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ovyet usyaua ı omp o ar Hamidiyeye çarpıp 
••Veni bir fesat batan geminin 
merkezi daha süvarisi mahkemede 

I I Deniz Ticaret MDdOrlDğOnOn raporu ve 

meydana Çıkarıldı şah.t.tlerln bir kıs?1ı.kapta!!ı su~suz buluyor 
Kohne gemının suratı akıntıyı 

~Ski z~raat nazm, Alman casusluk teşki18tmdan Yenemiyecek kadar azmış 
150 b•ın ruble aldıgv ını mahkemede itiraf etti 22 Eylül cuma gecesi Kı.zk_W.eai ~puru faciaaınm .durupamne dün 

ile Dolmabahçe arasında Hamıdrye agır cc.za ~cmcsiOde bqlannuıtır. 

S t 1 
• mektep gemisine çarparak batan ve iki Suçlu olarak gösterilen Ordu wpunı a 1 n e tayfanın ölmesiyle neticelenen Ordu _.- Devamı 4 tıııctıde 

lngilterenın anlaşma siyaseti 

suikast 
l eşebbüslerinde üç 
Qeneral şeriki cürüm 
1b~0Va 4 (A.A.) - Havas ajansı Kre8tiııski mukavemeti Jmılarak clir-
~?inden: mllntl tamamile itiraf etınl§tir. 
~ur:iyet mUddeiumumtsi Vlşln- DUnkU oel8e esnumda eeki orman. 
~kı isticva.plan karşısmda _.. Denmı 8 incide 

Balkan antantının kuvveti 
..... Yugoslav gazetesi diyor ki : 

müşterektir 
l\tmse dokunamaz! 

'funan Başvekili Trakyada 
, lllühim bir nutuk söyledi 

lb:"1trad 4 (A.A.) _ Ankarada top. ''Görmek için gözleri ve !§itmek için 
~lan Balkan antantı konferansı kulaktan olanlar için Ankara konfe
'1 tefsirlerde bulunan (yan nuw bir ders teokil etmektedir. 
)!. .... ~) ••Saınuprava,, gazetesi §(>yle Bu konferans Balkan antantı dev-
'~l'~ l--.......:._ -- o ... m. 8 lncld• 

Spanyadaki gönül-
liiler nasıl geri 

çekilecek? 
~o'Yel Hosya ve Fransa Frankonun 

"-uharfpllk hakkı verllmesl için 20 bin 
Rlon11n çekllm~slol ıarl koştular 

Ma.ınunlardan Riko/ 

Parti grupun"a 
Hükumetin 

siya seti tasvip 
edildi 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. Partisi 
Kamutay grupu bugün (3 Mart 938) 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın reisli· 
ğindc toplandı. 

Büyük Millet Mec~inin tatili eana
smda cereyan eden siyasi hildiaeler ve 
ahiren Ankarada toplanan Balkan ittifa
~ konseyinde alınan kararlar üzerinde 
Baıbakan CcW Bayar ve Hariciye Ve· 
kili Doktor Aras beyanatta bulundu. 

HükQmetin bu beyanatı ve hattı ha
reketi grupça müttefikan tasvip olun
du. 

Bimon mahkemede I 
Cüce Simonun 

muhakemesi 
Bu sabahki celsede maznunun 
başkı1 mahkemeye verJlmesi 

1 

istendi 
Şile muhafaza memurlarından 

Hayriyi tabanca kureunu ile yara
JaynD CUce SJmonun muhakemesine 

_.. Devıll)ı 8 incide 

Bitler, lngiliz 
elçisile görüştü 

lngiltere, ltalya ile müzakereler
de azimkarane 
davranacakmış 

Londra, 4 (Hususi} - Bitler dt1ıt 
lngilterenln Berlln bllyük elçlalnl 
kabul etmlt ve lkl memleketi alAka
dar eden mevzu}.ar üzerinde umumi 
bir konu~ma 7apmıftlr. 
Alınan haberlere göre, Hltler 

tnglllz matbuatının son haftalarda 
Almanyaya karşı kullandığı lisan
dan pkA;yet etmiştir • 
...-. 1t1r• .. .,. eneı Lord 14&

llfaksın Berllnde açtıtı mnzakerele
re dllııkU ztyaretile lnglllz elçlalnln 
devam etmek lstedllt zannedlllyor. 
Her iki tarafca da mUkllemeleriıı 
mevzuu hakkında sıkı bir ketumi
yet muhafaza edlllyorsa da umumi 
bir noktat nazar teaUsi mevzuubahs 
olduğu zannedlllyor. Binaenaleyh• 
kat'I kararlar beklenmiyor. 

Htuerln lnglllz bUyUk eıctslle 
Berıtnde yaptığı konuşmaların şU
muuı ve teferrUatı hakkında Londra 
da hennz malflma.t yoktur. Fakat 

_.. Devamı 8 incide !ngiltcrenın R.oma clçiai Lord Perl 

mu m .....-......... •-••"-"-• ---= .. ••••••••••••-••••••·-••=--...,, __ _ 

Okuyac:luma en heyecanlı '" 
meraklı romulardan müteıddôl 
bir kütüphane yapmllk hnabm ve 
imkinmı YereD tek .-zete HABER
clir. Şimcti1e kadar s-ntcmizde 
fonna teklinde nqrolanuı süze! e-

serı., bilüare bö,.te müteaddit 
ciltlerden mütetekkiJ küçük bir 
kütüJ)hane haline aelmiftir. 

HABER, muhterem oka:ruculan
na pazar aünü bitecek olan KAH
RAMAN KIZ romanının yerine, kü

tüphanelerini zenainlettirecek yeni 
bir eser takdimini kararl&ftırmıı bulamıror. 

MARKüZ 
dö 

Pompadur 
Aşk, sefahat ve macera romanı 

Yazan: Mişel Zevako 
Biiyük macera rommc:m, ha eaerİn· 

de, on befinci Lw deni Franaumı fn. 
lcalide heyecanlı bir tekilde cuılanchr-

:m31d.cbr. Oka:ruculanmız, fonm tek· 
Jincle verilecek olan Mulôz dö Pcım-

J*lar'a da telrika aonuncla hir kitap 
,...,.bilecelderdir. 

Pazartesi günü başlıyoruz 1 1. .............. - ..... - ........... -...... ·- UUWw 
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· zab.tası memurluğu vazifeleri 1'C. !i 
rUmif o!duyunıı hayret'le öğrendik. !İ 
Mescld Balıkpaza,·ı, Yemi.ş civarın- U 

XJı~c Siva.sa 1 d:ı seyyar csoo/ı "ta.1~ib,, o civarın ji 
~ daracık, fakat inadına kalabalık so- :: 1 k kl 1 ,. .. f . t . . 1: s U u a ın 1 a · 1.trmcuı 8CyrLUJe erı anzım,, 1-Ş. i= 

. l l leriy:e cıyııi zamanda bekçiler de Ü 
Yazan: Nıtameltın NAZ F nıe§gul oluyorlarmı§. U 

- ltaıyanm Habeşistanı zapteı:zne. • "'lıfo olurmu.1. bıından ne çıkar1,, r. 
sinde en büyüle rolü oynay8:° nedır? IH demtyini::. Bakınız bundan neler çı. li 

_ Habeşlerin modern sılalılardan H kar: ıl 

mahrum oluşlan. 'I ''lfli!lat m~1.:tebi mezunu,, olma&: li 
_ lia~şlcr bu silahlan niçin teda- bekçi na.<Jbedilmcs!ne kli.fi gelen li 

rik edememiu:ercll? Para mı bulama- ! bc1;.cıye esnafı kontrol vazif (,si veri- :! 
·: ;r •• 

mışl:ırdı? h lirse o adam yol ortasında mal sa. if 
- Yook .. Bilakhı. Hliktlmet milyon ii tan bır e.,1ıafl "tedib i~n,, ~porto. g 

larca altın harcamıg ve halk büyük ı!ı aını bir tekmede d~virdi[i1 ~ zcı8~_n bu ii 
fedakarlıklarda bulunmuş, varını yo. işi tabii görmek lazımye ır . . !ı.<:< ya- ii 
ğunu silah a!ma.k için h~kümete ver- pan bit esnafın bir zabıt~i beled~11~ İi 
mişli. Fakat Habeşler yıne modern I nıemıınmu alclatması, bir be'kçiyı fi 
silah satın alamamışlardı. il oldatrra.sında'l elbette daha zor ~e İi 

- Geç mi kalmışlardı? :ı • farzımuhal' • ru.roet 'knbttl ettir- :: 

Hotırntnrını anı:ıınn Tf<~FRIJ\.A 

CEYMS ~onnnı NO: 4 7 
f.'nlelllc-ens Ser\'io;ln en mPşhııı raımo;larından 

Blrkenhaym, Hendeler gib1 odflya S!lrdl, 
bitkin bir halde lnlecl'; H O ortadan 

"ay bo J ın u ~ t u l 
Elini uzatarak ilave etti: 
- O zamana kack.ır serb~stsiniz .. 
Elini sıkıp yanından aynldım. Daha 

ik.: flaat vaktim vardı. Otele gidip eşya
mı hazırladım ve bavulum elimde, her 
zaman yemek yediğim lok.cttaya git· 
t m. lçer:de herkes teHit ve heyecan 
için:ie, günün hadisesini b:ribirine hi· 
kaye etmekle m::§guldü. 

Köjcde h'.r masa seçip oturdum. Ye· 
m~ği ısmarladığım sırada yanı başım· 

·daki masaya güzel bir k..dının oturdu· 
ğunu gördüm. Derhal tanımıttım: Sen 
J ı hap:.Sanesi kantininde iken Entclli
cena Servis mensuplarından dört arka~ 
daşımı idam mangası karşısına gönder• 
diğini iftih:ırla bana anlatan ÖJeni idi. 

Casııs'Ar b?-Mn mühim vesikaları kolye 
içine de ~klarlar. 
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Akdeniz postası: Yarın sa:ıl 1 l 111 ıre r ket t:decek olan .vapur doıtruca z ,ı. 
dcceklir. 1~ de k ., 

Karadeniz po~lası: Yarın saat dak. fi 
kncok olan vapur; EreAll, Zonsuk! n ,oo .. 
:\'Os B:ırtın , . ., Amasraya uAradı a 
Cld~ye gidecektir. ~ 

.... uaeter ~ .. -,,r 
"71MOl)ıa, H...,. • llı .. n•, \a- _, .....,. 
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- Hnyır. Adisababa hükfuneti ltal- ,ıı rtıe.'tiuse şüph~i:: ki daha mU§l.Ul- sf 
yn. ile harbe girişmezden çok evvel i dii.r. .. ii 
modern silahlar ve modern tekniğe da. !) Re7;çilrrin tfJ'l)TU~efer memurlugu ii 
yanacak bir milli müdafaa kuvveti ya- fi ise c1~er:yrs şöy1e oluyor: ~ 
rntrna( kalkmış, askeri mektepler U Daracık ve kargacık burgacı1; ii 
açnu,, Avrupa.dan muallimler get~· il sokakta belı.·çi nihayetsiz araba ka. H 
miş, zeki ve istidatlı Habe§ gençlerinl ·I filelerine mütemad:yen yol vermek. il 
Avrupa askeri mekteplerine gönderip !ı ze meşguldür. l'ayalara gelince, o ft 
tahsil ettirml§, ve h&tta bedel edindi., l zavallıların dakikıalaroo bekle#ik • ıl 
ği modern ordunun kadrostınu kıs- ~ ten sonra bütün oeooretlerini topla- 1 

Bu kadının Moböjde olduğunu ı:m. 
yordum, falıat o zamana kadar hiç te· 
sadüf etmemi§tim. Çün~il kibar sos· 
yetinin h;ı ektitını kontrole memur ol
duğu çin nazarı dikkati celbetmemck 
ÜZ'ere merkeze uğramamak emri~ al
mııtı. B!r vazifesi de k:l1ve ve gazino
larda halkın muhaversine kulak ır.isa· 

firi olup malumat toplamaktı. 

ı Bu mU%eleı .., cııa ... , 10 4aa 11 J8 ~ 

k b 1 .. , ıcı~-~-- Bütün bunlara ratmen öUl ay o - ra ..... ,...., .-.w" ıntı- Paaart• .--

men kurabilmişti de. Fakat ıilA.h bu· yıp hamlelerle kendilerini iki ara. 
1 Jam:.uruştı. Silah yapan Avrupa dev. ba ara3ma atıp kar§'I tarafa böylece.: 

Jetlerinden hiçbiri kendi huduttan için ! geçme/den oo.,m çareleri yoktur. il 
deki fnbrikalann Habeşistan& eilMı i Bümiyoruz, bu mıntakcıda memur iİ 
satmuına müsaade etmeml§tl. MUsa- 1 mu az. Eğer öyleyse bir çoreaine 00. I; 
ade etmiş olanlar ise ya sil!hlann te8 ! kılanı. Yeni memur almak imkmıı li 
ilmi anında caymışlar; ambargo ko- i. yoba bile "belediye Mbıtaaı memur il 
yarak bu sililıla.rm hudutlarından I• stajyeri,. oozilui verilecek bekçiler •i 
sıkmı:ısına mani olmuçllU'dı, yahut da !I m-rocutlar arasındcın itina ile asçı1· ıı 
deniz!erde tek yelkepll kayıp bile sa. 1 irin. Goyret1-e ('Gltffığı icraatmdan 
bip ıolmnyan bu Afrika deVletlne; }. anıa~tıın EminlmU 1oa1~1m~ı ~u ;: 

Bulunduğum közede yüzümU farkedip 
beni tanıması pek mütkilldü, buna mu
kabll b:n onu istediğim g bi göz hapsi
ne alabiliyordum. M:ı:a komıulanndan 
bir:n.~ lira tuttu ve zavallı Almanlar 
aleyhinde epey söylendi. Sonradan öğ
rendim ki öjen tarafından ele verilen 
bu adamca~ız bir acne hapse mahkum 
olmuf. 
Yemeğimi bitirince doğru merkeze 

gittim. Kamyonet k<-;>ının öniln~e 

bekliyordu ve .~ki nefer içinden boı bir 
tabut çıkarmakla me§guldil. Birgen· 
haymın yazıhanesine girdiğim zaman 
onu orada bulamadım. 

Kantimen 6ğrendim ~, matmazel 
fon Haym!erin cenazesin:n tı:ıJuta kon
ma merasimine nezaret etmek 'üz~-: ~ı-- lfalmız ha.ıır .• - dem{şlerdi • ge. il ~bir rare bulmaktan ~ de.ğildır =,ı 

llniz, limanlarnnızda tesellilm ediniz. d ~nınz. ıi 
in ıı ............ __ ... .. Ve bu sözleri betbaht Habeeler ı::::::::.-.:::::::::::::::::1:::::::::. ................... .. 

milyonlarca altınını aızdırdıktan son. 

ra söylemişlerdi. baş vurduğu her kapı burnuna kapa-
- E peki.. Şu koskoca Çin neden 

şan çıkmıı. Bu merad.Ill beni hiç a • .ika
dar etmediği için bir koltuğa oturarak 
onun dönUşünU rahatça beklemeğe ko
yuldum. 

Japonlarla başedemiyor? Çinin mo
dern bir ordusu yok mu? 

- Çinin J a.ponya ile bqedememeel 
de yine aynı sebepten ileri geliyor. 
Filvaki Çinin modern bir ordwıu var
dır, fakat talim ve terbiyesi itibarile 
tamamile Avrupalı olan Çin ordusuna 
hiçbir de\'let son sistem silAh satma. 
maktadır. 

nıveriyor. 

Bu hUkfunetin Başvekili olan Neg
rlnin bir Fransız gazetesine verdiği 

beyanattan aldığımız şu parça, cidden 
ibretle okunmağa değer: 

"- Mil:etler arası hukukuna göre, 
mllstakil, hilr ve me§l'u olan bir dev
let olduğumuz halde ve derhal tediye 

ye kadir ve hazır bulunduğumuz halde 
hiç kimse bize silfih satmamaktadır. 

işte İspanyanın medeni dünyaya hi. 
cap vermesi icap eden acı hakikati bu. 

Avrupa devletleri ötedenberi Japon 
ya ile aralarının açılmanıaama dikkat 
ettikleri için Çine sil!h satarken da
ima Japon kontrolUnU kabul etmişler. dur.,, 

• dlr. Japonya Çine silah satılmuma 

mani olmakla bUyUk Avrupa sa.nayı 

merkezlerinden birçoğunun menfaat • 
Jerlnl lhlA.1 etmi.3 o!acağmı ve böyle 
bir ~klin Avrupaca kabul edilmiye
ceğinl bildiği için bu kontrol hakkını 
sadece ıilihlarm ıiıtemlerl Uzerinde 

1 
kullanmıştır. Yani Çin Avrupa.dan 
ne zaman sil~b aldıysa kendisine en 
yeni model olarak, silah aldığı tarih
ten en az on yıl önceki silahlan ver. 
dirmiştir. Halbuki dünya siWılanma-

smın ~ytanl bir dehadan hız aldığı 
bir devirde silahların her 24 saatte 
bambaşka bir kudrete ulaştıkları bir 
devirde 10 yıllık eski bir modelin mü
zeden başka kullanılacağı yer mi olur? 
lşte sebep bu. On Çin fırkasının atış 
kudreti, bugUn iki Japon alayının 

ab§ kudreUnden daha azdır. .. .,,. 

MHU mUda.faaya girişmi' bir erk!. 
nıharbiye için bu ne kfibustur! Bu ne 
fel~kettir! l§te Habeşi.=a..a.nm, Çinin fe
l!ketilıdcn sonra şimdi de aynı cinsten 
müzmin bir fe!Akete Madrid, namı di. 
ğer Vnlaruı nanıı diğer Barse!on hU· 
kfuneti tutulmu3 bulunuyor. General 
Franko Almanyadan, ltalyadan en 
son sistem toplar, tüfekler, mitralyöz 
ler, tanklar, tayyareler tedarik edebi
lirlıen karşısındaki hUkümet • ki ''Ni· 1 
1.amı Alem,. bakımından ele alınına 1 
l spa.nya.nm blnnan.rlye m~ addedi
len hUkt\metidlr - bol bol pe~in para 
teklif etti fi halde s11lh almak f çln 

Bu hale bakarak cumhuriyetin 
kuruluşu anında planlı ve çok titiz bir 
surette kendi si!A.hlannı kendi vasıta· 

larile yapmağı hedef edinmiş olmMın 
daki yilksek ve mesut millf isabeti ştik 
ranta hatırlamamak nankörlUk olur. 

