etlidir. Aıııcti
lşlcre de luıbiliyetiniz vardır. ''c bu ka
biliyet daha Cazla inkişafa müsnltlir. He· 
nllı tulumlu deRllsiniz \'e belki de bununla 
fazlaca da meşgul olmu~or!lunc11~ Kendini
zi aastermek ve temayüz etmek, kn!nııw 
C!alma işgal eden hususlardır. Jlo~uıto 
her ne pahasına clursa olsun mU\·offok ol· 
mak: karannızdır. Zeki ve dfkkr.tli olmo· 
nıza rağmen, işlerin ıısıl içine kııdor nfi· 
fuı etmediıt\nh: umonlnr nadır de~ildif". 
Haticl tesirlere çabuk tabi olııbilme.nh 
vakidir. McskJiniıi tayine çok u~r.ı tını, 
ya henüz bir meslekte d"~ilsiniz ve~alıut 
bulunduğunuz işte yenisiniz. Si:z ne di
yorsunuz? 

-4i1-
Harbi11t 'Eşref aat: 
)dürncnathır4D çokluğu ı>e gazetede Gro

folojiye d:ıha fıızln yer nyırnı~a lmldln 
bulunnmnmıısı ce,·ııpl9rı isler istemez ge
elkfirmckli!i'lir. Bund:ın 'dolayı mazur s;ıö· 
receğinizi iimit ederim. Size gelince: Mü· 
rac:aalJnız :nınalescf .tam bir ıabJil :rapınak 
içln mul-taıi unsurları lı \'j <!eğildir. Sol 
el ile yazmamışsınız, elinizin ~l·klini gon· 
'dcr:rucmiş ve dir tktcn bılcilı· kodar ol;ın 

B OTUN tafsılfı.tile karakterı· 

ni:r.i; meziyet ve kusurlarınızı; 
sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiyetlerlnizi; tut
tuğunuz veya dü;ündüğünllz işte" mu
vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet 

beş farkla yaşınızı siz.e söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve

ya aklınızdan ya.zacağırm dört satır· 
lık yazıyı; ıson aylardaki imzalarınız. 
daa ikisini gönderiniz.. 

nıt,'Sö'lfeyi de bildirıncmlşsinlz. tmınlaruuı 
dn c:ksiktir. Böyle olaııısınıı rıığmcıı size 
şimdilik şunl:ırı söyliycbilirim: Zekisiniz 
ve hnynlln muayyen knnantlcr edinecek 
hadiselerle karşılaşmışsınız. Tablallnb 
esnasında şen olmakla 'beraber belki hlııtl· 
selerln neticesi lıcdbinliğ<? doğru bir tema· 
)"ÜI görünüyor. En·elce muhakknk ki daha 

sabırlı idiniz ve "°n'kıalar 6nfinde doha 
dit n mubr..-im duruyordunuz. Kııfonı:z 

l-;;lcitir, 1·alnız bildiklerinizi yerinde .kul· 

lnnmaya pcl< dikkat etmed~inizdcıı Hyık
0 

olduğunu;c dereceden daha eı bir ıme,·kide 

Tc bnllA kıymetle görünüyorsunuz. Sixe 
)arnşnn ıncııtcbcyi bulamamakta dalma bu 

lılfllllı~ımını111ılftlımınr.ııııım11nnnııtfflmııııınmııınıııııını unıtth '1n1nıınılffltt1tnıuınnını1Hın1uıııııımmııuıu 
cektik.. Madem ki istemiyorsun, peki 
öy1e olsun.. Çocuklara bahşiş ver ba
kalnn.. Oğlam ben de bozukluk i·o'k, 
arkır.IFJ§ veriyor. Aç.ı1dm değil mi? 
Haydi yürü bakalım .. Hava serinlemiş .. 
Eh $en şimdi aynlaeak mmn? Vallahi 

. bu geceden ben bir §C}' anJamadım.-

Y'ann da buluşsak .. 1~,:.n mi var.. Ben 
•eni bulurum canım .. Evine kadar gö
ltlirseydim seni.. Niçin zahmet o1acak
mıı efendim.. CanC:ğer doı;tlar arasın
Cia teklif tel:cllüf mü olur_ Yarın akşam 

ncrcae buluşalım? Cevap versene ya
hu. yorgun musun?. 