Başvekil Negrin hata ediyor: 
Bu asırda hür ve mUı::takil devlet 

ola.bilmek için yalnız milletler aras1 

hukukuna göre bir manevi şahsiyet 

addedilmiş bulunmak kMI değildir 

Hatta asra uymu~ olmak, asrın bil. 
tUn düşmanlıktan karşısında, yalnız 
beşeri fedakarlıklara dayanarak, en 
çettn imtihanları kabul etmek de k&fi 
değildir. 

Asrımızın bllr ve mUstakll devleti. 
urımızın hilr ve mUstakil devlet ola- , 
rak gözümüze vurduğu hüviyet, her 
yeni saniyenin en son e!stem olarak 
kabul edeceği si18.h1an kendi zekAsile 
keşfeden milletin, kendi elile yapan 

• 

Birden kapı açıldı ve efkte, saps:ırı 
cenaze gibi bir yUzle, Birgenhaym gö
ründü. Nefea nefese ve adeta ayakta 
duramıyacak bir haMeydi. 
Yanına koıtum: 

- Ne var? Ne oldu Allah aş~na? 
S:chot giti aendel'yerek içeriye gir· 

di, bir koltuğa çöktü, KAtib'. enditc ile 
yUzUme baktı. Ne olmuıtu? 

Bir kaç saniye sonra Birgenhaym 
kendini toplıdı. Tekrar sordum: 

- Ne oldu?. 
Yüzüme garip grip baktı, ıonra bir 

sır tevdi eder gı~:,i fısıldadı; 
- Ortad:-n kayboldu?. 
- Kim? Ne? 
-ölü! 
- ölU kayıp mı oldu?. 
- Eveti .. 
- Aman naııl olur? Burad-, bir dl-

rll pol'ı, asker, casus var. Siz varsınız, 
kitiplerini.z, maiyet'niz, ben varım. 
Korka~ korluk etrafına bakındı, son

ra b:ııını mahzunane sallıyı<ırak cevap 
verdi: 

milletin ve askerlik sanatmı her an 
yeni ve bİ.~kalan için ulaşılması lm
kAnsız bir deha merhalesine yUkselte. 
bilen milletin kurduğu devlettir. 

lşte ge~en her saniyenin cumhurivet 
Tilrkiyesini yaklaştırdığı bUyUk he
def. 

Nizamettin NAZlF 

Tonton amca 
evlenlyor 

du I 
ttiraf edeyim ki, bu itin sırrını ben 

de anlayamaıdım .. Kendisini ve vatanını 
aldatan k°..JILSını Kont dö Nis'n öldürme
!.:ni tabil telaklc;i edebilirim.. Fakat 

öldürdükten sonra cesedini ortacıan kal
dınnağa neden lüzum gördüğüne bir 

türlü akıl erdiremiyordum. Hem, Bon
drü'nlin meyhanesinde saatlerce ser
best kaldığı halde o zaman bu işe te
şebbüs etmeyip ccs:din casusluk me~
kez!ne getirilmerfoi neden beklemişti? 
Mahareti ve cür•eti hz~kında Birgen
h:lj'ma yeni bir delil mi vermek iste
mişti? Yo~~a Birgenhaymm 9ahıı bak· 
kındaki tehdiC:ini yer'ne getirmenin 
k:ndisi iç'n ne kaıdar kolay oldu
ğunu anl: .. mak mı iıtiyordu1 
Eğer bu 11on faraziye do~ru · lıte 

kont tlö Nis mak!:adını cli.1e etmlı ol
makla iftihar edel:.:lirdi. Çünkü yüz- · 
başı fon B:rgenhaym tam mlnasiyle 
dehşet içindeydi •• 

Sordum: 

aer ıuıı ... ı ıo dan il >'• Udaı n CU- .,,, 
den n 1• ltad&I a~ıltlız • 

11 
f9 

ropkapt Mue.1 bU &11ıı oaat ili 4atı tf 
açılıtır , ..... ,. 
,..c:rnleket crı•ıdenl• ••13 ... ıı ..__., .. "'"rtanı cunıarteaı ıııınıen d~Jfl" 
oe7a; Bali sıınım il ela Pire, llanrt blıeD 

11 
aa 

1ta17aa Yafl•rlan ı cuma ıı:ııaıart Aal 
l:lrrnılıtt v~n...ıııı. Trtyrııe7a. 

Avrupa nat:tı • ı:ıon rJI'.. 
lllrk- 1114..,_ Mlclartlttı TalefOO l d,. 'fi' 
llMllt'ıe. ...,..,... - 11ln sırır.ec:lden aa~,.;.rı 

U• ... Avrupaelaıl plaaJ .... ı T,11 te 

........ - · o :n d• ,.,,,. ,,, "-•ftll .. ,_. 10.30 da ıaıııu. 1 . ...~ 
Eıll,.. ...-taM ıı.r sna u&t. a.rıo de 

19.33 da ıııır 
ANADOL~ HA'J'Tlı ~ 
H.r ııl• tıarrkrt edre tlrnon4tf: ... , el• ~,,, 
tl&&l 1 da ıı:on)'a, ı cıa Anlr.Ara,16.UI A,;..t' 

vı l:l&lftlllll, 1:1.30 <la ıı:.ıı.ıeeııır, ll, 10 da ~ 
ııreaı, ıo da AC!apaııan. da ııarek9l ..ı.. A..-1.!,. 

8a lrelll• dili ... , " _A,.,, ....... 
ıeııu paurtuı. cıarwamba " ...uma ·-
llu.uı. ., .. ,.. .. , .,.r~r f'tm•IUHltr ıarı ~ , 

MOneka•• un ı\fl1't tt 
• Keşif bedeli 7139 lira olan r 

1 
il' ;f 

Kıııtcahamam yolundnk.i me~ t ,ıı ':ıt 
kilometre ıulun<le şose ınşnatı ka~sJll ti 
usulile eksiltmeye konulmuşlurd .4"~ı" i mart pazartesi günQ s!lal 15 ı:ı,~ 
VJ'lii.>·eti daimi encümenınde yap ............ _ ' 

Beyoğlu hafke.vinden: J. :?Oı.ı.r 
rı mart 93R --rum&rtesl a1ı.-nn µ ~tt 

da ~f~~- soka~ında ~&1'10 ıs, 
ralh°iııla1:1 teın'>il sıılonumuzda bırnd• ~ ,, 
yapıl.'\cnktır. 1 - (Spor> !,llcvzuuraCıO ll' 
f.!rans: Muharrir B"!rlı:ın 1-elc~t'°şub' 1 