Ooo Haldun nereye? Ben de beraber 
geliyorum .. Şimdi Makı:;imdcn çıl•tık 

biz... Güle güle canım, ciğerim.. Ge
cen hayrolsun .. Şimdi arkada§lar bırak-

mazlar ki .. Bıraksah:ır ıeninle gelmek 
iste~im. 

Rica ederim zahmet olur mu hiç? 
Güle .güle ecınnn, be~erim .. Güle gü

le... BU: bakalım arkadaşlarla nereye 

gtdeceğiz? •. Bana müsaade et te ıun
laraı yetişeyim .. Gözden kayboldular, 

ben 'Onlan §imdi bulurum .. 

B:Ien bilir de, bilmiyen de benden 
kaçıyorlar sanır .. Yarın beklerim .. Mu-

hakkak gel.. Ben her :zaman Beyoğ1un
dayım .. <:iüle güle canciğer dostum, gü
~le .... 

r 

Cevapları veren 
Profesör Sanerk 
Grafo"ojl ve Grafo:neir• 

mütehassısı 

sebebi nram!llısınız. Aceleci ve inatçı olmn 
ğ:ı d:ı temayülünüz "ardır. 

-472-
11.K.1905 
Orta bün:rcde bir zatsıııı:t. lmzantzı o

kuyumndığım için tnm bir tahlile erişme
li<? imknn bul:ımadım. Bu ilibarla açık harf 
Jcrle iınznnıı.ı bildirmenizi, sol elinizle 
l'azac.ağınız bir yazıyı dn gondermeni:zi 
rica edc'riın. Dikknt ve vüzuh bass:ınız in
kişafa ınnhl:ıçtır. Bildiltlııiz bir fiCYe her
kesin de bileceğini tahmin cd<?rek {azla 
küHclc ,girmek istemeısini:ı. Zeknn.ıza 
ve 'kendinize de bfiyük Mr itimorlınız vnr
dır. Başl::ılarıııı beılcnmckt.-ı de mfişkül· 
pesentsinlz. 13ütnn hunların ynnında iyi
lilU .se\•dlBini:z de muhekknktır. 

-4i3-
lsı. N. T. /. N. A. Z: 
Gençsiniz, yaşını%J 20 dcıı az omrak 

tahmin cdi)·orum. noy\llilUZ orta veya uzun 
cndır. Binız tereddüde meyliniz olduAu 
için tereddüt doğUrocnk vnzi)·etlerde dlk
kafil bulunmak lıdctinh:dir. Çabuk ynptı
ğınız işlerde eksiklere 1csadil! etmek müm 
kün<lür. Sıhhatiniz iyidir. Dünycce dolsun 
olınağo \•e kolaylıkla şişınanlamnja müsta· 
Usiniz. El işlerine knbili~eliniz vardır. 
1'utumlu olmak da sizin için pc!k zor <01· 
mıyncnkhr. Okur 'VC ·y·atnrken biraz ~~il· 
diğiniz.I tahmin edi)orum, bu h:ıl gözleri· 
nizde fleride dfiyete ısebeb olabilir. İn
tihap ettiğiniz meslekte muvaffak <>locak 
kabiliyetleri hniz~iniz. Ynlm:z gözlc.rinizi, 
z:ı:rınaıncıık hallerden kocınmayı, dikka· 
tinid C"ORtıllnenk çareleri ihmnl etmemeli
siniz.. 

-17'-
A. A. 50: 
1muımıı o!n:ı)•nmadıjım idn bandın 

tahlil Jcin istifade3·c imkan :bultım:ıdım. 
Tam şekilde yeniden bir mfiracıı:ıııwza 
intlzarcn şimdiden hıınlnrı söyliyclı'iirlm: 
Boyunuz ortndır. liünycce de o rıt;mn:. 
<Ynnl ne şişman \'C ne de uy:ıO ı 1 bir 
i~ adnmı olmak kabiliyetiniz nar.an dıkl: -
il cclbelmclttcdir. Bir şeyin esasına ı.if z 
ederek 'e\"Snfınız vıırdır. Y.ııpacağınızı 'e 
buna göre alınması icnp eden tcdlıirler 

tayin edebilirsiniz. Uysal olmnltn da ço 
müstnilslniz. Tam mllmc:ınlinizlc bir'kae 
im:ı:anııı cl:ı ricn erlerim. 

I('A H R A V A iN R' T " .... __________________ .._.. ______ ...... __ ~--~------------------.... ---........ 
_____________________________________________________ ......... __________ _ 

'yat kömtctyacılarmtn t.l •LC Ct!ycoan• 
larından d<..ıha mühiç bir şeydir, 

Rişliyö tekrar etti: 
- Sin diyorum ki, çok geç .. 
Düşes liıllcr ıaıibi b.-ı,ğırt:iı: 

- Hayır, hayır! Hem de, h.cndiı:.~ne 
tabi olduğumu kraln söylemeden evvel. 

Rifliyö dehşet ve bs,yret .içinde~ 
-Ne;>.. f 
Dedi. Dlişes tc a!altacak biı· ttbes-

stimlc töylc dedi : 
- Brtakın onu :görcyiın. Bu, \ralla 

ve .sizinle konuşmam •. Onu -kurıtaweak 
sözler bulmam için bana kuvvet ... erir. 

Ri§Uyö heyecan içinde ıoluyarak ba
ğırtlı: 

- Ciönnek ist!yorsunuz 1 Kimi gör
mek istiyorsunuz.?. 

Genç kadın inliyeıı bir 5esle devam 
etti: 

- Onul •. Mahklımu ı... Monsenyör, 
bunu reddetmeyin, yoksa sizin insanlar 
tarafından olduğu gibi, T:mrı tarooın
dan da tel'ine uğradığınıza zahip ola
cağım! .. 
Rişliyö, bu !Son sözlere. kin dolu lir 

nazarla mukabele etti. Ayc>ğa k;ılktı ve 
bir an terc.'idüt etti. Genç kc:adın heye
can içinde bekliyordu. Onun sarardığı
nı ve kendis.ini korkutan bir tebessüm
le gülümsediğini gördü. 

Riıliy6 n!hayet ba~tıu knltiıraralt 

sordu: 
- Demek Şaleyi görmek istiyorsu

nuz, öyle mi? Bunu mu ist"yorsunuı: ?. 
DU~. parmaklınnı lnrarcasma s~ 

kara~ cevap verdi: 

'- Evvel! bunu, aonraı da affını t. 
- Ve ~ğer buna mümanaat edersem, 

insanlann 'lanetine maruz kaldığım 
gibi, Tannnm da lanetine uğrayaea

ğnn, öyle mi? Doğrusu, hiçte bana la
net edilmesin.: istemem. Gelin 1. . 

Omuzlarına bir manto l'lttr. Jestlerin

de bir nevi hiddet ifadesi vı:ırdı. Bet
baht kadm bu hiddetten hayrete düşU
yorclu. Kardinal onu bit kolundan . ! 

t...... k sürukıedi.. Birdenbire düşe in 
ıı~ine dehşet çöktü .. 

- Monsenyör, monsenyör, nereye 
ıg.~diyorut?. . ~ . 

-.Şaleyı görmeğ'e l- Gelini •. 
Şatonun avlusunu 'Ve asma köprüyü 

rgeçtilcr. Rişliyö, sert adımlarla, .köprli• 
:nün kaf§ISllldaki küçük tahta eve doğru 

.yürüdü •>e şiddetle kapıyı vurdu. 
Genç kaıdm kckelc:di: 
- Monsenyör, monsenyör, .nerede-

yiz?. 
Kardinal kısaca cevap verdi: 
-- Luvinyinin evinde ı .. 
Gariptir de.: bu söder genç kadmr te

min etti . .Luv.in,yinin evinde l Her ~yt 
anlaşılıyordu. Şaleyi, Luvinyi tcvl..if 
ıctmi§ti. Onun aşkı, ~fr4, k.!ndisini .gar
diyan hal.ne getirmişti. 

Ktr.dlnal, Luvinyinin, Şileyi .herkes
ten daha iyi muhafaza edeb'ilcccğfai bi· 
liyordu. Evet. mesele bu icii ve b& §ey 
hah ed:Imiş oluyordu. Hem de, hü~

mün infazı da, Drue'nun söylemiş ol
duğu veçhile, bu kadar çabuk yapıla

mazdı. Çünkü bu takdirde, Şale mah
kumlara mahsus bir hücreye k::ıpatılır

dı. 

Bu düşünce üzerine, genç kadın, de
ırin bir nefes aldı. 