2 _ Temsil. Evı-mızln l(Österı _,f 
r <t ,,. /il 

~~~~~ ••n• 11u,.on n• :Sıe'ill, 
- Ceyms Nobo:!i CC5edi 

kolaylıkla nereden aşınnıt?• 

• Dün Kadıköyünde Parls mah e"d'_.., 
b k ~- ı ktı Yıına0 ~ u a1U1r esrarenırlz b r yangın çı 

1 
• 

1 
ıuır 

- Cesedi garajcb, hazırlattı~nn bir 
yatak üzerine koydurmuştum. 

- Garajda daima adam var zanne
derim. Karakolun da tam l\arşısında ... 

- Evet.. Nöbet~ neferine tde y:oan
cı hiç k'msenin içeri bırakılmaması yo
lunda ta1.=.mat vermiştim. Otomobiller 
tehlike anında daima harekete hazır 
bulunsun d'ye hep böyle yaparız. 

- Peki, nöbetçi bir ıey görmcmiı _:., ....... 
- Ne görmÜ§, ne işitmiş? • 
- Olur şey, değ 1 ! Tahkikat yaptı· 

nrz mı?. 
- Tahkikat Y"='acak kuvveti ken

dimde bulamıyara~ bu iti Elverse ha-
vale ettim. 

- Elver~e mi? Bilirsiniz ki o bu 
ehemrr-.=yctte bir i§in altından çıkamaz. 
Bu meselenin talık k:ni bana havale e• 
der misiniz?. 

- Hay, hay, mal::::ıcmn~nlye! •• 
Hemen g·~aja indim .. Duvarlar ve 

çatı sağ1 amdr. Cesedin kapıdan çıkarıl
dığını kabul etm·k lbımdı. Halbuki 
kar> da nöbetçi duruyordu. 

Ortada Uç ih!.1mal vardı: 
Nöbetçi b!r aralık vaz'fesinl terket· 

mi~t'r .• 
.. Nöb::tçi ıuç ortağr.lır. 
Nöbetçi sarhoı veya budaladır. 
tkUn:il ihtimal en .zaifi idi. ÇUnkU 

vazife bacıında nrhoz ol:ın Alman aske· 
rl heme; hemen hiç görUlmemiıtlr. 

(Devamı var) 

turan Moryam ismindek yaş 1 

11 ke!lilc Tazlyelle buhındui,aıo••" ,~ 
MG••m•-••r • da"' P"' 

• S:ınalkAr Bnbikyan ı~rah~uııd 
okşam s:ıal 17 de Fron~ız tıyalr tf 
oan kon,~ri verilecektir. tık balo~ 

• Eslr~cme DcrneJUnln ı1enell')'lln .. ~ 
marl cumartesi akşamı Tokıı ~u b•ıo ,4' 
nıında verilecrkllr. Der~ek role mil' 
h:ısılalındnn yüzde heşlnl ·'ere 
le cemiyetine tcrkeflcccktır. 1~ ıunem•••.• , ~lt1• ıtP.;i 

Tllrk: Mac-era adnmı. Snrn~i"ali f:O~ 
kndın. /nek: Knra altın. aleltk •• 111• lf' 
Sümtr: MO~klll itiraf. SnkarubİJdırfll1~ 
!(eceler. Alkaıar: Proırr~mını iştir·• iP': 
lir. Tan: Proımımmı bılılir"?etmve tı•;.,,I 
dıı: Namuslu kadın ,.~ ha)a ıehlr r .. 
~ış· ı 11 Gnr~on ve öldüren · ,·rilll'~ 
Pa;isıİ kız ve hortl:ık. Aırl: D

9
e bileli fi 

noze Maria Zcıf ~r: Programın t ....... 
mlştlr. Sanrak: Tanan kuvve 
ı1omh:ılar yoRnrken. 

1
,j 

IST1NllU1. ır1ln 5 rı~ 
f'rrah: Prore:ı;llr 7.ntf Sun~a ne ~ııır~ 

yc?nl pro~rnmı, ve . si!"em• i tır· r~ 
Afi/il: f'ro~mımını hılılırı~ı~rn/?i/IU: lfl1'~ 
B.:kllret \'C Cennet pcrısı. . pro.• ı'4t 
mını hildlrmcmiştlr. Alrmdn~ınııı• b' 
nı hilıflrmeml$llr. llalk: Pı·ogr _ıt 
rnemi~tlr. 11ı P" 

K WllWY: •1111 

/lale: Çlnçln. sare11ua: Pro" 
dlrmemlştir. tttlt' 

IJAKl/lKfJY: !dlrtnell' 
Mifliımd: Programını bl 

ı ıv• .woı•• l8J&I 
rcı •llA')I ımıoı "' ,, 1' 

... t :ıo.ııo da.. Blll 1tTJ" ,ıl 
y,oı.tfll d' . ~ 

3 per JP" 
onım f{ı•"~ 

Fa•ıl Yazan: 'NeriP -_..... 
ıı•r;aS'I 

DAl.C.A 
Komedi 3 perde 

Y111an: Ekrem Reşit: dil ~,.1ıı1• 
Pu-l'r Rünlerl 1 S,30 TRostJ rt••fj 

TURi\N TlYA datl•"' "1"; 
~anııtklr Naşid •e ar~atııı•sel ·' 

nu~en birlikte 8 kl~il~~ <' ' 1 rd• <f' 
rencef ve l\fnrnr \'rl edl ' ~rıı' 

Bahar çiçekleri ~~'!1. ı '' ~ 
F.IHl iGHI 'I. SADi ı t.f\ 

~ Poı11rtesl (KadıkllY · 
re,·yndn). {Faklrl~r m~=~ 
merc?sl>, Salı (Oakırku. 
Çnr<1Rmlıa: {flo;l<OdarJ ı1ıg;. 
mnı3rında: <Bu M:ı~:ıl b _,.,,, 
le bitti) Yodvll 3 perde gR&'l'l iıJP"· 

HALK OP 9 d• ıof 
7 ma11 'PB!l'rf.,!lf aktarıl' IC rt" 

Suııt narkla, Pf PtCA Panııt1f1 ..Al 
8 m:ırt S:ılı 11k~"m1 ,.ttf'"_:.: ti 

fh'"'''°"~ıtntln f.N~fT.F.~\f'f 'f'ff tıllfe' ,1 
ş .. tızad~1,a•ı FE a ınel_ .. ...all 1" 

f'rof~.~lir t.ıtl Snn11ıır 1cta111)'P"'
yenl prol(ramın• h~ 
fül19llerle deftlll 
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~ata .dak 
Sanat ve ieni 
b OS°rUM Ahmed Hamdi Taııpı· 

toJ Da.r' ~üre dair" adlı olgun ve 
~ ~Illda (OumAuriyet, 3.1.38) 
~· ., uır !Özümden de bahaetmi§. 
~,_· Siir budur veya eWıur diyen ye

~ dOtnıarum,, . dem1flm. Ahmed 
~ Tanp~m ll&leri tberinde 
~ Uın; içlerinde çok doğru buldu· 

>t hı "Buıııan ben yuabflae~t" di· 
ıa.u -Yran ofduğum parçalu- var. On.. 

~ 'baııaedeceğim; ift1rak edeme. 
~Yerleri de g&rtereceffm. rakat 
~ ı._ kendi sözUm hakkında bur teY-
~~ceğim. . 

'~ aöyliyeyim ld o eözll, Ham. 
>t ~ Pblar'm aJdıfi 19kilde benim df. 
~ buı etınıyoriım. Hat~onım 
'~lınıyonam Varl&k m~ua
~ tıkan bir ''mW!kat" tan &Jmımf. 
l\ re~ kendlııden.evel veya I011. 

~ ct1ınieler a.rumda, man•JQ 
~ başkadır. Şiirimize bir ye
~ letirnıtı, fakat kendilerinden 

~len eairlerin getirdiil yeniliği 
~enıı, §8.frlerden (&i'ala.nıida 
~ llaındi Tanpınar d& vardl) 
~ llt.... ~en öyle bir 181 aöylemiftlm. 
~~ IÖyle bir iddiada bblunur 

~~um: ..Ş~ bbllm açtıtmım 
"' de' buııdan batka fffr · olamas,, 
~iddiaya dtıfnwılifiım bildi-

'.. Yoksa bir ,.nfk ptiren 
~hııç., ealrin: '1tte tifr budur,, 
~ ~ değilim. Yuf keıı. 
'h-~ delll8e bile yerJefmt. 
"> ~~ inklr eden, bqka bir 
,;. ~ latiyen her p.frle berabe-

'~ '-1 den sonrakini tnklr ecSene 
"1t bıkar hUSU.IUDd&. dOpn•nım 
~~ ki her 8i.nilml w :vai'at:ıcı 
'ı lı.... lntlteaaab olmakta muar
~ buna bir &nce,. . bdar 
eııd!,ıd. • Ahmed Hanidl 'l'Uıpmar 
~~~!gen~~ oplar da da. 
~~~bulunca, fUdr \19 hJa. 
~ an ayriluica, kendi ha.lamla-

~ 'brt~&Jhile 1ua.kh. olduJdanm hı. 
~ ~· Fakat benim NJnmım 
~. 't niar. Bir ·mı.aııe anlata-
~~Ya Kemal yeni (yan! yenilik s:::: bir eafrdir; Ahmed Hamdi 

~~öyle; UdslnJn de liirfni 
~"' b t aralarmda çıkacak her. 

'haf?. estetik lhtilMmd& (Yahya 

~ daııa. kudretli bir sanatkAr 
~raf etmekle beraber, beL 
~~ki llıtU.A:fı Wklke bile IU
~ "il eıı) Hamdi Tanpmar'la L' ~ Fakat Hamdi Tanpmar'a 
\ ~ Sıdkı Ta.tancı De, ona kar-
~ y Rlfat 'ftl arbd•tlan ile 

~ ~~:.claiııı& dalıa J<Dl. da. 

~ ~ "ller ~ behemehal gl1Be1 
~hu Ahmed Hanidi Tanpma. 

\~ti hillfma ben: "Her yenl

\'lıaı rtızeı,, oldufuna k&ni
L~ t-.c. bedir? Bir eah8lyetfn te. 

""Cllbilrtı değil mi! Eetetlk na.. 
16ıat kltablan gibi. otam 

~; her eahaiyet lahihl adam 

~ nıllkeııetttr. Apmıyor-
~ çtude kalıyorsa phaiyett, 

\.. -. 't lı-a. 1a.h8an llAve ettiği bir eey 
~~ ttığı gilzeI olamaz; çUnJdl 

. ~dan • tamam ite fay. 
~ -ııatt.e gilzel'tn b&ehca p.r-

0lnıaktır ve ancak evelce ya. 

~er zaruridir. B&udelalre, 
• Nedim yenidir, çUnkU 

~ &ıce yapilmam11 bir şe.. 
&'etlrınişlerdir ve ancak 

ll_:;ı Yenilikle gijzeldirler. 

~. ltnınıyorum; o, ayn bir 

!ıııı ~~yeniye taraftarım. 
~ii1r tttğim eey. gerçekten 
~ ~ • Onu yeni zannetmek

~ S~ Bu gibi "kaza,, tar 
'WQı lbh._. • yeniyi h.iuetmek-
~ Ohnadıfmıı gösterir; 

"-~khnda &ay!ediklerimfn 
~değil. 

Nurullah ATAÇ 

Ucuzluk l}olunda çalışmalar 

Ekmek ve zahire 
fiyatlarının indiril

mesi için çahşıhyor 
lbtlk4rla mUcadele edllebllmesl için her 

şehir-de birer bUytlk resmt kooperatif 
. a~ılması dDşUnillUyor 
Hayat pahalılığı ile başlayan mU- İktisat veka.letl, memleketimizde 

cadelede, hük<ımetin aldığı tedbirler en fazla istfhla.k edilen gıda maddesi 
herglin mUsbet bir netice ile t'3zahür olan ekmek fiyatının indirilmesi ve 
etmektedir. Bir ziraat memleketi memleketin her tarafından mUmkUn 
olan yurdumuzda bilhassa gıda mad- mertebe muadll fiyatlarla satılması 
delerin! ucuzlatmak lşl ön plAnda- işini ele almış bulunmaktadır. MU· 
gelmektedir. tehassısların fikirlerine göre, bllhas 

İktisat vekAletl, hayat pahalılığı sa son senelerde buğday zeriyatının 
Ue mlicadele işini rasyonel bir suret- memleketimizde çok artmış bulun
te halUçln mütehassısların yapmış masına rağmen ekmek fiyatlarının 
oldu~u program dahutnde hareket dUşmeylp, blllkis, yUkselmesl sun't 
etmektedir. sebebler tahtında vukua gelmi~tfr ki 

Bu programın ı inci kısmını teşkil bu tesirler; htlktlmetln cezri bazı 
eden gıda maddelerini ucuzlatma işi · hareketlerile bertaraf edebilecektir. 
t!zerlnde, kısım kısım yapılan tetkik- Bu meyanda, buğday satışları de-• 
ler netlcelendlkc;e derhal tatbikata vamlı bir kontrol altına alınacağı 
geçilmektedir. gibi silo ücretleri, denizde ve karada 
Şimdiye kadar şeker, benzin, ispir- buğday navlunları liman tahmfl ve 

to ve et fiyatları ucuzlatılmıştır. tabliye ncretlerl lndlrllecektlr. Diğer 
Bundan sonra ekmek ve diğer gıda taraftan ziraat vekAletl buğday mns
maddelertni ucuzlatmak için tedbir- tabslllni korumak ve istihsal mas
ter dUşUnUlmektedlr. raflarını dUşUrmek lçtn de ayrıca blr 

Hisseli vakıf 
malları 

Evkaf tarafından his· 
sedarlara satılacak 

Vakıflar umum mUdUrlllğU Evka
fın muhtelif kimselerle hissedar bu
lunduğu bUtUn mülkleri tasfiyeye ve 
Evkafın bu mülklerde bulunan his
sesini en müsait şerait ve taksitlerle 
mUlkUn diğer hissedarlarına devret
~~ 'karar ""'rmt~ır. Yapdaa tet.

klklere göre evkafın yalnız lstanbul 
TilA.yeU dahilindeki bu neviden his
sedar olduğu mülkler on binlercedir. 

Vakıflar idaresi bu nevi hususl 
mUlklerden yalnız mesken ve miltem 
mlmatr Ue mesken arsalarında di
ğer hissedarlara, evkafın hissesini 
devretmek için, hissenin evkaf lehi
ne olan çokluğu veya azlığına göre 
yüzde yirmiden yUzde elllye kadar 
umumi kıymet Uzerinden tenzil!t 
yapmağa karar vermiştir. Ayrıca 
ilk taksiti ferağ esnasında verilmek 
üzere ve milsavl senelere ayrılarak 
on ıenellk on taksitte ödenmek şar
tlle faizsiz taksitlerle de devir yapı
lacaktır. 

Mesken olmayıp akar vaziyetinde 
bulunan emta.k için ise kıymeti beş 
yüz Uradan aşağı olursa tenzlllt ya
pılmıyacak fakat diğer hissedara 
mllzayedeslz emlA.ki alma imtiyazı 
verilecektir. Kıymeti beş yUz lira
dan fazla olanlar ise bir seneltk dört 
taksitle devrolunacaktır. 

Vakıflar idaresi bu suretle en ka
nşık bir işten kurtulmak yoluna gir
miş olmaktadır. 

IÇERDE: 
• lZMlRDE cumhuriyet meydanı arka

sında 300 bin lira sarfile bir belediye sa
rayı yaptırılacaktır. Plan için açılan mü· 
aabakada mimar CelAl Biçer ve mimar Re· 
pt San kazanmışlardır. 

• BA YRAl\lLARDA şehrin muhtelif ~·er· 
teri belediye tarafından tenvir edilecektir. 
Bu meyanda hazırlanan bir projeye göre 
Çamlıca tepesinde büyük bir havuz yapı· 
lacak ve bayramlarda itine mazot doldu
rularak yakılacaktır. 

• TAHL1S1YE lDARESl'nin Almanyada 
yapılmakta olan Cankurtaran motörü mart 
sonunda limana gelmiş olacaktır. Motör 
her türlü tahlisiye teııisatını hniz olup mü
rettebattan başka kırk kişi alabalimekle· 
dir. 

• ÜÇ A YLlK maaşların ınalmüdürlük
lerinde tevziil)e dün başlanmıştır. Maaş· 
!arını Emlak ve eytam bankao;ına kırdır

mış olanlara ise tevziat ayın birinde ba~
lamış ve üç günde 1200 kişiye para 'fCril
miştir. 

• MERKEZ BANKASI umum müdürü Sa
lAhaddin Çam dün Ankaradan şehrimize 

gelmiş ve doğruca Londraya doilru scya
haUne devam etmiştir. Salahaddin Çam 
lAndradakl milli bankalarımız umum mü· 
dilrlerlne iltihak edecektir. 

• B.M.M. bugün s:ıat 15 de toplanarak 
Antepli l\lebmedin ölüm cezasına çarptı
nlması hakkındaki mazbata okunacak ve 
zeytincililıe ait liıyiluı.nın ikinci mllzske· 
resi yapılacaktır. 

tedbirler alacaktır. Bu ikinci mesele 
zamanla tatbik edilebilecek bir ka
rardır. Fakat tarllelerln ve buğday 
üzerine mevzu resimlerin indirilme
si ve arada mutavassıt ve tnccar ko
misyonlarının bertaraf edllmesl lşl 
derhal halJedilebllecektlr. 

Bu arada değirmenler ve fınn
lar hakkında da bazı kararlar alına
caktır. Öğrendiğimize göre, herhal
de hOk<ımet en kısa bir mUddet zar
fında ekmek fiyatlarını da ucuzlat
mak kararındadır. 

Diğer t araf tan zahire fiyatları 
hakkında da ayrıca tetkikat yapıl
maktadır. Bu tetkJkat da pirinç, ao-
van, patates ve emsall gıda madde
lerini mUstehlike daha ucuza malet
mek tedbirlerile alAkadardır. Ala.ka 
darların bu hususta yaptıkları tet
kikler, zahire fiyatlarının yUksekU
ğlnde en birinci Amilln ihtlkA.r. oldu- \ 
ğu neticesini vermiştir. 

Memleketin bütiln istihsal mınta
kalarında yetişen hububatın istih
sal masrafları ve satış fiyatları ayn 
ayrı tesbit edilmiştir. Neticede muh
telif şehirlerimizdeki hububat satış
larının nisbetslz bir şekilde farklı 
olduğu görülmUştUr. Silfarz Tosyada 
perakende olarak on kuruşa satılan 
pirine tstanbulda 28-30, Adapazarın
da 1,6 kuruş olan patates gene şeh 
rlmlıde 8-9 kuruşa satılmaktadır. 
Bu kadar bUyilk fark, malların çok 
el değiştirmesile ve perakende satı
cıların ihtikA.r arzularından ileri 
gelmektedir. 

Zahire fiyatlarındaki thtlk!rın 
önUne geçmek için birçok tedbirler 
alınması mevzuubahstlr. Bu arada 
her şehirde bfiyUk resmt kooperatif
ler açılması dUşUnUlmektedir. 

• ÔDEM1Ş'in Çanak köyünde Mustafa 
isminde bir adam arkadaşı Mehmedin ka· 
rm t'mmiyi dağa kaldırmış ve balta ile 
öldürdükten wnra }'akmıştır. Katil ya. 
k:ılanmıştır. 

• MAARiF VEKALETİ ~·üksek tedrisat 
umum müdürü Cevat l'e ma:ırif müfettiş· 
lerinrlen Reşat Nuri hugün şelıırlmie gel· 
ıniş1erdi r. 

• U~IUi\11 :\IÜFETTIŞ Tahsin Uzer dün 
Parisle ameliyat olmuştur. Tahsin Uıerin 
sıhhati iyidir. 

• SIXOP limanında iki defa kazaya u~
ranıış olan Aksu vapuru dün limanımıza 
gelmiştir. 

• MAARİF MODORO'nün da iştirakile 
dün kız lisesinde bir toplantı yapılmış ve 
bu sene ortanıeklep talebeleri kin açıla· 
cak kamplar üzerinde görüşmeler yapıl· 

mıştır. 

• ZEHIRJ.I GAZLAR'dan korunma işleri 
için a}Tılmış olan tahsisat gelmiştir. Ya· 
kınd.'l lüzumlu olan malzeme tamamlan· 
dıktan sonra ll!Crübeler yapılacaktır. 

• BELEDiYE şehrin muhtelif yerlerin· 
de afiş kuleleri yaptırmakt:ıdır. Bunlar 
tamamlandıktan sonra du,·arlara ilAn ya. 
pıştırmak YHak oJacaktır. 

• NÜFUS DAİRELERİ tarafından ohu 

• 

Haliç vapurları 
işletmesi 

Doğrudan doğruya 
Belediyece idare 

edilecek 
Belediye, yilzde sekiz hissesinden 

mütevellit alacağını ileri sürerek Ha,.. 