R.:şliyö, kapıyı bütün 1iddetiyte vu
ı-uyordu. Cevap verilıniyorı:fo. Nihayet 
kapının arkasından, Eert, tehditk5r, 
korkunç bir ses bafırdı: 

- Kim o? k,ims'n? Yoluna devam rl., 
yoksa gebertirim!. . 

Rişliyö de amirane bir tavırla hağrr· 
dı: 

- Aç t Efendin ktııcdinıll '<lö Rişl:yö 
gelı:!i ! .. 

Dü~es sendeledi. Saçlanrun diken di
ken olduğun 1 hisı:etti. Sert ve hırçın 
olduğu besbeıli olan jestlerle, i~eriden 
birisi sürmeleri ittL Sonra kapı açıldı. 

Ayni zamanda, hayalete benzer bir 

mahllık göründü. Düıes onu evvela ta
?uyamaıdı.. Saçtan bcyazlannuftt. K~ 

cama:a gözleri, bombof nazarlarla bakı
yordu. Elinde tuttuğ11 bir m•ı'ale, 

çehresini aydıruatıyordu.. .B,;rdenb.ire 
dü es soluyarak bafırdı: 

-Ya Rabbiın! Ya Rabbiml Luvinyil 
'Su hakikaten Li'ıvinyi midir? 

RiJliyö sert bir sesle: 
- Liivinyi, dedi. madam dö Şertöz 

Şaleyi görmek istiyor. 
LüW.nyinin manasız nazarlan biç bir 

h<:Jyret ifade etmedi. ve fÜpb.esiz, biç bir 
hayret duymuyordu. Dehşet içinde kal
mış olan düşes, gerilemek istedi. Falı:;at • 
Rişliyö onu kolundan 'yakaladı ve eve 
doğru soktu. Sonra yavaş yavaı cer:ıc

yercJc. dışanya çıktı. Lfıvinyi evin ka
pısını açık bıraktı: 

- Ciclinl .. 

Manasını .:iade eden, garip bir sel çı
kardı ve düşesin, kendisini takip edip 
etmedi~ini anlamağa lüzum gtirmcden, 
yukarıya sılr;tı .. DUşeı onu takip etti.. 
Artık kendisine hakikaten malik degil
di, kalh~nin çarptığını da hissetmiyor -
du, b:ışına ne geleceğini bilmlyoröu, fa
kat bunun korkunç ol<'Jeağuıa emindi .. 

L'üv:nyi. ilk kattaki ~üstik bir odaya 
gcl:li ve ~amdanı bir mas-anın üıerine 
bıraktı.. Sonra, biT lı:apınm perdesint 
aralayarak, yandaki odaya geçti.. Dü
şes olduğ uyerde, donmuş bir vaziyet· 
te kaldı ve dehşetle açılan gözlerini bu 
perlcye dikti. Birdenbire bir ses, tanı
madığı ve kendisini titreten h:r aea §ÖY· 

le dedi: 
- Mademki onu g6rmek istedin.is, 

görün .• 

Ve Luvinyi ayakta kalabilmek n yU
rümek için, büyük gayretler sarfederek 
ve sendeleyerek ı>ct1denln anlığmdan 

görÜndU. Sağ el'nde mahk\imun kafeısını 
tutuyordu. Bu kafayı saçlanndan tutu

yor ve, sabahleyin celladın yapmif ol
duğu veç~le, bunu ka1dırnl2lğa çahp
yordu. Böylece içeriye girdi ve ancak 
duyulabilen vah_şi., boğuk bir sesle hır
ladı: 

1 

1 

l 
1 1 

-Bakml .. 
Ona hiç kimse, hiçbir §ey eevap ~ 

medi. Dunun üzerine, uzanmı~ olan eli
nin ucunda karilı ~ayı tutarak ağı! 
ağır ilerledi ve hep aynı vnh§i ta~JJ 
aordu: 

- Bunu görliyonunuz, değil ıni? 
Bu Şaleditl Şale1 .. At. !Nerede?. Dütet 
ne~de? Eyvah 1 Galiba ltaçtt ı.. ooo 
görmek :istedin, öyle mi? O .. u g&rece1'• 

&in t •• 
Birdenbire aya'klan bir §eye ta'kı~clı· 

Gözlerini ind!rd: ve d\i1es tdö Şevrô:r: uıı 
çthr~i -upsan ve gözleri kapalı oldı1: 
ğu halde, en küçük bir hareiret yapırUl 
dan, yerde yattığını gördü: Aplat1

1°' 
kafası onu şimşeklemiş, bir tel) çı'ğlı:~ 
bir "tek n~h çıkarmasına va.Xit bıra 
madatı onu arkası üstü yere yığını§tı5-

L6vinyi, onun kımtldamadığınt ' 
rUnce, inler gih: bağırdı: 

- Oldül Ben öldürdüm! .A§Ikınt ol
duğu g:bi, onu lda ben öldürdüınl .. 