liç vapurlannı işletmeğe başladığı za
man muvakkat bir :işletme idaresi kur 
muıtu. 

O mman mutabık kalman şekle gö. 
re, bu vapurların işlemesini Akay icia,... 
re edecek, vapurların ta.mir vesaire 
hususatile gene burası meşgul olacak, 
kömilr ve diğer malz.eme ihtiyacı da 
buraca yapılacaktı. F.ski §irketin iş

letme sefi vazifesinde bırakılarak 

umumi idare işleri Jçin bir idare he. 
yeti seçilmiş, ve bunun riyasetine de 
Akay müdüril Cemil getirilmişti. Şim 
dil<i halde Haliç vapurları bu suretle 
işeltilmekte ve idare heyetinin verdi
ği kararlar fenni işletme haricinde 
h'llBU.88.tı ihtiva ederse belediyece taa
dik edilmektedir. 

Şimdi, Denizbank teşekkill edf p A. 
kay idaresi bu bankaya ilhak olunun
ca Haliç vapurlarmm eski vaziyette 
idaresine imkan kalmayacaktır. Gene 
bu sebepten dolayı Haliç vapurları iş
letmesinin de bilfill mUdUrlUğünil 
yapmakta olan Akay mUdUrll c.emn 
bu munzam vazifesini muhafaza ede. 
miyeoektir. 

Bunun için, belediye yakında Haliç 
vapurları işletme idaresi için esaslı 

bir te§kiIAt ve kadro hazırlayacaktır. 
Yine bu arada. öğrendiğimize göre, 

belediye, gittikçe hayab sönmekte 
olan Halici diriltmek için vapurlan
nm aefer tarifelerini yeniden tanzim 
edecek ve bilet ücretlerini de bir mik· 
tar indirecektir . 

Haliç vapurları belediyenin eline 
geçtikten sonra bu müessesenin açığı 
gittikçe aza~, nihayet ~n sene 
varidat masarife muadil bir hale gel. 
miştir. Belediye, esasen ekseriyetle 
mai~t seviyesi aşağı olan Haliç hal
kı lehine bilet ücretlerini indirdikten 
sonra masrafı kısmak ve bilançoda. 
açığa meydan vermemek için bazı ted 
birler alacaktır. 

Bu arada, kendisine ait olan Eyüp • 
Keresteciler otobüsleri imtiyazmı ge. 
ri alarak bu sahildeki yolcuların ucuz 
ca. ve kendi vapurlarile gidip gelmele
rini temin etm,,•d ihtimali de vardır. 

Sabiha ZekerJyanın 
davası 

Tan gazetesi muharrirlerinden Sa
biha Zekeriyanm Cumhuriyet gar.ete ·. 
ıd aleyhine açtığı davaya dUn asliye 
ikinci cezada devam edilmiş ve mah
kemede her iki taraf da bulunmuştur. 

Mahkeme heyetinin gördüğü lüzum 
iizerine gazetelerin tetkik edilmesi için 
mahkeme gelecek haftaya kalmıştır. 

senelik nüfus kütüklerini cllllettirmek ve 
bunları intizama koymak için istenilen 
tahsisat gelmiştir. Yakında bu işe başlana
caktır. 

• DEVT.ET MATBAASI'ı:::ın D3D scn.'.!si 
sonuna kad:ır lzmite, KAğıt fabrikasının 
yakınına n:ıkledilece~i söylenmektedir. 

• LfMANDA vesait buhranı başlamıştır. 
Piyasada kiralık mavna kaJmadı~ından Li· 
man idaresi yelkenJiJeri kiralmağa başla· 

mıştır. 

• DEN'f7.BANK şuhe müdürleri dün U· 

mum mürtür Yusuf Ziyn Önişin reiııtisi 
allınd:ı llk toplantılarını yapmışlardır. Yu 
ııur Ziya birkaç güne kadar Ankaraya gi
dec~ktlr. 

• SiVAS - ERZURUM demiryolu için ya
pılan ç:ılışmalar sünden güne iler1emek· 
tedir. Hat üzerinde bulunan 1350 metrelik 
tünelin 1100 metrelik kısmı açılmıştır. 
Gene bin metreden uzun diğer bir tünel 
açıldıktan sonra yolda ncıJmamış tünel 
kaJmıyacaktır. 

• SEHRIMIZDE bulunan sanayi müfet-
. tişlcrl ht:ınbulda umumi sanayi kalkınma 
işJeri hakkınria tetkikat yapmak için emir 
aJmışl:ırdır. Bu tetkiklere yakında başlana 
caklır. 

• Erzurum ch·annda Poyraz fırhnuı 
Vavuk ve Kop da~Jann.1aki yolJan kapa
mış n münakalAtı durdurmuştur. Kop da· 
Aındoki şosaya düşen yetmiş metre uzun· 
lultund:ı ve dört metre yiiksekJiitfndeki 
çilt parçasının kaldırılmasına çalı~ılmakta-
m~ . 

............ ,_,, __________ _, _______ _ 

"Kocam,, ve "Ko-
cam ıa evli değilim" 
T ÜRK gazeteleri arasında kendisine bU· 

yilklük payesi takan birisi vardır. Bu 
gazetede çıkan romıın vcs hikAyelerin de 
tetkikini Peyami Safanın üzerine almı~ 
bulunduğunu okuyucuları hikAye sütun
larında •·Bir biklyenin hikAyesit• adında· 
ki eşi ender bulunur! hikAyeden öğren· 

mişlerdir. 

Bu büyük g:ızetenin mesullerine :-şunu 

haber verelim ki Peyami Safa bugünlerde, 
bu işini iyi yapamadıilını bilfiil isbat et· 
mek mevkilndedir. Bundan birkaç yıl ön· 
ce. başka gazetelerde tıkan roman ,.e hi· 
klyc?Jerin, birer isim değiştirerek gazete· 
leri sütunJannda yer aldığı görülmektedir. 
Bu arada yeni tefrikaya başladıkları "f{o. 
cam,. adındaki romaıu gösterebiliriz. Bu 
roman bundan evvel okuyucularımızın pek 
iyi hatırlayacakları gibi merhum kanser 
kurbanı Naciye lızelin fransızcadan adap· 
fe ederek gazetemizde neşrettiği "Kocamla 
eTli deAilim., romanıdır. Roman okuyucu· 
!arından büyük bir kısmı roman kahra· 
manı genç kııın bazı vesikalara göre evli 
bulunduğu adamla evlenmek ve batıl se· 
•işerc?k evlenmek mecburiyetinde kala<".ak· 
larını bilirler. Peyami Salanın vazifesini 
bu şekilde ihmal ederek evelce çıkını~ 
romanJan dercettlrmesl roman Alemile 
ne dereceye kadar aJAkadar olduğunu gös 
tcrlyor. Bu gibi hallerin tekerrüril oku
yucularına neşredilmemiş eserler takdimi· 
le ö]fünen bir gazeteye hiç de iyi bir şöh· 
ret temin etmiyebilir. Bizden bu kadar. 

KURUN' da 

Bir tip 1 
H ASAN Kumçal/f, /nfl(li: mahkemele· 

rlnden birinde geçen l'll/<lnt dikkat 
bir muhakemeden baluedi11or: 

"Bu muhakemcl esnasında çok güzel ve 
seksapel evsafım her suretle haiz olan bir 
kattın şöyle demiştir: 

- Bay hı\kim, bende belki sizin çok çir
kin felAkkJ edecelinlz bir tabiat var. Beı:r 
münase~lle buJunduium erkeklerin kalb· 
lerinl üzmekten fevkalAde aevk alıyorum. 
Şimdiye kadar üç defa evlendim ve bo
pndım, Şimdi dördüne& defa olarak ken
disini sevmediğim bir. erkek14 evlenmek: 
üzereyim.!,, 

Dikkate l~yık bir noktadır ki bu garip, 
adetA vahşi labiaUi İngiliz kadını bu iti· 
rafını mahkemede büyük bir erkek kala· 
halılı bulunmasını raJmen ve asla soluk· 
kanhhlını bozmadan söylemlt ve bu söz· 
Jer bütün dinl.ıyicilerl hayretten hayrete 
düşürmüştür. Vakıa kadın psikolojisinden 
bahseden kitaplar cinsl münasebet husu· 
sunda erkeklerin eıa ve cefasından zevk 
alan kadınlar buJunduJunu kaydederler. 
Şimdiye katlar se•mek için delil, fakat 
eza ve cefa etmek için bir çirkin koca ile 
evlenen, ve böyle bir evlenmeddl zevk a· 
lan güzel bir kadın Upi bulunduğunu da 
bu defa lngilterede cereyan eden bu mu· 
hakeme sahnesi ıöstermi~lirl Böyle bir 
sahne karşısında ''harrell,, demekten ba.
ka ne söylenebilir? 

AKŞAM' da 

Sovyetlerdekl 
muhakeme 

BUGIJNfovyetlerde muhakeme edllmd 
le olan ,alui11etlerin hüol11etlerlnl 

F. Tanur ıöyle teıblt ediyor: 
"Buharin: Kominternio eski reisi; SoY· 

yelleri bilfiil idare eden "Siyut bllro.,nun 
azası; bvesllya gazetesinin başmuharriri; 
"Komünizm alfabc?SI., "Tarih! materya· 
Jizm nazariyatı,, isimli pek me~hur eser· 
lerin müellifi; ve bizzat Leninln Adeta 
resmi Bolşevik nazarlyecfsi saydıAı bir 
sima ... 

Rikov: Eski Komiserler reisi; yani Baş· 
vekil mesabesind.e-

Yagoda: Gepeu'nun eski reisi
Bunlardan maada, muhtelif eski komi

serler, büyük sefirler, Ôzbeklstanın başın· 
da senelerce hükQmoc?l ve parti reisi aıfa

' tile bulunan Hocayef ve lkramof (ki Ôı· 
bek asıllıdırl&r) ve nihayet müteaddit dok
torlar ... Ceman 21 kişi .. 
İlham sebebi şu: 
!.eninden Staline kadar ıeski ve yeni 

şefleri, Troçkinin talimatı dairesinde es· 
kiden ve son zamanda öldürmeli lasav..-ur 
etmek. HattA Maksim Gorkiyi ve diğer 
sadık Stalincileri öldürmüş olmak. Sovyet 
rejimini yıkmak ve yerine faşisUerinkinc 
müş:ıbih bir rejim kurmak için ecnebt 
memleketlerle anlaşmak; hattA bu emele 
erişmek üzere, Sovyetler b&#lı bazı nrem· 
leketJeri de ecneblJere .aadetmek. 

.Muhakeme alc?nl oluyor. Hemen bütün 
mOttehimler Adeta milddeiumumlye yar· 
dım edercesine itirafta bulunuyorlar. Tıp· 
kı, bundan evelld muhakemelerde olduju 
gibi. 

- Bu davalar nuıl izah edilir' 
Şöylcl: ....... 
Diln gece RlkoVtnl ifadesinin llloslcova 

radyosunda spikerler tarafından nekledi· 
Jfşine Röre, biltün bu ismi seçen phsiyet
ler, aralarında muhtelif ırruplar teşkil et· 
mlşler. Biri askert, biri iktisadi, biri maU. 

- (LfU[• aytaıı ~J., 



Ordu vapuru faciası 
_... &ştar:ıfı 1 lnci41e 

dvarilıl Mahmut kaptan mahkemeye 
pyri mnkuf olarak ~ ild avulaaıtiyle 
birlı:kte ıelmiıti. 

Kaza esnaaında boğulanlardan ahçı 
kebin, kana Ne•ibe do ild kilçillr 
j'a'f'NSU ve ~tiyle birlikte mahke
mede buıt bulunuyordu. 

Süvari çok mOtceuir ve dal.cm cö
rilnllyo~u. Reis kendiaine vak'f'.lnm 
nud cereyan ettifini sorduğu :ıaman 

•in' •ltr )'erinden kalktı, nk' ayr fCSyle 
anltttı: 

- 2Z • 9 • 937 sabahı l(aradeniz
den &el~ •t Ortaköyı. Befiktat ara
nıad•lri kömür depoeun.a yanqtık, Kö· 
udlrQmll •• erıakrmın alıp bmire gf t• 
mek U.ere ıeç vakit, hareket ettik .. 
:Vapuru ~virip yol verececiıxı •uada 
deabde fula cereyan oldujunu ve va
panuı ... ıı dotru ıilrilklendiğini cör
dtlm. 
Dolmabüıçe ar.ymm önilnde Yu

nanlılann Umande mlaafir A verof f zırh
lıll Ye onun biru lleri!inde de Hami
CU71, Tmuıpe ve Kir cemiler bulunu· 
1'Qrdu. Bu Tuiytt brpımda lUerlerl
Dt dUflllclcten korktufumdaıı ve akın· 
tımn npura amUden tesir etmemesi 
~ cemlyi ufa, IWkulOline dofru al· 
~~ 

Hl tooluk npurumun ancak oltı mil 
rirad nrdır. HalbUkf cereyan bu 
f'U1 .Ur'attn yencmlyeceli derecedf 

E
k kunetli leli. Akıntı bizi Hamidiye
ı4oiru atırilk1edi, Hamidiyenin bat 

r --1ı11ncak kıamma çarpınca gemi der
lbal par,alandı ve ıu almıya batla:ir. 
1 Ondan 10nrumı batırlamıyoruın. 
paıı· vukuf ıetlriJdili saınan ben bulun· 
~~·Sonra Denb T"-ret MUdllrtU
~ •ak'a baJdanda raporumu verdim. 

Reit sordu: 
- Geın1nlıı ıfıortatı olup olmadıp 

lıiJnüyor muydunus?. 
- &.,ır, bUIDlyordum.. Ben geml

nia .tlnrWyim. Kendime ait itlerden 
b.ttıa hlt bir tefle allkadar olmam .. 
Bir .de ayda aldığım 220 lira maqmu 
bilirim.. O ydar .... 
Tlcar"t MDdUr1ftğUnnn rnporu 

Süvarinin bu i~adeıir.den ıonra Ticı· 
ret MildilrlüfUnUn raporu okundu. b
porch. kaptanın kabahatli olmadığı 
yuılıJoridu. Reiı &et\e •uçluya aordu: 

- Bıı rapora bir diye4:ejin var mı? 
- Dam Ticaret MUdUrlütünUn ver-

dlj: raporda yuıldıfı cibi eğer ben va
paru Xıskuleıine i!otru çevinnemit 
ok.aydım, o zıaman alr:mtı vapura daha 
fula tetir yapacak ve bul Hamidiyenin 
iüole tarafına dofru dÜ§Urecekti .. Bu
na meydan TVmemek için dümeni kır
lllllfbm • 
Bamıdiye nöbetçi zabitinin 
phadetl 

Buıidan sonra, o aece Hamidiyede 
nöbetçi buluna &ı ytl&'bqr Asım din
lendi: 

- Ben o coce nöbetçi idim. Nak'a aa· 
at Mkiıde cereyan etmittir. Nöbetçi ne
ferlerden biri Ordu vapurunun lUeri
llÜe dolru gelditini ıönmce tehlikeyi 
Nsıntt bulunduğu mevlçiyle arllmdaki 
Y•tmit aeluen metrelik meuf eyi .kota· 
rü cellp bana haber verdi. 

Ben ıeminin bqma cidinciye ka
C!ar vapur bbbn ~miye çarpımı, ve ıu 
alarak patmağa batlamı§tı. Derhal is
timbotu gönderdı"lıc ,on sekiz kig.: ve bir 
bdın, iki çocuk kurtar~ 

öirendiiiznbe cCSre geminin ıüvari· 
tini de milafir Averof ıemiain.:rı iıtim
botu kurtarıyor ve gemilerine alıyorlar. 
Pakat sonra kaptan mUvazeneainl kay
bederek kendisini tekrar denize atıyor •• 
Bu ikinci sefer kendi!.lni bizim istim
bot deniı.ldeıı ~p gemiye cetirdi.. 
Mtlrettebattan biri de fada su yuttufu 
i~ bitkin bir vuiyette idi. Her ~kisini 
de ceıntnln doktoru tddavi ederken vak-

Lı::::: 77 bd RI !JWU , 1 lüRl-
blri sınat tekilda şimdiki rejimi yıkarak, 
Stalini Te arkadqlannı matHkP etmek ni
yetinde imi,ler. Rikowo Tubaçevski tıru· 
pile nıftnaaebetini itirafı nzihdlr. Grup. 
lar, arka arka yakalanuak muhakemeleri 
ıörlUüyor. Simdi 11ra bu aonuncudadır. 

- Niçin Jtiraf edi1orlar? 
Sfyaal karakterleri bu derece tckarrlir 

eden insanların biltün faaliyetleri meyde· 
na çıktıktan aonra, hareketJerlnl anlatmn
farını tabii görmeli. 

Umwnl intıba, bu çupa mensup olanla· 
rın da idam edilecelidir. 

ayı zabıtaya bildirdik. Gelip hutalan 
hastaneye bıldudalar, bsuelı!eled M 
•lıp götürdüler.. • 

Reis, yibbaııya tordu: 
- &'.z deniscisiniz? Tabiidir 1d a. 

larsıruz. Bu kazada ıüvarintn hatuı 
vc::.r mıdır? Val"lll nedir? • 

Ylld•tı töyle cevap nrdi: 
- Efendim, mulWdr.aılıi hatıllı var 

diyemem.. Ukin maderoki cereyanın 

fazla olduğunu biliyordu, ne için ıemi· 
nin dümenini lmldı? tıte burada beUd 
ufak bir tedb~rsizllll ol&blllr. 

Reiı bunun ücerine Liman tdarafn
ce vak'anm ıureti cere~ dair ~ 
pılan planı zabite gösterdi, yilsbap 
tetkik etti ve plln Uaerblde eliyle muJı. 
tcllf yollw göttenrelr: 

- Mesel! ıu istikametlerden lı!e p
debil.:rdi, diye cevap Yerdi •. 

Bundan sonra Hamldlye ıUn.riahün 

vak'a halçkında verditl rapor okundu .. 
Bu raporda Ordu ıtınrlıinin Jaıba. 

hatli oldufu yazılmı§tr. 

Ma1nunun cevabı 
Hikim maznuna ne cevap verecetlnl 

ıordu. Maznun ayafa kalkarak kendi
ıini 1öyle mUdafaa c~ : 

- Ben acemi bir kaptan delilim •. On 
ıekiz senedir bu meslekteyim. Birçok 
tecrübelerim var .. Yani dirayetsis de· 
filim .. Bofazm cereyanları esen ru. 
clrlann istikametine cUre ıı~ d• 
tetir .. Ben o cUnde acferden cetdllbn 
için ne tekilde rUzglr eatilfnl bllmddl
lim isin cereyanın 9iddedni ve tekllnl 
birdenbire tayin edcmemiftlm. 

Müteakiben ccne Hanıldiyeden btr 
yUzbap 'daha dinlendi. Bu §ahtt bpta. 
nın bu i;te lir hatası olmadıfmı a8ylc· 
dl ve: 

- Onun yerinde ben olaydım, ..,_ 
nen bu tekilde hareket dcfeceftm mo
bakkaktr, dedi. 

Hamldiyenin topsu muallimi dlnlen
dL Bu zat eilvarinln hataaı o1ma&imı 
töylfyerek: 

- O gece çok tlddetlt cereyan vardı. 
Bizim ceminin istimbotu doÇs adi 
yol yaptıtı hatde cereyana ~k glltl~ 
kar§r geliyordu. Bu vaziyette altı millik 
b1İ' geinl bu cereyana nuıl kartı ccle· 
lilirdi, dedi . 

Müteakiben fen heyetinin raponı 
okundu. Rapoda zaten eski ve ıUr'atl
nin az oldutu Ordu vapurunun cereya
na mukavemet edemiyerek Hamldtyeye 
çarptığı, Hamidiye gemiainhı •u km· 
mindcn ~rk santim kadar yukanımda 
çöküntü açtıfı ve bir kaç civatanm 
ıctOıtüfU ve b2ııZı yerlerinin boyalarmm 
ııynlmasmdan bqka bir zarar yapma· 
dıft yazıhydt. 

Müddeiumuminin talcli üzerine ıe

ferde bulunan bir kaç pbidin de ıeti· 
rilmesi için muhakeme baıka bir güne 
kaldı. 

Bir Ulllme sebebiyet 
davası 

Emln kaptanın idaresindeki motör-
1 tltelaıe Ayvanaaraya giderken bJr 
motörlil sandala '8J'Pıp Hayri 1almll 
birinin boğularak blmeaine aebep ol. 
muştu. Emin kaptanın ölüme 1ebebi
yetten dün ağır cer.ada mıhkemeat 
başlam11 ve p.hitler dlıılenllmJftlr. 

Bunlar Emin kaptanın kabahatll 
olmadığını söylemfglerdir. 

Milddeiumumt maznun Emin k&p
tanm bu hadisede hiçbir kabahati ol. 
madığmı beyanla beraetini iBtem.fttir. 
Mahkeme karar vermek üzere bqka 
$Une bıraJnlmıttır. 

iki kahveci 
arasındaki 

bıçaklı kavaa 
Üç dört ay evvel Huköy StltlUceeln 

de kahveci Hüseyiııi aralarmda çıkan 
bir mlinazaa neticeeinde bıçakla afır 
aurette yaralayan kahveci Dunwıun 

muhakemesine aaliye blrlncl cezada 
bqlanmıştır. Mahkeme Dursunun ev
velce sabıkası olup olmadıfım arq
tlrmıt ve suçlu Dursunun evvelce bi. 
riııini öldUrdUğtl için ağır cezada OD 

be§ seneye m.ahkfun olduğu ve on se
ne yattıktan sonra attan istifade 
ederek çıktığı anlqılmıftır. 
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lktısat Vekilimizin beyanatı 

DIŞARDA· Fransız piyasasın 
• Marsilyanuı bütün kımya maddeler kazanmak isteri fi_ fabrikalannda tıctıer """ rapmışlar Ti ~ 

fabrikRları lfial etmitlerdlr. 
• ttalyada bir~enlı tay)'areat Portorsa- den 

da denize hı~rkea 16riif kabWyeliDiD fena MeselaA Fransa bizden ma 
olması yilzilnden aaya tlddeUe carpmış ·ıre 

::::nı~tır. 1çinde bulunan Jkl pilot &lmOt· k ö m Ü r Ü sa ın ala b i 1 ir 
• lsveçln tlmallade ton hafta lpnde 27 Ankara, a (A.A..) - lktlaat Tetlll TUrkiyede 1apac&kl&r1 ~ 1 

kişi benOı billnml7en bir bastahla tutul· Keıeblr, Parfeıte cıkan Ajans tekabUl edecektir. a lfl! 
muş ve bunlardan ilçll hemen 61müştilr. Ekonomik ve J'inanelyal'ın Türkiye MUnakaleısl :rapdae&Jt ---~ 
Doktorlar 61üler 6ıtr1Dd• *P11 ıapmala- i,ıert dlrekt~rtıDe iki memleket ara. lince, bu atıeueıeııta hlttJıal! ..... 11 fi 
rına ralmclll bulalıla aala)'IJDADlıtlardır. • d ı old~ttat 
Biikllnıet ,ıddetli tabaffuı tedbirleri almıt sındakl ticaret mübadelelerine dair el etTa tarım a cra _. .. _...,.,.._ 

aoatıdakl boyanatta bulunmuştur: ınaJdııe ve talre &1bl ı•ı·-~ 
tır. v bt Lt'- • ._Birkaç ıenedenberl memlek.. re raptınlacak paraya Te •-• f#I' 

•Alman ıenerall on Bp pr .. ,,ıya tlmlzln .Fransa ne olan ekonomik Jerln normal kArlanna tıekav-
ppblı ıl:rnreU bitirerek Tnblaıtan ltaı- mtınasebetleri azdır. Bu azalttın ıe- cekttr. ti' 
J&Y• hareket etmiştir. beblerhıi baha !Uzum yoktur. Her- Bu mllııltJsalıJl ppabu.el' ..... ~ 

• Bulgar kraliçesi bir mtıddetUr )>ulun- kesce bulUn malfım olan sebebler- muadil TOr~ malı ihraç olll_!~ .. 
dula ltalyadao Bulpristana döDJDilttDr. dtr. ildir. Her iki htıktnıetta to~·-• 

• Belçik1Dın ADYtn telırinde Alber ka· t bl l b l&lı d 6""' "" ,... : 
ula bendlerind• birdtnbln otm metrelik 1933 denbert Pranıa, Ttlrktye lte a ıte 11 " a m 

·' -·•- 1 to raldan olan ticaret mUbadelelerlnde ilçiln- d• wcelll eı.ıneUdlf. ___ ... ~ 
bir sedik açumıt ,.. _, c nr P cUlUkten ıe~izincmre dUftll. iki mem Btz: kendJ heeabımna, J'~ 
btilA etmlftir. Bendlerde çelıflll kırk ka· • t k k aıü iv-: 
dar ltcl tebllkt7i ıamanıııda hiuederek leketlıı lmklnJanna ntebetle ticaret raıurnı 8 r•r uuı a4-
kurıu&. u:~·ıı ımuı>affü olmatJardır. mllbadelelerlmlstn ntsbetint mebde bir ••rret gMtermere am .~ 

• ilkbahar Llypzil fuvan nuır Funk dllfO.k bir hadd indiren flll bir vali- lCfer l'rallMda bbim ... ~ 
t·-fında .... mırtta aç·•--Aktır. Muhtelif 'Jet karoıeıında bulunuroruz. mlzdo fu.l blr rol OJD•ID• tıı ...,, 
.. • .. u uu;a her eerın kartılıkh lyl ~,. 
otu iki naemlekete melllQP ''° firma fu· TUrt - Fraıı111 ml1badelelertut in- dllobllecett kanaatfndens- i:f 
nra ltlirak etmektadlr. kloat ettirmenin mUmkUn oldup, 8114 fUDQ sOJl•m•IE ~ 

• Berllnde 1an reaml blr tebllldt nblp Fransız ziraat siyasetinden dolan ihracat 111asetluıt1e Y•ııl bir 
NlmoUerin •·aeılm.U t.mill edllnıtk ilse- mllşküllere ratmeıı aon lkl sene için- •ermek uzere ınıtuııu70'111-_ 1!.::MI' 
re. hapaedUmit oldutu be)ran edilmekte- de teeyyüt etmlıUr. UU eeneslne lhracatımıa arttırabilmek .. ~ 
dir· COnkO rahip hakkında "erilmlt olan ııiabeUe 3.26f.OOO liralık bir teı"ytıt rını sOrdlllmGI bası mtm~ 
"merbameW karar,. dolayulle halk ıra- vardır. Bu rakam mllhlm olmaıuakla ve bUhana Frall&& lthhıo 1~ suıda bir nebze tahrlklt hQkDm IGrmek· beraber gene bir tezayüt ifade eder. takat mOba4elelırl arttn'Olal fil'! 
teJdl. Blnat.W.Yh tabii aleyhinde ıatlma· Türkiye hUld&metl mUba.delelerde yonalr. har .. Jdeıa HTtl blO~ ~ 
Jifler ppılmaıındaa endif8 e4Jlmekto- eaulı bir lyileşmeııln ancak tedrici 1111, bulunu J'r&111t1 • TIJ'k .~ 
dlr. olabUecellni kabul ederek, bir ta- beaaplarııu temlılemek J~ 

• Fraaııı hariciye bakanlılı eJconomlk raftan tkl memleket aruındakJ tlca- Altı aydaaberl mertrette blı:i! 
muahedeler tubeli dtnkUSrfl Alfan. 12 ret mnbadelelerlnl ve dller taraftan re•t uıaema Jıuıuıt ı.k~ İli! 
marita bqta1acak olan Fraımı • lta!J'an Fransız sermayeeılte endUstrt n;ya ıtııdı vuiyeU dtlffltmlftir. ,. [i1. 
ekoaoml mOıakerelulne StUrak etınek 8· ııa.fla işleri §eklinde loblrllğl imkln- eal de ıostertr Jd. topu - ite 
senı ıo martta RomıJı lidec:ekUr. !arını revao Terebllecık amullll blr milyon llraht stırtlntlp ıt4e• ..,.,i! 

• Kamil Jallyanın YefatU. lnhllü nen plAnı tetkike amade bulunmakta- rlDI' .aoıtr l'Udlldea J'rasııll • _., 
Pnnııs üademisl ızalılına bıUhap edU.. dır. tloaret mUJıuebttıtrtlllD b ..... 
ınlt olan Llon Btnr, dOn akadellltnln eel· TUrklyenln ekonomik programı :yan 1Crmt1l dotru deltlcllr• ~ 
aeatn• lfdrak etmlt .,. anıtat oldqlq "~ mUhlm gayrimenkulleri 4e icap etı- Bu bata1a11 tasft7e tol• 
hile halef olduju nıherribla bayat .,. • tlrmektedir. Tnrkl;ye htltllmetl bu vuıtalar da yok «•ttıdlr,. ~ 
aerıertndın babMJlemlıUr. prorramın ecııebt sermayenin ele 1ar bir mla&l verm•k 17111 pn• ~-

•Macar bartcı,.. DUU'I Kaara Vl"11tn dımlle tahakkuk ettlflni gör1lrse )'im t.1. Fransa ıenede u mS11-
19ptıfı ıl7arette11 db d&ıunlfttlr. bundan ancak memnun oJablllr. kOmtır fdhal etmektedir. . -"""' 

• De1ll Rerald pıetelf. lntWı btlk6mıe- Bcııebl mUesıeaeler tarafından 7a- Slmcll Mllede 100 bla toa ""i! 
Unhı haletı bombarduun tayyarelerine pılacak işleri Türkiye kıımeıı Ttlrt ihraç eden Ye bu mit.tan ~~ ~ 
karJı mildafu ıctıı 7eal bir 9islt sUlb llruı Joımen de Ttirk lhraoat mal· tıracak olan Tlrkl7e, Fr&PJlllJ-~ 
raptalıos bUcllri"'• lan ne öde7ebntr. t1l 'kthlllr 4e TeNblltr. 

• Bir aydanberl Kortlna J>aınpenlsoda TUrk parasfle ödenecek kısım bu lll er bu eahada malralJJI' ~' 
bulunmakta oian uld Alman veliahdı .O ,. işler dolayıeılle ecnebl grupların ıarfedtune memlelretl•~2~ 
blakoya ıitmiıttr. Orada kencliılni Ber- · Jd memlekethı kaqıbklı mll1111"'! 
llne 16tOreeek olan ha11111 bir ~n beki• l•r••• ret aımlJe hareket ederek ..,...._._, 
mekteclir. )'oluna ko71D&muma tmklD ~ 

• Küçük antaat. ekonomik ltonfenası, Mtlnuebttltnmlı bunan 11-' ~ ı 
BilkrıJte mesaisine bqlamıttır. TQna ş. da fa7daJaıımıt olacaktır ... / 
lerl, hava münakaUb itleri, sos)'al ıardını 
itleri ve sıhhat itleri için d6rl komisyon 
Ue bir çok tal! komts;yon teşkil olunnıu,. 
tur. Hılen ba komlS)'oalar, faall~ttedlr. 
Umumi toplantılara, .,-ıa dokmand• bat
Janacak "' konferanı, 11 martta nihayete 
erecektir. 

• tnıUiı • İrlanda mbakerelerl dtln tek· 
nr betlamtftır. lntfU• "• lrlanda bqt'e
klllert arasında )'lpılan bir mllllkattan 
ıonra iki taraf be7ttl marabhualan bir 
baçuk aut ıüren bir toplanb J'IPQllfbr. 
Mllzaffreler• buılln dnara ecUleeekUr. 
Bunlann hafta sonuna kadar ltlnned mub 
temeldir. 

• Nlsde altı otel 1f9Yetıerta ltla1I altın· 
dadır. laTeO kralının oturdalu otal mill
tahdemleri nezdinde tabliye icln lefe)>bfla. 
lerde baJuulmQJtur. 

• Lehlltan llNbGlan mecllıl dan toplan
llllf '" mecbutt ulcerlllt kanununu harp 
halinde bllttln ntaadatlara tafmU eden 
Jlytbayı kabul etmt,tır. Harp balladt ıert 
b.lınıellerlnde bduılar mecburi olarak 
çalıflınlacaktır. Ancak buı lsUsaal bal· 
ler ı&retllml,Ur. 

• Fraııaa mebusan mecUd it bmunmu 
,.De baa meclf&loln nıetniDdt bazı tadl· 
llt ıapar.ak 165 muhalife kU'fı 401 reyle 
kabul etmiştir. Bu metin tekrar e)'ana 
ıöndtrilmitUr. 

DUkkAn ke peng ini 
kıran otobDs 

teme.illerinin son ıünleri 

Pazar akşamı 
Veclami.......Wsörmekt...a. 

ediniz. Çin - Çia trupu. 
o~ film melen 

PAZARTESi 
akşamı 

SAKARYA' da 
SHIRLEY 7 EMPLE 
Vıctor Mclaglen 

Nazar 
Boncuğu 

Almanya 
Sovyet Rus1ad•"' 
koosoloslukla1'1•1 

kapatıyor ...;. 
BerUn. 1 (.A..A.) -~ 

M08kova mulalıat.aza": .... ı .st!'~ 
blrlllf hariciye komtaerlq..-~ ..:ı 
ederet, 8oV7etlertn KODI~~~ 
Hambundaki kouol091G~, 
mayııa kadar kapatıımalJJl.!..at •• 
htıkOmetl namma talep -~~ P.'~ 

Bu zaıuana kadar A.lm~ao~...;.ı 
ev ve Novoslblrskdeld k .,...1 
Jan da kapatılacak ve ~ 
SoVJ'etler blrlflindetl bl~~ 
lotltılt faallJetf, Mo.k~ "-~ 
llltndekl konaoıoeıat ~ ~ 
alt olunacatbr. ~' · 

Filistin de 
hadlseıer ;1 

ICudU., 3 (A.A.) - ~ 
bildiıtyor: $,,.-,::; 

Yüz kadar ailtbh pJo 
nmda ıllnrl poU. de.rl,..ıa' ~ 
etmtıtlr. Tayyareler ..Ueri _.... f' 
Bir arap poU. ~ •ld' fi':. 
ralaıumttır. .... ,-~ 

Hayfanm cenubull&._ .. ..u.a ~ 
1ralade komiler il~..,,...~ 
demiryoJu iberinde. d~,_.. ~· 

- lunmuttur. Buı tra~, 

dece ön tamponla lbtlk parçalanmı-. J vardır. HQk\lmet h-~ 

Dün gece sa&t 23,30 da Emlnöııibı
deki ı, buka•mm öntlndelı ~ 
3416 ııum&r&b plSr Hayretttnin tda.. 
resindeki Şiıll - Fatih otobüsil t&m 
kate bqmdald 9' numaralı Cemilin 
tekerci dUkkAıınıa oarpm11 ve kepen· /~~~~~~~~~~~~~ 
gini kil"Dllftlr. 

Otobl1Btekilere bir l8Y olmam1f, 1&. tır. m~ 

Yarın akşam ÇAGLAYAN'da 
Türk Hciva K urulfl&I 

Menfaatine f evkalô.de zengin müsamer:_,-
AMBASADOR -HATAY SAZ HEYETELERI n GARDENBAR - TURAN - LONDRAffltl

numanılan. ZATI SUNGUR, dubaliye sert.e.ttlr. Telefon: 40335 

B6ylelikle, eski ibtilüci ve idareci ekibi 
heme11 tamamlle tasfiye ediJml• n Sıa
llnln etnfında Kalenin ılbl bir iki lstla
aa ile J'ePJ.enl bir tklp teşekkül cınılı o
luJ'or • .ıı. 

Suçlunun vekili Nuri, mUekkilinin 
kefalete ra.pten tahliye edilmesini fa. 
temi§, heyeti hakime mllakereden 
.sonra Dursunun yUz Ura kefaletle 1er. 
best bırakılmasma karar vermif ft 
mahkeme 18 marta bD'&lalımftu'. 1 ••• 
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l::a Veıdkaları Teren: Donnnmı Komodorluğu RoşkAlibi ninbıı,ı fh!lon 

•Yk'tetoprıanan üç sovara zcırıa 
&kşamı ettııer; gün, bir tOrnü 

sona ermek bllmlyordu 
._ Oraaı oyıe! 
~ ~· lıluzaffer beyi çağırtalım da 
lllQ lllkılertn vuiyetlni eoralım, bakL 

Onlar ne llemdeler! 
- Kını o sizinkiler! -"' n.un olacak mürettebat! .. _h_ ' 
it ~vet, iyi olur. 

'-e aut kaptan poataya seslenmek n. 
llldnu kapıyı açmıştı; fakat kapının ka

ıratar aralamaz: 
"1 ._ A... buynın? Hayrola, sime de 

'Ynl .... ~ Dt "l<'y ... \tp.:e aôylenmeye başlamı,,. aralanan 
IJf 'oe an içeriye Arif bey girmişti. Va
di rı: bu gelişten Arif beyin de ken
lJıı __ t btr akıbete uğradığını derhal 
~l§tı: 

- BuYrun bakalım Arif bey? 
-.... A ... Ne oldu, alz de burada? 

-~ tyet, tahminlerimizde aldanmı • 

bq ~ '8erı ·~ söy!emedlm mi efendim, 
')'rttabtt vaziyet bundan bqka 
~ \'erebtıir mi! 

'it ~~ Arif beye kikte Rrdilmen. 
-.rtnda geçenleri anlatmış: 

te'1,. t,, ı~yle bakalım, sen neden te
bt ettln! 
~ lrkadaşmm mace1'81mı da an-

.. laterntştL 
\:4'tt be1 arkadafma IUJl}an anlat-

,_~dan ayrıldıktan aonra gemi. 
file· -~um. Biraz evvel Aeantev. 
~n latimbotun bizim gemi-

en llol'd • 
..... b._ tim. 
, uu kir:,ın istimbotu kuzum T 

'l:teııcsım, dediler, isyancılarm 
~. :ıu; içinde saray hamlecileri 
4ıı t.,ra,z evveı Aaantevflkten süvari 
~ bun beyt almqtar, mabeyne gö 
~'11er. İkideblr bizim gemiye ge. 

.... "9 8lzt IOnıyorlardı.,, 
~~)'et kal'fJBmda tabft gemiye 

'~ Hemen geriye döndUm. 
U J:eldirn. Şimdi ne yapacağız! 

lbı ~"8.ri bq b&§a verdiler. Bu l!lua. 
~)'l ıa~ı uzun uzun dUşUndUler, ni. 
'-: ·~ut bey ili teklifi ortaya aL 

~' Ctıın.ı, naetl olsa Sethılğe, Hare-
~;auııa iltihaka karar vermemiş 

~ hlnllerinlz bu l!lef ere iştirak 
4' lıQı ~kler. Peyk benim elim altın. 
"-~U)or, akpm olsun, semi za. 

' 4erıı tbertnde. Karanlık basar bu
~l'llır, usulcacık buradan Ça-
~ hM...~~fru yo!a çıkarız! Sabaha 
~. 01.:."'•-.a&n 1e1elr.ce çıkarsak ne 
~ _;a11a IOrla, atqe atetle mukL 
~ha tl'ek oradan geçeriz! Ve irışal. 
~btıyta Settntğt bulur, arka-
'ıa ıaa iltihak ederiz! 

"-~ mutabık kalan Uç .Uva-
~ beklemeye bqladıar. L ~1 CUndlla, birkaç defa gemL 
~ • etraaı teşvik edici sözlerle 
~ 'b betnıcta tuttu; geminin her 
~ ~kete bazır bir halde bulun. 
~~ hı etti. 
~" ~er bey, karadan ıık ıık muh. 
~.llıu:larıa mahlınat alıyor, ihtl
~~ ~ daha rezil bir mahiyet 
~ «tı;1_4!11unu ISl!'enlyor, dıprda 
~,~Utcce tlzUIUyor, yel11 ka. 

~~tet ..... •.S ""Planan Uç !Uvarl o gUn sor. 
~ ~ittiler; gün 1&nkl bir yıl 
~ ~ 11 libt bir tUrltl B<>na er • 
.. ~ 1'>1'; bir tU.rtu akıam olmu

,-. ..._.,:llvordu onlara .. 

"-"1\ltt blon karan verdi. Sahiller. 
-...,: ; ~k 1rtr fkf3er yanmaya başla. 
'l ......_ ...;.. laatvetle Asarıtevfik do -
~ 'S il Jtlbl bUttın elektrfktert
~· lalnnıdıkla hareket ..._ 