.. "er 
Büyük bir mütkülatla - çünkU '' ~ 

yanı kırılnuı gibiydi - eğeldi ve ~o~ ti
line do'k,undu. Düşes buz kesiJııl1f l" 
Bunun üzedne doğruldu. Geri~efl1~o. 
başladı. Artık h!ç bir şey söyleınıY0 de" 
Ond-. artık cnnh bir §ey yoktu. f4S' ~1 
nin arkasında kayboldu. Botuk 
darbe, döşemeleri sarstı .. 

" " • • • • \ • :fdJ• 
Erttsi sabah, 'Kral, kardinal tl8 efi 

!iyö, kraliçe, dille d'Orlean ile ,.~ ri• 
ve bUtUn saray erkanı, tekrar ?~. 
yolunu tuttulat. No:ınt şehrinde etı1 ssi" 
~ük l:il' alkıt. en ltiiçük bir yaP ot' 
dası duyulmadı. Jqliyö muzaff eı' 
muştu. ~ 

Kardinal, 1atodan çıkarken, ~ 
eve doğru b1r nazar atfetti ve ~a ~ 
açık ktidtğmı gördü. Bir an, bır ,ttl' 
vermek istiyormuı gibi, teredd~ 
Sonra, omuzlannı silkerclc yola et<' 
du. Herkesin ve her §eyin, öniitlae; 
reeli._ bU anda L~•inyiyle 11~ 
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''Kongre 
dansedi1or., DAQANIZ rAIZ Gb:Til(M(!( / 

'f ·- ÇALJ 1$ 1 p_ ' ilan S" flqıarafı 'I lacide 
lt ıreniıı eıı f ecl içtimaı oldu. 
~-~) imparatora ih&rı't et • 
'korkusundan tirtJr titriyordu. 
Gıı beyu muadakJ "1lerint otur· 
~~ ıaınan -.yağa kalktı, kısık bfr 
aı~lyQnun in8'l\lık barici illn 

4 
taJeb etti. 

~ ~urya hariciye nezaretinin ev· 
!arı nesinde, betlerin imzaladık. 
~ Pl'otokolun ub e!An mahfuzdur. 

lla aıc memuru doktor Bitner bunu ba
lııı gösterdi. Bunda_ gliı.el bir yazı ile, 

~~atabator Napolyonun içtimai ve me. 
~ klanndan Jskat edildiği, diln· 
ılııh rahat ve huzunına dUşman ol· 

; • lltmı a.tllne getlrdifi yazılıdtr. 
llıe~~Jisten Mart Uli:ze mUteaddid 
'aııı Uplar geliyordu. Napolyon, Fran. 

t~ kraliçesini beklediğfnJ, oğlunu 
~il ek istediğini yazıyor ve hemen 
ltrı:esi için yalvarıyordu. Mektup • 
llcte hepsi, yine beş kapılı salonda 
~ 1 ?'tıik tarafından okunuyor, fakat 
le~~r~en hiçbirisi gülmüyor, sü.kWıet. 

lllıyordu. 

Sado\l'a ~ 
' .... ednn, 191 i ... 

3o 
~ l'i sene sonra, Avusturya hilkume 
~cau Yine bu salonda toplandı, 
'oıtra Yanın Saclova mağllibiyctindcn 

So ki sulh tekliflerini tetkik etti. 

lı.'ius~ra öltlın lçtf mar. Bu f çlimada, 
de~ı urya, Alman toprakları Uzerin-

'I·'. 
'~\~ 

• NUSUSI ŞARTLAQrr;_ız 1-ıAl(l(rNDA 
GIŞ(LERiM iZDEN MALUMAT. A LINlZ 

~ ~"'-..~ 

ISTANBU L - i'AQAk'OY PALAS - A LA L EMC i ~Al' 

sukutuna şahid oluyor. Avusturya im. 
paratorluğu par~alanıyor, dağılıyor. 

1934 de, bu tarJhf ıalon ilk defa o
larak kanla kirleniyor. İ§te bu beş ka_ 
pılı salonun kapmnın eşiği Ozerinde~ 
dir kf. hariciye nazın Do!!Us na.zilerin: 
(Yaşasın Hitler!l diye bağırarak at
tıkları kurşunlarla can veriyor. 

lanmı§b. • 
Hariciye nazırı Dolfüs için gizli 

merdivenden kaçmaktan başka çare 
yoktu. 

17~9.k!annı Pnısyaya terkediyordu. 
~'"?ol1 de, Sedan muhasarası, üçüncü 

\aı-111~on '251~ oluyor. Fraruıa impara. Gizli merdiv ~n 
~d"' larihe karışıyor: Versay sara-

Dolfüs, yolun mcthaline kadar gel· 
di, elini kapının tokmağına attı ve a~. 
tı. Naziler k~ısına çıktılar, hep bir· 
den kurşun yağrıdmı~ ba.,ladıla~. 

K!.ırşunlardan birisi, nazırın boğazını 
deldi. Diğeri koluna isabet etti. 

fıı~~ .. 1tnf Alman imparatorluğu do. 

1914 
~tııı ' Fransua Jozef, İkinci Giyo-

elrır· 
' ıne boyun eğmeye, barb itan 
l~ ~'e mecbur kalıyor. Sırp hUkfime· 
~~l Verilen nota, yine bu salonda ki 

19 t tnasanın üzerinde yazılıyor. 

Meternih binada gizli bir merdiven 
yaptırmıştı. Bu merdiven vasıtaısiyle 

kimseye görilıımeden nearete gelir, 
giderdi. 
ı~ temmuzunda, harlclye nezare

ti, natlterln baskınına uğradı. Tele. 
fonlar kesilmiflti. Memurlar, silahlı 

askerler tanı.tından ikinci avluya top-

Nazırın son ncf esini vermesi üç s:ıat 
kadar sürdü. Yerler kan içinde kal • 
mıştı. Kan, kapının dışarsma sızıyor. 
du. Ayni gece BerJine gönderilen bir 
te.lgrafta "Dolfüs gebertildi,. denili • 
yordu. Beş kapılı 11&1onun hikAyesi bu. 
rada b:tiyor. 

Burada her eey bir faciayı battrla· 
tıyor.,, ~bu salon, Habsburglarm ,. ......... ----

lüRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
.. 1 - • • 

MERKEZi: ANKARA 

li!.R NEVi BANKA M UAM E L A T i 

Her ay faiz1eri ödenen: 

Kaponla Vadeli Mevduat 

ŞUBEIL.ER: 

ANKARA · :::~~z,;~· 
~ Bar.ın 

'l'e,e.ou : 2316 80.u 

Boz3y0k 
~· urst 

D zca 
E•.,J .J bir 

$:1:b3IU iSTANBUL: 
Ta~, lr42a..ı ı·eıe.oJ: 22971 

'tilrki'yanin her tarafmda muhabir~eri vardir. 

TELGRAF AO.RESi: 

"~'::~ı':k: TüRKBANK şubPIPr: Ticaret . 

Çünkü ASPİRlf\f senerercfenoerf 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç! 

oldu{Junu isbat etmiştir._ 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak içl11 

lütfen markasına dikkat ediniz 

ımtibanlo · mobakemat Amir ve 
memuru alınaraktır 

1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
A - T~ra Teşkilfitım.ızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri li.mfr 

ve memurları için lmtihanla memur alınacağından a§ağıdnki evsaf ve rıeraiti 
haiz olanların evrakı mUsbitcleriyle ve Uç adet Fotograflariyle birlikte 5. 3. 938 
tarihine kadar idaremlı'.e memu:in Şubesine müracaat etmeleri. 

1 - Uakal Orta tahsilini bitirmio olmak. 
2 - Yirmi bir yaşxnd:uı aşağı olmamak. 
3 - Askerliğini "Fili veya kısa hizmetli" yapmış olmıık vcı-;a. müeccel bı..; 

tunmak. 
4 - Siyasi haklara sahip ve bUsnU ahlak eshabından olmak, Haysiyeti mu

hil bir cUrüm ve alelitlak ağır hapis veya. o de.rece cc.zayi müstelzim bir fiille 
mahkum bulurımarna.k. 