· ·"'."'9ta laut ve Vuıf beyler 

yerlerinde duramıyorlardı. Nihayet 
saat 8 e doğru Rauf kaptan Muzaffer 
beyi ~ğırttı: 

- Her OCY h&ZII' değil mi Muzaffer 
bey! 

- Demir almak için emir verin! - ..... 
- Canım, niçin cevab vermiyorsu. 

nuz ! GUndUzden böyle kararlaştırma
mış mıydık! 

Muzaffer bey, BUvarfnln cevabstz 
bıraktığı Uç ııuallne birden, bir kelime 
ile cevap verdi: 

- Efrad gitmek istemiyorlar! 
Rauf bey çılgın gibi yerinden fırla. 

meyle ccvab verdi: 
dt: 

- Na~nl dedi, nasıl? Efrad hareket 
etmek istemiyorlar mı dediniz? Rica 
ederim, bu nHıl llkırdı ? ... Efrad kim 
oluyonnuı; gitmek fl!ltemiyor ne de • 
mek? Sabahtanberi bu iae hazırlanmı
yor mıydık! 

-Evet ... 

- Peki. eimdi ne oluyor! 
- V:ıllahl ben de ne olduğunu ann-

yamadım. Biraz evvel son hazırlıkları 
yaptırmak için emir verdim. Efrad 
hep birden: 

- Gidemeyiz, donanmadan ayrıla • 
mayız, bey babamıza böyle söyleyin, 
dedller! Ben de eize bunu arzetttm r 

Rauf beyin gözleri arkadaşlarmm 
ilzerinde gezindi; üç kafadar arkada.
şın birleşen ba.kı§ları: 

' - ,-.PH .... f Bu 
limit de mi suya düştü 7 

Diyen manalar taşıyordu. 

Suların kararmasiyle beraber deniz
de !eyyar me~leler, istimbot projek
törleri artmaya. gidip gelmeye baş • 
lamı~tı. Oradan oraya dolapn bu l§tk. 

lar, karanlıkla beraber gittikçe artı -
yor, adet! denizin lberiDde bir fener 
alayı teıkil ediyordu. 

Bu, A.stJerin ge<"enln karanhğınd:ın 
fetifade ederek t?erbestc;e gemiler ara
ısında dolaşmaya başladıklarına, gün • 
dllz bulunduktan yerlerde !aklanıp da 
gece evl~rlne dönmek için yola çıkan 

denlza§ll'I, ÜskUdar, Kadıköy gibi 
yerlere gidecek olanları tutmak için 
çalııtıklanna delllet ediyordu. 

Gittikçe çoğalan, ısayll!ll artan ka _ 
yıldann civar ae!Jneler mU.rettebatına 
azdıncı öğütler verdikleri görülüyor, 
bütUn harb gem!lerl yavaş yavaı bu 
harekete uyma.ya baılıyor, neferlerin 

oarkı eesleri, mızıkalar, Peykte, çare
sizlik içinde ürkek nazarlarla denizi 

seyreden BerkiMtvet, FethibUlend, ve 
Ramidiye &Uvarilerlnin kalplerine U • 
mitalzliğin acı zehrini döktiyordu. 

tstimbotlar, kayık.tar yavaş yavaş 
Peyke de yaklqmağa b&(lladılar. Ar. 
tık, teh!lke her aaniye geçtikçe biraz 

daha yakına gelmeye, ve bUtUn aza. • 
metiyle Uç ittihatçı kaptanı tehdide 
başlıyordu. Arkada§larınm muhafa:::t 
ettifi derin sUkQtu Arif bey ihlAl et· 
ti: 

- Ey, ne yapacağız yahu!. .. Kara
rımız ne olacak! 

Rauf bey ellerini açıp bqw bir ta. 
rafa e~erek mukabele etti: 

- Hic;, burada bekliyecefiz. Ya.nı. 
mıza ıilAh ve cephane alalıvı. Bir ta
arrwı olursa, Rendimtzi mUmkUn ot -
dutu kadar pa.halı Htmaya gayret e. 
delim. Ba§ka ne yapabiliriz! 

Bıı karar deh"9tll bir ~ydi, arkada3-
tar yine deTln bir sllk~ta daldılar. Gaz. 
terini, karanlıklar arasında. ate§ bö -

ockleri gibi ko§UŞ&n ıııktı deniz vası. 
talarma bakarak dU~Uncelerlne devam 
etti'er. Saat ilerliyor, her geQen dakl. 
b4a ~tBllk içinde bocalıyan ne; sU
n.rl bOytık 1m dehfet hilMdtyorlar; 
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1 Giinün meselesi 1 
Pazarlığı kaldırmak 

hayatı 
Ucuzlatmanın 

en birinci 

.,HAv;;~~j v 
. •........... ..._ ....... 

8<1tt?at1 her malıts flzmiftcfe 'blJyte 
PtJaarlığın mı çok f:et109 buldu.#u 

Geçenlerde ~lık,, hakkında 
yudıfun yası ile cidden mUhlm ve u
mum! bir derde temas ettlfimi, bu ya
ztnm etrafta uyandırdığı bllyUk al!ka 
saye!inde anlamı§ oldum. 

Bir h:ı.ftadır, belki 20 den faüa 
mektup aldım. Birçok okuyucular be. 
nim bu mevzua tekrar t.ekrar t.ema8 
etmemi, cidden mlihtm bir iktıaadt 

meeele olan pazarlığın memteke~ten 
kaldırılması için milcadeleye girl1-

memi ta\-slye ediyorlardı. 
llk yaznnm lntişarmdanberi muhte. 

lıf yerlerde ral!lgeldiğim yilzlerce ar • 
kadq ve &hbab, hep ayni dertten bah. 
&ettiler: 

- Kuzum, yaz yuablldl!fn kadar 
şu ple ldetin aleyhinde, diyorlardL 

1 
o ········--- il ................. • .... 1 

KADIN 
..... ._. ............ 1 1 ........ ·-··------

1'1t~\ar için siyah icaba hasırdan, 
kırmm kord::li •• t-k bir menW.19 

elemeli De aüılü bir fAPb. 

yakmla.pn tehlikenin Urpertilerile lr· 
klliyorlardı. 

Bakıotan aahile kadar uzanan Vuıf 
kaptan, birdenbire yeni bir eey kevfe. 
den bir muhteri .sevinciyle arkad~la. 
nna döndU: 

- Buldum; dedi, buldum t 
Ötekf'er merakla sordular: 
- Ne buldun? neyi buldun ya.hu! ... 
- Şimdilik bir çare buldum! 
Arif ve Rauf kaptanlar Vuıf beyin 

yarıma eokuldutar: 
- Nedir o eatfı ,anlat kwnım ... 

( DtNt1m ı '1«1r) 

flat etiketleri bulunmalıdtr
yerlerden bir pucıf' ma1ıauı... 

itte bunqn içindir ki, bu .Utunıar. 
da bu mevzua bir kere daha temu et
meyi ve çok kötü, çok iptidai bir Adet 
olan pazarlık i§iyle, kendi gUcUmUn 
yettiği bir sa.ha. da· linde milcadele et
meyi adeta. kendim için bir vazife te. 
l~kki ediyorum. · 

Gelen mektuplar ve anlatılan dert
ler içinde öyle par.arlık hlkA.yelerl, öy
le lnantlnıaz hatıralara rasgeldi.m ki, 
pazarlık hastalığının benim tahminim. 
den de çok daha kötU bir tarzda içi
mir.e işlediğine bir kat daha inandnn. 
Bunların hepsini size anlatacak deği
lim. Yalnız bir tanesi, diğerleri gibi 
yiyec.ek, içilecek, giyecek değil de, 1. 
l!ç gibi, in;tanlığm en mücbir ihtiyaç
larından bir madClcye temas edeni
ne ait bir vakayı hikA.ye etmek iste. 
rim. Bir okuyucum §Öyle yazıyor: 

•'Çocuğum, tedavlai uzun !Uren bir 
haslahğa yakalanmı§tı. Doktorların 

verdiği ve bittikçe tekrar yaptırmamı 
tavsiye ettikleri bir ilftç reçetesini, ev
vel! KadıköyUnde bir eczaneye yaptır

dım. Benden pua.rlıksız (140) kurut 
aldılar. İkinci defa Eminönü tarafın. 
da b:ışka bir eczaneye gittim, bu ee
fer (125) kuruş istediler. TabU mem· 
nun oldum ve Kadıköyilndekl ecı.acıya 

kızdım. Fakat UçUncU defa Beyoğlun. 
da bir eczaneye müracaat edince, ay
nı reçete için (190) kuruş istediler. Bu 
reçeteyi daha blr ay evvel (12:5) ku
rtı!ja bıı~ka bir yerde yaptırdıfmıı hay. 
retle söyledim. Pazarlığa gtrl~lk ve 

nihayet (145) kuruşa sulh olduk. Ar
tık bu hikA.ye Ur.erine pazarlıfm na
sıl bir hastalık haline geldiğini aöyle. 
mek !Azım mı bilmem! .. ., 

Okuyucum bundan başka daha bir
kaç misal anlatıyor \'e uzun mektu • 
bunun sayfalarında acı acı dert yanı. 
yordu. 

Yukarda da söylediğim gı'bl, fazla j 
misaller sayacak değilim. Zaten han· 
gimiz ı<Syle bir an dU1Unaek, bizzat 
başımıZ<Jan geçen yUzleree, binlerce 
pazarlık misaUnl gözönUne getfreme. 

yiz. Asıl mc!ele, pazarltğm 5nUne ~-
1111 geı;;itebileceğidir. 

Belki ilk nazarda, bu çok milfktll 
ve hatt! bıı.,an!masr hemen hemen tm
ld\nRtz bir iş gibi glSrUnUr. Ha.lbukt ha
kikat hiç de böyle değildir. 

Puarhkta mil<'adele etmenin esu 
ve birinci ea.rtı, Kristof Kololl\bun yu. 
murt.un kadar buit VI kolu.dır. SöJ
le ki: 

BUtUn esnaf ntılan her nevi mal -
l&rın UzeriDe, kat'I satıı fia.tmı göate. 
rir levhalar asmaya, ve vitrinlerinde, 
dUkkln içinde, tezglhlarda tqhir edi
len mallarını da ayni surette marka • 
lamağa mecbur edilmelidirler. 

Maim Ur.erinde göaterilmit olan fi. 
attan aşağı mal sattığı tesbit edilen 
esnaf ise en giddetli ve merhametsiz 
cezalara çarptırılmalı, hattA birkaç 
kere ayni hali tekrar edene hapisl~ 

dahi tecziyesine gidilmelidir. 
Böyle bir vaziyet k&r§wnd& hi~bir 

dUkkAnr.ı paz.arlık edemiyecektir. :Mal
larmm Uzerlne de makul bir k!r hea
biyle bulacağı fiatlan asmaya kendi. 
liğmden mecbur olacaktır ve bunu 
tetkik yolunda devlet kontroluna da. 
hiç lüzum yoktur. 

Çünkü, eStıafm mallara fahiş flat 
koymaınna hemen hemen imkln ola.. 
maz. Ayni maim bir dükkhıda M, dl
ferinde 60 kuru§& satıldığını daha 
vitrinde görecek mü§terilerin, pahalr 
1&tan dUkkAnm semtine bile uğramı -
yacağuu, satıcılar pek l1i anlıyacat. 
lardır. 

.. O zaman, böy1e biT vaziyet, bUtUn 
emafm ayni fiatla mal sa.tmuma yol 
açaca.ktır ki, bu da, tlcam hayatmılL 
da cidden bQyllk bir datıilm noktam o
lacaktır. 

Vaziyetin kont:roluna gelince, dev· 
let için yeniden en ufak bir külfet VI 

masraf altına girilmesine lüzum yok. 
tur. Ve bUtlln zabıta ve belediye me. 
murlarmm, sıı.tılan mallann O.Zerine 
fiat etiketleri koymamıı esnaf m ya • 
kasma yapııması kadar basit ne G. 

labilir •.• 
Hayat ucuzluğuyla büyUk bir mUca. 

deleye giren, Celll Bayar hilktmetl • 
nln, bUyUk lkt.Iladt programmda 111 
trunmuvustat pazarlık hastalığmm 
kaldmlma.sı da. herhalde genie bir Y'll" 
a.1maia !Ayıktır. 

HABERCf 

IE:'lfl·I 
ıstanbul radyosu 

4 MART - 1938 CUMA 

t7 lnlulAp dersi, 'Oniverslleden naklen, 
~H:ep Peker tarafından, 18,30 plAkla danı 
musikisi, 19 konferans, Çocuk terbiyesi. 
All Kftml Akyüz tarafından. 19,30 Beyol· 
ıu halkevl 116sterft kolu tarafından bir tem 
sil, 19.~5 Borsa haberleri, 20, Muzaffer 
Güler ve arknda,ıan tarafmdan Türk mu· 
sikisl ve hnlk oarkıları, 20,30 bava npo
nı; 20,35 Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev, 20,·U \'edla Rıza ve arkadaşl:ın 
tarafından Türk musikisi Ye halk '8rkılan 
(aaot ayarı), 21,15 Mustafa n arkadaşları 
tarafından Türk musikisi Ye halk barkıla
n, 21,!iO orkestra, 22,45 ajans haberleri, 
23 pl§kla sololar, opera ve operet parçalıın 
23,20 son haberler Te ertesi B(lnOn prog
ramı, 23,30 ıon. 
ottKRES: 

ıs. Slhisfano orkeıtra11, 20,05 piyano 
kunstırl, ~o.~ operadan temsil nakli. 
BUDA.PF.ŞT~: 

18,30 ıigan orkestrası, 20,30 operadan 
tem~ıt nakli, 23,35 p1:'ık, 2C,05 cazbant. 
BERi.iN: 

ıa piyano konseri, 10, bando, 21 radJO 
orl.:eı.ırası, 22 pllk, 23,30 serenatlar. 
ROvA: 

22,senfonlk konser, 2C,15 camaat. 
PRAG: 

19,10 almanca n91rtyat, to,.30 konser, 
23, J)l~k. 
VAl?'SOVA: 

11,11 Cet mOıtlf, ıt,ıo ·J)Jlk, 22 ze•kJl 
mblk. n V•l"IOn llarmoafk orkenruı. 



Babası, Marleni artist görmektense 
onu öldürmeğl tercıh ederdi 

-5-
On yedi yaşımda, Berllnde, meşhur 

bir muallim olan Fl~'den ders almaya 
başladım. Fakat, mukadderatım beni 
intihap ettiğim yola sevketmek için 
her çareye başvuruyordu. 

Bir otomobil k~ında bileğimi kır
dım, parmaklarını uzun müddet zayıf 
ve ruleti. mefluç kaldı, bunun il.zerine 
kemanı bıra.ktım. 

Fakat musiki mektebinde, artistik 
jstidatlanna güvenen arkadaşlar ara • 
smda geçirdiğim bu iki sene, beni ta.. 
mamiyle değiştirmişti. Bütün merha _ 
leleri katetmiş, çekingen ve kapalı 

çocukluğumun benden gizlediği her şe
yi öğrenmi§, şahsiyetimi idrak etmiş. 
tim. Artık, yalnız koca bulmak için 
çalışan, bütün dikkatini buna hasre • 
den bir burjuva olmama imkan yoktu. 
Bir akşam anneme şöyle dedim: "Ti. 
yatro artisti ol100k i8tiy0ntm ve ol -
malıyım.,, 

Tiyatro aktiri sı 
Seyahatin ikinci gecesi ba§lıyor. 

Ekspres Yova eyaletini geçerek Mi. 
suriyo doğru doşuyor. Meydl - Vestin 
namütenahi, ıssız, yeknesak ovasını 

katetmeğe başlıyoruz. Ara sıra kızıl 
bir ışık trenin CP.mları üzerinden geçi
yor, tekerlekler bir makas üzerinde 
dansediyor, bir ~ sesi duyuyoruz. 
Bu bir istasyondur, sonra tekrar ka. 
ranlığın içine gömülüyoruz. 

Vagon re.sturanda herkes, bir hayli 
za.mandıı.nbcri yemeğini bitirmiş bu
lunuyor. Biran evvel i~lcrini bitirip 
yatmağ:ı. gitmek istiyen garsonlar, 
.müştcrılerc manalı manalı bakıyorlar. 

Fakat hi~ kinısc yerinden oynamıyor. 
Ne hıızln çehreli ve kırmızı mantolu 
kadın, ne de süvarclik elbiseleri eaye. 
sinde bir .nevi bumısiyet iktisap~ 
olan kan koca Vilkokslar •• 

Fakat mösyö Vilkoks beyaz bir plls 
tron bulma.ğa muvaffak olamamı§tır 

ve §imdi smokinle kırmızı yeşil benek 
li bir kovboy gömleği giyiyor. 

Burada ha.zır bulunanların hiçbirl
ıııf, dünyalar bahasına olsa dahi masa
smdan kalkmayacaktır. Çünkü Mar. 
len Mil oradadır. Masamızın ii7.erinde 
yan solgun çiçek demetinden ve he
men hemen boşalmış beyaz Kaliforni· 
ya şarabı şişesinden başka bir şey kal 
mamı§tır. 

Marlen, etrafındaki can sıkıcı teces 
süsU hiç görmiyor gibidir. Başı açıktır 
dirseğini masaya yanağını avucunun 
içine yerleştirmiştir. Bu ak§8.m, he. 
men hemen sönük olan mavi gözleri 
hiçbir şey görmüyor. Öyle yavaş ve 
boğuk bir sesie konuşuyor ki, onu duy 
mak için eğilmek mecburiyetJnde ka.lı
ymıım. 

- Sahneyi hata göıiiyorum. Siyah 
elbiselerini giymiı,, olan ve saçlarını ge
riye doğru iten annem ayağa kalk. 
mıyor ,bağırmıyor .Bana bakıyor; ha,. 
zbı ve bitkin sesile şöyle diyor: "Ne 
jstersen yap Madlayn. Bunu tecrübeye 
C:le tahammül edebilirim. Fakat dUşün 
ki baban aktris olmana mUsaade et
mektense seni öldürmeği tercih eder. 
di. Hiç olmazsa ismini değiştir.,. Erte
si gfuıil, Maks Raynhardm dramatik 
sanat mektebine, Marlcn Ditrih ismi 
altında kaydoldum. 

İlk defa, Şekspirin piyesinde kü
çüle bir rolde sahneye çıkmıştım. Pi. 
yeste rol alanların hepsi de Raynhar
dm talebeleriydi. Temsil büyük bir 
rağbet görmUş, fakat şahsen ben ~ 
lümde hiç de muvaffak olamamıştım. 

Raynhn.rd memnun değil Juplesim 
gayet az ve hep bir rüyadaymış gibi 
oynuyonml§uın. İnkişafım gayet ağır 
oluyor. Bu i§ten vazgeçmemi belki on 
defadır ki tavsiye ediyorlar. Ben inat 
gösteriyorum. Arkadaşlarım eimdiden 
para kazarunağa başladıktan halde, 
ben hfila talebeyim. Annem bana bir 
§ey söylemiyor, fakat mahzun bakış. 
lan kalbiml sızlatıyor. Hezimetimi iti
m etmektenae, mm~ tercih ederdim. 
Geceleri, annemin hıçkınkJarımı duy. 
maması !çfıı, yastığımı ısırıyorum. 

Her n.e bahaınnatotursa. olsun haya-
• 

tmıı kazanmam ıazmı. Ve, bir sabah, 
alay ederek bana bakan Rus general
lerinden, sivri favrill mUcriınlerden, 
yırtık papuçlu ihtiyar aktrislerden mü 
teşekkil aç ve zalim bir kalabalığın 
arasında, dehşet ve hlcap içinde don
muş bir vaziyette U. F. A. stüdyolan. 
nm kapısı önüne geliyorum.,, 

Kansas adasın
dan geçerken 

Marlen kompartımanında değil. Va
gon - Klöb de, barda da değil. Her ta. 
rafı aramağa başlıyorum ve nihayet 
en son tTen.in taraçasında, arkası isle 
kararmış bir koltuğun içinde, gri pan
talonlu ve mavi gömlekli garip bir kız 
görüyorum. 

Saçlarını gizliyen kasketirun altm. 
da, müselles çehresi biraz daha ince • 
biraz daha soluk; gözleri daha berrak 
görUnUyor. Bu garip kızın şahsında, 

biltün sergüzeştlerin meşum kadınını 

kim tanıyabilir? Rüzglr bu çehreyi 
yıkamış, temizlemiş gibidir ve bugün, 
tebessümüne varıncaya kadar her şeyi 
çocukçadır. Issız, kırmızımtrak Kan -
sas ovası il.zerinde ılık bir güpeş par
lıyor. Yeşilliğin üzerinde, yer yer, pet. 
rol veya su deposu konmuştur. Ara da 
sırada, yolun kenarında ,hep aynı yek
nasak köylerden biri gelip geçiyor. 

Marlenin en güzel yerinde kestiği, 
macerasına. devam etmesi için söı.e ben 
başlıyorum. 

- Hadi, Marlen, bir sabah, figüran 
kalabalığı arasında, stüdyoların önün
de • 

Sıberle karşllaşma 
Ma.rlen hafifçe gülümsiyor, göileri

ni uzak ufuklara. dikiyor ve devam 
ediyor: 

- Stüdyoların önünde bekliyorum. 
Günlerce bekleyebilirdim; rejisörler 
aramızdan geçiyor ve geçerken omuz.. 
lara vuruyorlar: ''Sen, sen,,. Tabii, 
ancak tanıdıklarını, tecrübe edilmig 
olanları ve derhal İ§e yarayabilecek -
!eri intihap ediyorlar. Sonra, geri ka... 
lan dağılıp gidiyorlar. Öğle Y.a.manı 
gelmiştir. Artık kimseyi r-.ngaje etmi
yecekler· 

Stüdyonun yanında., küçük bir ame· 
le birahanesi var. Marlen Ditrih, sine. 
ma hayatının ilk günUnde, biraz jam
bon yemek için oraya gidiyor. Sizi te

min ederim ki, hlç de neşeli değil.. Ya. 
nımda, benim gibi inkisarı hayale uğ
ra.mı§, benim gibi mahzun bir genç 

k1z daha var. Konuşuyoruz. Tam ma
nasile mUptedi sayılmaz. Bazan figil. 
ranhk yapıyor. Binaenaleyh bana na
sihatlarda bulunmak ve hatta bana 
acmıak hakkına maliktir: 

''- Hiç kimseyi tanımıyor musu
nuz? Şu halde bir gün seçileoeğinizi 
nasıl limit edebiliyorsunuz? İsminiz.in 
bir listede mukayyet bulunması, han. 
gi işlerde kullanılacağınızı bilmeleri 
llzmı. Ben, her zaman himıetçi rolle
rine çıkıyorum. Şimdi az çalışıyorum, 
çünkü bilhassa harici ve kahramanlık 
sahneleri filme alınıyor. Siz, belki de, 
talebe veya büyük baloda kibar kadın 
rolUnU yapabilirsiniz. Suvarclik elbise 

• ? 
nız var mı . ,, 
Şaşkın bir vaziyette başımı sallıyo

rum. BütUn bunlan tahayyül etmekten 
bir sUrU dolaplar ~ekten o kadar 
uzağım ki! Fakat, arkada..~ım, tered. 
dUtlerime rağmen bana yardım etmek 
azmindedir. Beni kolumdan yakalaya
rak sUrüklüyor. 

"'- Ben sahne vazn asistanını tanı
yorum. Figüranlan o intihap ediyor. 
Sizi tanıması lhmıdır.,. 

Beni kUçUk bir kapıdan içeriye so. 
kuyor. Mukavemet edilmez bir tebes
sümle, bize doğru gelen kapıcıyı ye
rinde hareketsiz bırakıyor. Koridor. 
Inra dalıyoruz. Amelelerin bir dekor 
hazırladıkları soğuk bir stüdyoya gi
riyoruz. Başlarmda, kendflerini idare 
eden sanem, genç bir erkek var. Yeni 
dostum onu kolundan ~ekiyor. DönU
yor, hfç de memnun görUnmiyor; kir. 

lstanbul kros 
• 

şampıgonası 

Bu hafta yapılıyor 

Bu seneki bütün yarl§1.arc14 biri>ıcı1iği 
alan Galatasaray takımı 

Evvelki hafta yapılan T. S. K. 1ru. 
pası krosund2 sonra, önUmUzdekJ 
pazar günil de İstanbul mmtakasmm 
resmt kros §8.IDpiyonası yapılacaktır. 

Saat 15,30 da Şişli sırtlarında lki 
kategori üzerine (3000) ve (6000) 
metrelik mesafelerde yapılacak bu ya. 
rışa kısa koşuda genç atletler, uzunda 
ise daha tecrübeli ve eski atletler i§
tirak edecektir. 

Büyük ve zorlu bir çekişme ile niha. 
yet bulacağına §ilphe olmıyan bu bU. 
yUk yarışın birincisinden dördüncüsU.. 

ne kadar derece alan atletler, Türkiye 
kros şampiyonasına. btanbulu temsi
len girmek hakkını kazanacaklardır. 

Hemen hemen bUtün klüplerin işti. 
rak edeceği pazar günkü müsabakada 
bu sene bütün yan3larda olduğu gibi, 
yine Galatasaray ekipinin birinciliği 
alması aşağı yukarı muhc.kkak gibi • 
dir. S. M. 

'Iüıkige kır koşusu 
şampiyonluğu 

T. S. K. htanbul Bölgesi Ba§kanlı
ğmdan: 

Türkiye kır koşuşu §8111piyonluğunaı 
iştirak edecek olan takımlar 6/3/938 
de yapılacak Bölge birinciliğinde de
rece alan atletlerden te§kil cdileeek
tir 

Keyfiyet bütün atletlerimize tebliğ 

olunur. 

Al~ieı ikalılar Beı linde 
mağlup oldular 

Birle§ik Amerika buz hokey millt 
takımı Sportpalada yaptığı ikinci kar. 
§llaşmasmda da mağ1Up olmuştur. 

Bu defa da Bertin Paten klübü Ame. 
rikalılan 3-1 yenmiştir. 

Kanadalılar Alman
laı ı yendiler 

Alman buz hokey §8mplyonu Sc. 
Riesscrsce ekibi dünya şampiyonu Ka
nada ekibi ile Munihte Garmiş-Parten
kirchendeki olimpiyad buz patin11j sa. 
hasında geçen pazar günil karşıla§mış. 
tır. 

Kanada ve dünya şampiyonu olan 
Sudbory ekibi her bakımdan üstün bir 
oyundan sonra, Almanya. şa.mplyo. 

nunu S.0 mağlUp etmiştir. 

piklerini kırparak bana bakıyor, öte
kisinin imbatını dinliyor, yum~uyor, 
bana bakıyor. 
''- Pekal!. Bakarım. Bu birkaç gün 

içinde gelin. İsterseniz yarın gelin. 
Evet, yarın iyi olur. Kapıcıya, Siber
le randevünüz olduğunu söylersiniz. 
Benim ismim Rudolf Siberdir. 

Dı§a.nya çıkbğımız zaman arka.da. 
şım bana şöyle diyor: 
"- Kurtuldunuz. Size figU.ranlık 

'\"erecek. 
(Dooamı var) 

Futbol Federasyonu, tTçoka karşı sahaya çıkmayan 

Fenerbahçeyi 
haksız buluyor 

Bu haftaki maçın hakemi 
için de anlaşma olamadı 

Fenerbahçe kll1bünUn geçen pazar ı - ''Fenerbahçenin sahaya çı~ • 
günkU milli kU.me maçında İzmirin Üç masmı doğru bulmadık. Klilp rıı~ 
o~ ta.kımma ka.r§ı ·müsabakanın ken. bakanın kendi istediği sahada Y'ı; 
di sahasında yapılmaması yüzünden - ması için evvelce ne mmtakayaı ~ 
stada gelmemesi ve hükmen mağlO.p federasyona ve ne de ku.ruına 
addedilmesinden mas.da, futbol fe- hiçbir müracaatta bulunmamıştır· _..a 
clera.syonu bu klilp hakkında bir de Yalnz Kem.al ismindeki bir tdilrr 
inzibati bir karar verecektir. Ankaraya gelerek hususi sure~ 

Bu karar için federasyon taratın- raya buraya baş wrmuş fakat __. 
da.n İstanbul mmtakasma bazı sualler sJf atı olmadığı için bu müracaat 
eorulmuş, mmtaka da bunlara l~ bul edilmemiştir. dl. 
gelen cevabı vermiştir. Fenerbahçenin iddiası varid -,_,:IJ 

Bu mesele hakkında futbol federas. dir, buna da sebep; sarı J!ch•ertı;ıd 
yonunun erk!nından sallhiyettar bir bu iddiayı milli kü.rne talimatn~ 
zat Tan muharririne &Wlları söyle- tebelluğ ettiği zamruı yani ıı:ıaÇJ"'" 
miştir: başlanmadan evvel yapmalı idi·rt 

Bu haftaki 
resmi 

maçlar 
T.S.K. İstanbul bölgesi Futbol ajanlığın· 

dan: 
5-3-938 cumartesi günü yapılacak maçlar 
Beşlktıııs stadı: 
Anadouhisar - Gala Geneler B takımları 

saat 13,15 hakem Fahreddin Somer, 
Davutpaşa - Feneryılmaz B takımlan 

saat 15 hakem Sevki Çanka, 
Taksim stadı: 
Güneş - Beykoz B. takım.lan saat ıs,so 

hakem Adnan Akın, 
Süleymanl:re - Galatasaray B. takımları 

saat 15 hakem Adnan Akın. 
6-3-938 p:ıuır günü yapılacak maçlar: 
Fenerbahee stadı: 

Altınordu - Davutpaş:ı A takımlan, Saat 
13,30 hakem Tank Oıerengln, 

HilAl - Ort:iköy A takımları saat 15,15 
hakem Tarık Oıerengln. 

Beşiktaş stadı: 

Doğanspor - Galata Geneler A talnmla.n 
saat 9,30 hakem Zarlrt Akerson, 

Gfineş - Beylerbtyl (Şilt macı) A takım· 
ları saat ıt,15 hakem Nuri Bosut, 

Galatasaray • Topkapı (Şilt maeı) A tn· 
kımları saat 13 hakem Adnan Akın, 

Karagümrük - Feneryılmaı A takımlan 
saat 15 hakem Rıfkı Aksay, 

Voleybol 
Bu haftaki 

mUsabakalar 
T. S. K. lstanbul Bölged Voleybol 

Ajanlığından: 

5131938 cumartesi gününden itiba. 
ren voleybol ma.çlan Alemdar cadde
sindeki Y. M. C. A. lokalinde yapıla,. 
caktır. 

B" haftaki maç7.ar §Unl.ardır: 
Süleyınaniye - Anadolu saat 15 de 

hakem Rıdvan 

Eyüp - Beykoz saat 15,30 hakem 
Rıdvan 

Galatasaray - Feneryılmaz saat 16 
hakem İlhami Polater • 

lsta.nbulspor • Hi18.l saat 16,30 ha
kem llhami Polater. 

Federasyoneırsi 
tekzip ed ıyor 

Şehrimde yapılan lik maclan neticesi
nin nveraj usullle birinci la~·i nl işi o za. 
mantar bütün gazelelerde uzun münaka~a· 
Jara sebeb olmuştu. 

lstanbulda çıkan spor mecmualarından 
biri ise Fc?derasyon reisi Sedat Rıza ile 
yaptığı bir mülAkatta İstanbul ajanının 
tatbik ellili averaj usulilnO doğru bulma· 
dığı ve lstanbul futbol birincisinin bu ~e
kilde lesblt edilemlyeceğlni yazdı. 
Son ıtelenCTürk spor dergisllnde rederas 

yon reisi S.edat Rızanın hiç bir gazete ve
yahut mecmua muharririne beyanatta bu· 
lunmadığı bildirllerek bu mecmuada çıkan 
beyanahn doğru olmadılını yazmaktadır. 

• • • • 

Diğer taraftan bu pazar ya~ 
olan Fener - Be3iktaş milli kilJıle ,.d• 
§I]aşması da etlpheli bir hal atırı oP 
Diğer havadislerimiz arasındJ t 

yacağmız gibi İstanbul mmtak~ 
siplin divanı bu akşam topl~ı' 
Enosls - Fener maçındaki h8 ~ 
dolayısile Fenerli Esatla HüsaJXl 
hakkındaki kararını bildirecCJctiri fi' 

Bu karar eğer beraet ise ne ~~c' 
kat ceza verilecek olursa Fenet:-A 
bu iki kıymetli rUknündcn de ııı~ 
olur, bu suretle de pazar günU ;1' 
taşa karşı çıkacak takım çotc 
maca.ktir. ~ 

Bu pazar gllnkü müsabakaııJ!I s/! 
kemliği l&lnde de henüz bir ,ol ~~ 
olmamıştır. Gerek 1ll leri 11e ~-, 
!e ajanın muvafakati ile ıaytıı , 
nan Adnan Akm mazeret beyıJJ.:,; 
rek bu hafta hakem dura.ına~ 
kati olarak bildirmistir. 

Fenerbahçe11, 
ikinci reisi istif& e ~ 

Fenerbahçe klübü ikinci rei'1 , 
yer kaymakamı HüsnU klilP~ 
el reislik vazifesinden istifa 

Mınlııkueı dıe plin dl~•~ı 
Fenerliler h8 

1 kındaki kar8r 
Bu akşam tebtll 

edecek ıs~ ti' 
Birkaç ay evvel Fenerba ... ~ 

Yunanlstanın Enosis kIUpierl f o;t' 
da Taksim stadında oynan~;ıeııl t 
maçta dost ve misafir fut Jj o1dJf 
tekme ve yumruk atan Feı;:!acJJt' ol' 
culardan HUsameddlnle uoılO r 
tanbul disiplin divanına verectetl:,. 
duklarını ve bu maçı idare 01ıııı ~ 
kem Şazi Tezcanın da bak

9 eıee > 
slkasının geri alındığını e'f"f ,
mlşttk. 1111J11 ,rt_ 

tstanbol disiplin df'\'ant ıııeıet1~ 
mandan beri yaptığı ıncele n r.~ c1P 
na. erdirebilmiş oıduğun~1ğ ede, ıı• 
bu akşam verecek '\'e teb ytıcrB ~ 
için Fener takımı kaptan~ıı :ıı:•ıı~,,c 
kaleci Hüsameddin. nıua a1'ş~111 cJJ' 
hakem Şazi Tezcan bu r:ıteılıl6 
beş buçukta mmtaka nıe / 
vet edilmişlerdir. ~ 

SUleymanlYe ti 
klllbUnOn d~ıııı~ 

Süleymaniye KJübÜ s.aı. saat 14 'f" 
5/3/938 cumartesi gU~il topl.s't' 

klüp binasnida wnurni bır t1f' 
pılacalçtır. . • b\l toP1111 ;ti" 

Bütün klüp üyelerınitl ·yetle 
gelmeleri lUzumu ebeııut11 
olunur. 
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Herkesin ağzında aynı şarkı: "Ben esmeri fındık ile, 
üzüm ile beslerim 1,, sebebi var: 

Fındık üzümle 
besleniyoruz 

. Seyyar satıcılık, kndm eapkalan 
&'lbı tnodaya tabi oldu, gitti. Zaman 
~an İstanbul sokaklarında dolaşan 
eyYar satıcıların kıyafetlerinde ve 
~~t~ık_ları yiyeceklerde büyük bir de. 

Seyyar sarttocılaır<dlaı kadın 
şapkaOaıro ~öbft m@~aya ~abD oDcdlın 

gi.sıkiık olduğunu görüyoruz. 

Bilhassa yemiş ve bunlara benzer 
YiYeceklerd Es · f ı b e... kıden mdık, fıstık, 
e lebi gibi şeyler, altınn iki tahta 

~atc;ası sokulmu§ ve yanındaki teneke 
ne tııdan dumanlar çıkan büyükçe te-
nı ke kutularda satılırdı. Portakal, el· 

1 a gibi meyvalar da sırttaki küfeler. 
e dolnştınlırdı. 

nı·li'~~at, birkaç sene evvel seyyar ye. 
~·IŞçıiıkte büyük bir inkılap başladı. 

ır kavanoza doldurulan bademlerin 
on tan i . d .es nı kırk paraya satan bir e. .. t:;:1 türedi. Elini kavanoza sokup on 
lt e bademi önünüzdeki masaya bıra.. 
\'an bu adam derhal taklit edildi. Ka. 
le an°Zdaki bademleri almak için tcne
~tı:PÇeler yapıldı. Renkli küçük k!. 

"Yiiz llirhcmi bir çoyrc7:,, diye 'bağırı yor,,· fak~t feyreği attınız mı terazi
nin gözüne 1ro yduğıı ']/ÜZ gramdır! 

~t başladı. Yazan: 
den "" 1:da.rik edildi. Mantar gibi yer_ 

1 

lt"ı...- vvg'alruı bu sntrcılnr arasında rc-

ler On beş tanesini kırk paraya veren.. yekta R a g I p on e n 
l!e Oldu. Fakat ne oldu, bilinmez, bu -----------·--• 
~ar bademciler bir müddet sonra 

dan çekiliverdiler. 

"-Orta.Ya yirmi tanesini beş kuruşa 
·~ren tth Seyyar nane şekerciler çıktı. 
~elerde, sinema. ve tiyatro kapı • 
~ a, köşebaşlarmda avnz avaz ba
' bu satıcıların da bir mUddet 

a Yok oldukları görüldü. 

- Yüz dirhemi bir çeyrek! .. 

Dikkat edin, yüz dirhem diyor. Ye.. 
nına yakl~ıp çeyreği attınız mı, tera
zinin gözüne koyduğu yüz gramdır. 

' M.alfım ya, dirhem kalkalı seneler var. 
Fakat dirhemi görüp de sorarsanız 

§Öyle cevab veriyorlar: 

- Ağız alı§kanlrğı beyim, kilosu 
albnI§a bunun! ... 

~ ~u. tanesi krrk parayn karameIL 
d\l la.kip etti Bir mUddet bu, sUrül. 
8itı ~ÜYük, küçük kadm erkek herke-

~! 'hı oynuyordu. Bir ara, sokak He.sap ederseniz yüz gramı beş ku-
1~rmi tanesi beş kurup. satı. ~ eder. 
tenk ... "ltıttttlan~ıttmar relik B . 
l>oM-_

1
kaooara bürünmfiş çikolata iş.. ir yandan sı?.e cevah verirken, bir 

• 1.<1. aıı k yandan da ilzU.mle karışık fındığı kil.. 
Se apladr. çük kesekağıdma doldurmaktadır. 

'beıtıe~r satıcılıkta yeni bir moda 
~ab nirken ortaya el arabaları çıktı. 
tt?ı. alarcın elli kiloya kadar eşya ta
llt cakken seyyar satıcılar bundan Is. 
JA..~deye kalkıştılar. Yeni bir yiyeceği 
~ etn . ş· ı er. O da, fındık, ve Uzüm ••• 

Kesekağıdmı elinize alıp da §Öyle 
bir fındıkla UzUm nispetini mukayese 
ederseniz, onda sekizi üzüm, ikısi fın.. 
dıkttr. Yani seyyar satıcı seksen gram 
Uzilmü size beş kuruşa satmıştır. Ü· 
zümün kilosu ise 20-25 kuruşadır. Siz 
fmdığm kilosu üzerinden para öcliye. 
rek kanmışsınızdır. Eh, ne yapacak. 
smız? Beş kuruş için bu kadar ince 
hesap mı yapacaksınız.. Ksekağıdmı 

cebe koyup yolunuza de,·am ediyorsu-