5 - Sıhhatli olmak, Sari hastalıklara ve bedent ve akil arızalara müptell 
olmamak. 

6 - Hukuk Mezunu olup Hakimlik yapmış ol:.ı.nlıır. 
7 - Adliye Meslek mekteplerinden mezun olmakla fora memurluğu, mustan.. 

tiklik veya zabıt katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanlar. 
8 - Adliye Meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maddede gösta. 

rilen tahRili yaprr..ış bulunmakla adliyenin muhtelü hizmetlerinde müddeiumu • 
milik kalemlerinde zabıt katipliğinde ve icra iı;lerinde tatbikat görenler. 

B -Hukuk Fakültesinden mezun olup da bilfiil Hakimlik yapmış olanlar 
imtihana tiibi tutulmıyarak bu gibilerin miiracnatıan" aynca tetkik edilecektir .. 

C- İmtihan 7.3-938 P:ızartesi gUnU wıt 13 de Sirkecide inhisarlar memu• 
rin kursu binasında yapılacaktır. • 

D - İmtihanda kazananlar ehliyet ve mm·affakıyet derecelerine göre sıra. 
::. 'S- peyderpey muhakcmiı.t !mir ve memurluklarına tayin edilerek keyfiyet 
adre.:;l~rin.e teb!ğ olunacakbr. 

imtihan me vzuu 
İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Kara ve deniz ticareti kanunla.rmm nakliyat, avarya ve liasara.t ~ U. 

ca.ret taahhütleri. 
2 - Borçlar kanununun umumt hükUm!eri "İcar teminat ve hizmet akit. 

lerl . ., 
3 - Ceza kanununun esaslan: Devlet malları aleyhinde Jrtlklp olunan su~ 

lar. 
4 - Ceza muh:.ı.kemeleri usulü, memurin muhakemat ve tahsili emval ve 

icra ve ifib kanun1ıın. (1033) 

l stanbu l C. lV!üddel u m u mUlf(l nden : 
lstanbul ceza ve tevkif evleri hastalan için müb:ıyaa edilecek ue kalem 

eczayı tıbbiye açık eksiltmeye konmu~tur. Muhammen bedel 546 lira 58 kunıf 
olup muvakkat teminat ''41" liradrr. Eksiltme 10.3-938 perşembe gilnU saat 15 
tedir. Şartnameyi görmek istiyenler ta ti! günlerinden maa.d:ı her gün adliye le. 
vazım datresinde görebilirler. Eksiltme Sirkecide Aşırefendi sokak 13 numara.-
da Anlive T ..cvapm Daires"nde yapılacaktır. (970) 

lstanbu ı 'da Et 
ucuzlatmak 

f~atlarını 
• • 
ıçın : 

Hilltftmetln girlşt1ği papahhkta mUcndele çahl$Ill.aların.:ı bir yardım olmak n. 
zere, Türk H::.va kurumu, 1Mart938 den itibaren İstanbul Mezbahasmdan, hay .. 
van borsasından ve kasaplardan et fiatı Uzerine tesir yapacsk hiç bir para alm11ıt 

ı ma3a karar vermi~tir. (1112) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 • nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
1 Bundan başka: 15.~. 12.00U. 10.00U lırahk wamiydede ~20.000 ve_lO:_~ 

• ııralık ikı adet miikl•at vardu. r 



HABER - :A.lCsam f'OSta91 

. .· . ... .... . 
- '"' 4 ... •I 

RADYO ,Jt4L iLE ' 
Kolayhkla istasyon bu~mak mese~esi 

hallediJmiştir 
Ameri·k .. anın En Lüks 

Radvosu 
. 

Rakaı~et\: FDyatıırodaı SatoOmaık'\Caı ©Juır 

5 Lamba ve 45 Liralık Hu
susi Modeli Oinle yin!z 

Bir Harikadır .. 

Genel Deposu: 
KOLUMBiA PAiı:::: ARI 

Sirkee. : Hamidiye caddesi No. 47 
Telefon : 23818. 1 

• . . ' - . ·. . 't -· • - - • -

•-~ADEMi i K Ti O AR~-• 

ve B~L 

• 
1 

.__. Tabletlerı Her eczanede araymız. • Pc-sta k u usu 1255 HormobJn , -· 

~--
. i Ankara . Memurlar Kooperatif· Şirketi . tarafından getlrtlleo . . 

iyi ALM·A·N KQ.KLA.RININ satışına başlandı 
Kurşun mtıbDrlİ Çuvall~r lf1nde 

tesll m edilir. 

DEPODA ··TESLi·M 
TO.NU 

evlere kadaı· da 

26 Lira 
Müracaat yeri : 

A. M. Kooperatif Şlr.ketl lstaobul irtibat 
Bürosu·:· Sirkecide Vah Köşkü caddesinde 

Mtlhllrdarzude hanında Numara 32 
·Telefon= · 23074 . . 

Deposu: KURUÇEŞWB ALTIN ÇA.PA. 2 numaralı 
· · · · Kooperatif · kömür Deposu 

1 s tan .b Ü f " B e 1 e d iye s i i 1 a n 1 a r ı I SAÇ BAKiMi 
ı - Şehrin her tarafında. satılacak muhtelif et •nevileri iı;in, Daimt 

Enclimenllı 28/2/938 tarihli toplantısında, aşağıda gösterilen azami fi
Y..&tlar · ıaytn ve tesbit olunmuştur. 

Güzelliğin r.n b irinci şartıdır. 

Karaman 40 Kuruş 
Dağlıç 47 .. 
Kıvırcık 60 . .. 

Kuzu 47 ,, , 
Sığır 35 .. 

Manda 25 .. 
Keçi 25 ,, 
Dana . 40 .. 

. . . 
2 - Bu fiyatlar 1 Mart 938 tarihinden itibaren ikinci iH\na kada:r 

muteberdir. 

3 - Her kasap azami fly.atları clilkk!nmda büyük harflerle ilan ede
< ek ve her nevi et üzerinde bunlarm nevi ve fiyatlarını gösterir çinko ve 
yn emaye etiketler bulunduracaktır. 

4 - Herhangi bir et nevini azamı fiyattan yukarı satmak lstiyen 
'e etikette gerek etin ntlvini ve gerek fiyatını doğru göstermiyen ka
sap derhal en yal<tn zabıt:ı. •mc:-kezlnc veya Nahiye müdürlüğüne, yahut 
Kaymakamhğa haber verilecektir. " 

etrol 
izam 

r:epeklen ve ... ç köklerim tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ila-;tır. 

DOKTOR 

!{ e nı a l ô z s a n 
Operatör . Oroloğ 

1 MART- 1938 

Nezı e-Grip
Baş - Diş 
ve bütün 

a - rıları -derhal 
keser 

Eczaneıerdef'I 
1 - 12 lil< 

ambaıajıar•,, 
ısrarla s 

arayınız. \/ f'I 
t:aklitleri"de 
sakının ı:.C• 

1 ~1ım11oo~ım~ınııınııı~mıımoo1111m11111•1ı~•111mııını11ııııııımıımııı~ıı11lllll• 
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§ - ts.JXlll· = Kan çıbanları, el ve aya.it parm.ıklarmın arasındaki kaşmtılarj do lilı' 
E3 mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, crgetl 
:: ler, koltuk altı çıbanJan, ANTl VlRÜS ile 
es Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. S 
E::, $ARK tSPENÇlY ARI LABORA TUARI ..!:..!diiıl 

1 
~ıııııı ımmırnınıııı~ 

1 HAZIMSIZLIK 
Hayaltn zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat Jeti komprldle 

1 
.~ı~t 

Çok lemiz bi · Karbonattan ve toz karbonat almaktaki ı::oiit~ 

göz önünde rotularak yapılmııtır. 

----··--- HER ECZAN~DI:. SAT,LIR ..... 

GR iP - N EZ LE - N E VRAL-JI 

BAŞ ve DIŞ 

-•A•G_.R_I L-A•R-1 _ ... _A_R_T_ R i ~ i~ 

ilanlarınız için yalnız 

1 ·- Azamf fiyattan yukarı et satanların umuru belediyeye mUtE>allik 
nhk~mr cezaiye kanununa tevf ikan ('eznl:ı.ndırılm:ılnrı Dalmt Ençümenin 
28/2/938 tarlbll kararı tktizasından olduğu alft.knda.rıarca maltım olmak 

Galata • KarakCiy . Abdullah cf. 
tokaııtac;ı karşısmda Galiçi Rıırı ı 

Hergün 15 den 20 ye kadar \ 
20335. No. 1;!~!~: 

üıore llA.n olunur ,(B) . .(1114), . 
Te'lefon: 41295 

1 