~ ~?1di tahta bir el arabasının dibi. 
bır ır çuval üzU.mU istif edip tlrerine 
'ab:ta da kavrulmuş fındığı boşaltan 
ta,nb hantal, lalıik seyyar satıcı Is -
~ :1 SokakJannı dolaşıyor. Araba
lıcııa ır. k.öşesinde sırf fındık istiyen a. 
tlcııu ~ ıçın de bir küçük çuval f mdrk nuz. .• 

-..ıı:;.=•rlar: Bu günlerde kimin yanına gitseniz, 

lllS il !R ip ; IV 'E ı f A,C i A! RlO•M IA N rlt.. 1 
'Vt,r~iha, oğluna baktı. Ferid, annesini memnun görmek, ona 
lltcı içtn ~Zil yerine getirdiğini anlatmak istiyordu. Ferid'in Se
~Uı Ba~" demesi, Fatmanm bile dikkatini çekmişti. Ma
~ haYretini açığa vuracak en küçük bir harekette bulun.. 
~ttgu Çekindi. Tekrar derin bir sUldtt başladı. Üç ki§inin bu-

ağzı üzUmle karışık fındık kokuyor. 

Dayanamayıp sesleniyorsunuz: 

- Anlıyalnn! 

Eğer arkada.smızın veya. nhbabmt· 
zm cebindeki küçük kesekağıdı bo§al. 

mamışsa, biraz sonra sizin de ağzınız 

kokımı§tur, yanlış a.nlamaynı, ağzınm 

güzel bir koku bürümüştür, demek is. 
tiyonım ... 

Eğer arkadaşınız ikram ebnemişse, 
ilk işiniz sokağa çıkınca bir köşeba
§mda yan gelmiş arabanın yanına 

ya.klaşrp çeyreği toka etmektir. 

Fındık ve üzilm satılan el ara.balan 

son günlerde o kadar çoğaldı ki, be • 
men her semtto vo her k()eebqmda \ 
bunlara rasgeliniyor. 

İstanbulwı gedikli satıcıları. Sabık 
haamllar, memleketinden Istanbula ka 

yıkçılık için gelip de iB bulamıyan A.. 
nadolulu gençler önlerine koca bir el 

n.rabasıru kattılar mı, ha babam 1stan.. 
bul yokuşlarını inip ~ıkıyorlar. 
Şimdi seyyar satıcıların keyfine, 

yahut modalarına tabi olarak boyuna 
fındık ve ilzUm yiyoruz. Bundan evvel 

nasıl aylarca çikolata, blskill, karame

la, nane şekeri ycdikse ... 
Bakalım bu moda nekadar sürecek? 

Eğer çabuk geçmezse, kısa bir zaman 
zarfında İstanbuldaki fındık ve UzUm 

HBS, AŞK ve IZTIRAP ROMAINI 
Nakleden: SlJHEYLA ŞEliH. 
....-..- ~ .... _,~ ._.. ~- az;s - -~ 
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Kollannı genç kadına uzatarak 

onu kendisine doğru çekti. Islak yll· 
zUnU muhabbetle öptll. Nermin ya
vaşça: 

- Ferit, benim se\•glll Ferldlm. 
Blrkaç dakika sevincinden her 

UzUntUsUnU unuttu· Artık Ferit ken
disini seviyor, nihayet ona aşkını ve
riyordu. Birden kendine geldiği za
man hazin bir sesle: 

- Çabuk geliniz! Bütün gUn sizi 
andı. Doktor artık öleceğini söyledi. 

BUyilk bir JA.mba ile aydınlanan 
odaya girdiler. Belkls hanım kızının 
ayak ucuna oturmuş onu seyredi
yordu. Biltiln annelik hisleri uyan
mıştı. Zavallı Sevim şimdiye kadar 
onda aradığı şefkatl ablasında ve e
nlşteslnde bulmuştu. Feridl görerek 
kızına eğildi: 

- lşte enişten Sevim .. 
Sevim damarlı gözkapaklarını kal 

dırdı; solgun dudaklarlle eniştesine 
gUlmeğe çahşU: 

- Sizi çok bekledim enişte .• 
Ferit eğilerek üzerine kumral saç 

lan dökUlen alnını öptU. 
- KUçUk kardeşim, sizi ~ok seve

rim .. 
Heyecandan boğazı tıkanıyordu. 

Bu genç kıza karşı sahiden bir kar
deş muhabbeti beslemişti. 

- Siz cok iyisiniz. Size bir şey stsy
lemek isterim. Anne,, abla, bir daki
ka bizi yalnız brrnkır mısınız? 

Anne kız blrlblrlerlne hayretle 
baktılar. Sevim ölilrken eniştesine 
ne gibi bir sır tevdi edecekti? 

- Bir dakika! diye kesik aesile 
tekrar inledi· 

Yavaşça çekildiler. Sevim sordu: 
- İyi işitmek için daha yakın ge· 

lir mfsfnfz? Konuşmak için eok zah
met çekiyorum. 

- Evet hakkınız var. Yanna kn-
dar bekleseydiniz daha rahat ko-
nuşurduk. 

- Hayır belki yarın ben burada 
bulunamam. Dinleyiniz: Allahıma 
yalvardım: Ablamın bahtiyar olma
sı şart.ile ölmeye razı olduğumu söy
ledim. 

Ferit şaşırarak: 
- Ne söylllyorsunu Sevim '! 
- O .. Ço?E tabll bir şey? Onun bah 

tiyar olmadığını pek iyi anlamışdım. 

stokunu bitirip hariçten ithalata baş
lıyacağız. Öyle ya, hemen blitiln Is • 

tanbul halkı aşağı yukan bir aydır 

f mdık ve Uzümle besleniyor. 

Yerli mahsullerimizin istihlaki nok. 
tasından bu, memnuniyetle karşılana
cak bir haldir. Fakat işin içinde kan
dırmaca olduğundan nefis fındıklar 
çabuk hazmedilmiyor! 

Bir gün bahçede beraber iş işlerken. 
sizi g6rmilştUk. Siz elinizde birçok 
çiçeklerle 6tekinln mezarına gidiyor 
dunuz.O zaman zavallı ablacığım s .. 
rardı, elleri titremeğe başladı. Ne 
kadar ıstırap c;cktlğlnln işte o zaman 
farkına vardım. 

Yavaş yavaş konuşurken eniştesi
nin elini sıcak parmakları arasında 
tutuyordu. Zayıf yUzUnde çok bllyUJc 
görünen gözleri Ferldln hUzUn dolu 
yUzilne dikllmlşU. Yalvararak devam 
etti: 

- Onu sevmeniz l!zım. Yalnır: 
benim ablamı sevmeniz ıa.zım .. 
Boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Onu sevlyortJm· Benim kUçUcnk: 

kardeşim. Emin olunuz. Yalnız onu. 
seviyorum. 

Kurşuni rengi ruhsuz kalan gaz. 
terinde birden bir sevinç bellrdt• 
Rekslz dudakları arasından: 

- Ne mesut bir dakika! Artık an .. 
nemle ablamı çağırınız! 

O gece sabaha karşı Sevim anne-o 
si, Nermin ve eniştesinin yanında 
rahat bir uykuya dalmış gibi öld~ 
Zavallı tocuk hayatını feda etmiş ve 
yalnız hislerini eniştesine anlatabll• 
mtştl. "Aşkda en büyük deın, kendi 
hayatını feda etmektir.,, 

• • • 
Yaz nihayeti Şerife hanım, Htk1 

met paşalan ziyaret etmtştl. Çok mef 
hini fşfttlğl kUcilk Haşimi görmelt 
istiyordu. Onun asıl fikri tslttlklerl• 
ntn doğru olup olmadığını anlamak~ 
tr: Ferit nihayet eski kalnpederinirı 
ısrarına dayanamıyarak Feridenlll 
kemiklerini Mısıra göndermişti. Hat 
tA sanşın Ferldenln bllyUk resmi de 
kaldırılarak bir dolabın tçlno yer· 
leşUrllmlş diyorlardı. Kahlredekl e'1 
de bulunan bUtnn eşyalar Ferldenlrı 
allesfne teslim edilmiş ve bina de 
satılmıştı. Nihayet Ferit Ue Nerm'4 
nln blriblrlerlnl çok fazla sevdlklerl'I 
nl söylnyorlardı. 

Şerife hanım memnuniyetle 'ka. .. 
bul edildi. Yalnız tarasadakl bir k~ 
saatlik bir ziyaret onun blltUn merak 
Jarını tatmin edemedi. Nermlnln es
kisinden daha neşeli, sahlden daha 
neşeli olduğunun farkına vardı. Fa. 
rld de değişmişti. Eski zayıf ytızUnde 
bir hayat, gözlerinde btr sevinç görll .. 
lUyordu. Şerife hanım bundan evvel.
ki gelişinde bahtiyar bir adam ya• 
nında bulunmadığını hissetmişti. Şe-o 
rife hanım bir gün bir akrabası evin• 
de şöyle söylüyordu: 

- Artık ölllnceye kadar sadakat 
dünyadan kalkmış, işte Feride unu• 
tuldu bile .. 

Akrabası hemen cevap verdi: 
- Doğru bir harekettir. Mademki 

başka bir kadınla evlendi. BUtün 
muhabbcttnl ona borcludur. Nermin 
de buna mUstahaktır. 

BİTTJ 

1Y ABAN C·I ' D 1 İil LE RE iN A ,K Lt lHA'KK'I .MA·HFUZD'UR 

~ll bu odada sanki kimse yokmuş gibiydi .• 
~ıı~ gen~ odanın dört bir yanına, göıc gU.zel görünecek bir 
"': 'Beı-pi§tirilip yerleştirilen eşya arasında ayakta duran bu 
'1;;1 .. : kendılcrinde konuşmak ccsa.retini bulamıyorlardı. Bu 

HABERİN EDEBİ TEFR1KASI:' 

mütenasip vücudunun yan hatlarım aydmla.tıyordu. Eliyle, saı
lanmamak için, kapının kenarına tutunmuştu. Vücudu, Seli.. 
min hulunduğu yerden bir gölge halinde görünüyor, yalnız koyu 
siyah gözleri, sofanın tek ve ynn penceresinden duvara çarpan 
aydınlıktan aldığı 131kla parlıyor ve bu ışık, ayni m.manda gö. 
ğüs hatl3.nru ortaya döküyordu. Bir elini yanma sarkıtmıştı, 
eteğiyle oynuyordu. Hafif ve ıstırap dolu bir sesle: 

......_~~giderilmesi lAzımdı. Fatma: 

......_ ~çuk hanımcığım _ dedi - beyefendi erken mi gelecekti? 
): .. ' ~•et. .. Erken gelecekti de biraz çıkacaktık. 
~llr e iyi olur ... Bugün hava da pek güzel ... Neydi o dünkü 

q l!a1tii; Aınan A1lah ... 
dı.~le boate:1 dün müthiş bir §eydi. İstanbul, belki İstanbul ola
;;1,ed.1• oyle coşkun bir yaz yağmuru görmemişti. Durup 

bıı<ı i .. en, §arıl §a.?11 yağmış, sık yapraklı e.ğa.çlarm diblerin
~ ~ap ene ucu kadar kuru yer bırakmamıştı. 
lıı~l>~ ~1:1;1n:ın rengi açılmıştı, çiçekler canlanmış, köşkün en 

1 'aat r el'ine kadar işliyen taze toprak kokusu, aradan yir. 
~alın g~ği halde hfil& kaybolmamıştı. 
......_ ~ a ~ave etti: 

tn.> ~ ~ kırlar her günkünden daha gUre!dir. 
-~l>dııt e F'atnıa. .. Gilr.eldir •.. Bari erken gelseydi de vaktiyle 

~ ~~~ geleceğim dediyse beyefendi, neredeyse gelir ... On 
8~ r .k~, köşkün bahçe kapısından dışarı · çıkmadınız. 

~' ~erı~zcıe olsam, her gün, her dakika gezerim. 
b~lr ~ ~ika gezmek gönUlleri rahat insanların yapabile

~ ~ eur:dır ktznn. 
\t, d~~e,_ .~bihanın ağzından kaçmıştı. O dalına ra
~~etl tizüntUsüz ve mes'ut görünmeye çah§Illıştı. Bu sö. 

it d~n:tini nakzetmiyor muydu? 

'' l!!ıh ceyle: 1 İş~ llrndütlltAh benim de gönlUm rahat ama, yapamıyo. 
•.• .. d.edi. 

Yazan: Hasan Rascm Us 
Fatma., karyolaıun üz.erindeki, küçük hanım.mm robdöşam.. 

brını katlarken Sabiha da, koltuk üzerindeki kitabı aldı. Bu. 
nışmuş b!r halde yerde duran kağıt parç.a.smı kaldırdı. Onu 
eliyle mümkün mertebe dilzleterek tekrar Kitabın içine koydu. 
Sonra, yandaki odaya, Selimin yazı odasına geçti. 

Fatmayla Ferid bakıştılar. Biri annesinin, biri küçük hanı
rnmm, hiç de söylediği gibi gönlünün rahat olmadığını biliyor. 
lardr. Ferid başını önüne iğerek kapıdan çıktı. Geniş sof ada, 
küçük ayaklarının çıkardığı ses, yavaş yavaş erirken, sesi işL 
tildi: 

- Anne! babam geldi. 
Fatma oda kapısnıa. .ilerledi. Sabiha da acele kütüphaneden 

odasına geçti. Dışarda, Feridle Selimin yavaş sesle konuştuk
ları işitiliyordu: 

- Nasılsın bakayım Ferid? ... Bu değişikliğin neden? •.. Ba
na "amca" demekten vaz mı geçtin? Ama ben yine senin, her 
zamanki gibi, amca demeni istiyorum. Daha iyi değil mi? 

- Baba. dememi annem söylemişti. 
- Sen annene bakma Ferid... O beni memnun etmek için 

her şeyi yapar. Ama sen yine ''amca" de... Ben böyle istiyo. 
nım. 

Selimin sesi titriyordu. Ferid de amcasının bu beklemediği 
cevabı karşısında donakalmıştı. Kabahat annesindeydi ... O zor
lamamış bulunsaydı, zayıf vUcudunu, gUnlerce hrrpalıyacak 

böyle bir neticeyle k~ılaşmıyacaktı . 
Sabiha ltap1dan görilndii. Arkadan gelen bol ışık,. jnce ve 

- Seni memnun edeceğini sanarak ben teııblh etmiştim Se--
lim, dedi. 

Selim, 1ro.rismm sesindeki hüznU anlamakta geclkmedi: 
- Ben, amca demesinden de memnun olurum Sabiha ... 
- O halde affet beni ... Aldanmış olacağım. bazı cümlele-

rinden memnun olmadığın mana.smı çıkarmıştım. 
Selim, kansının yanına yaklaşmıştı. Ferid hlla bull\;lldu~ 

yerde kımıldanmaksızın duruyordu. Sabiha. kocasına odaya 
girmesi için yol verirken, Feride de: 

- Gel yavrum. Sen de gel.. .• dedi. .. 
- Ben aşağıya. bnhçeye ineyim anne ..• 
- Hazırlanman ıazım oğlum ... Bak amcan erken geldi. Bu. 

gün biraz kırlarda dolaşacağız. 
Sabiha bunu söylerken oğluna. bakıyordu. Odaya. giren Seli· 

me arkasını dönmüş bir vaziyetteydi. · 
Selim f)USUyor, bir şey söylemiyor, sadece, odayı bol ~ıp 

boğan, odaya bahçenin karışık çiçek ve dünkü yağmurun hava· 
ya kanştırdığı toprak kokularını dolduran açık pencereden tt 
gökUn ufka ya.kın bir yerinde toplanmı§ duran beyaz bulutlara 
bakıyordu. 

Selim ince, uzun yapılı, geniş omuzlu h§kim duru§lu bir 
ada.nıdr. Gllr ve uzun saçlannı geriye taramıştı. Alnmdaki iki 
derin, göz ken.arlarmdaki birkaç hafif çizgiden, ancak şakakla.. 
rmda ak görünen saçle.rından ktrk yaşında bir adam olduğunu 
anlamak güçtü. Sabihaya göre Sus.de en çok benziyen yeri gaz. 
leri ve ~enP bUkUmUydü. Ust dudağını kapıyan bıyıklan, kaim· 
ca dudaklarmm ~rillmesf ne m~ui ol uyar, ince kaşlan altında: 
biraz çukura. kaçmış gibi duran gözleri inwıa hUrmet aşılıyor-
dıı. (Devamt ~). 
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Alevi Türklerin 
dini tıususiyelleri 

Profesör Hasan Reşit Tan;<ut 
Mers:nde mühim bir 

konferans verdi 
Mersin, 3 (A.A.) - Sömelter tatili

ni - Cenup vilayetlerinde geçiren Ma
raı Saylavı profesör Hasan Rq:t Tan
kut Adana,da olduğu cibi gösterilen ar
zu üzerine MersJıde de önemli bir kon 
ferans vermittir. Konferansın mevzuu 
Trük tarih ve Ti.irk dini tezlerinin lrro 
nolojisi idi. Şehir ainama11 ~lonunda 

verilen bu konferansa İlbay, SaylavlAr, 
memurlar, muallimler, ıerbest meslek 
erbabile halktan kealf bir dinleyici küt· 
lesi iıtirik etti. 
Profesör Tankut yeni TUrlr ilminin ta 

rih ve dil bahisler!n~ki nman BlçUaO
nU izah ettikten sonra demiştir ki: vesi 
kaların açup aydınlattığı eski Alemin 
tarihten öteye uzanan geniıliği içinde 
keıdisini 9iddet1egösteren ve alllcalan 
kendi üzerinde toplayan her otif ueli 
Ti\rk varlığının cevherinden bir katra 
taşımaktadır. onun içindir ki biz dilimi
zi ve tarihimizi tetkik ederken herhan
gi bir nman hududu içinde çevçivele
nilp kalmayı ilme "e haki.kata aykm bir 
noksan telakki ediyoruz. Gırp Türk
lerinin tarihini hatta dilini lalam! bir 
zaman hududu iç:nde mütalea edenler 
ancak husus? ve mevzil tarlı yapmak 
iatiyenlerdir. Öl\ asya .za ın,merkezi 
aıyadan kopup gelen Türk dalgalannın 
aükilnet bulup çalkalandıktan lkind 
yer ana yurtdur. bilinmiyen zamanlar
lar.dan beri Türk kavimleri biribirinl 
müteakip ön asyaya ve anadoluya ceHr 
ve onda yerle§irl:r. Onun içindir ki 
blltün aayada yayılımı olan antropolo
jik t iplerle kütle ve kliltilre ait huaual
yctlerinhepsini ön asyada butabiliyoruı 
tan sonra bu tipler ve huıuıiyetJer ana 
ön asya ikinci bir göç merkezi olduk • 
tan aonra bu tipler ve huıuaiyetler ana
dolu Uzerinden akdenb kıyılarına .,. 

lUl ettl 
oradan da afril<a ,,ıe avrupa içerine hu • 

Türk jeniılnin eaaslandırdılı bu teı 

yayıbg ve yapyı§ hududu çok geni§ bir 
Türk ilemi tanıttı. 

Garp ilminin tanıttığı ve ötedenbed 
isimlcndirmeğe çalıştığı büyük ana ırk 
igte bu ilemin içindeki varlıktır. Ona 
ki isi ''Homo taur,eus., kimısi "Homo 
dinarieus,, kimisi ,,,brach~.:ephal,, dedi 
ler fakat ekserinln ittifak ettiği "Brac
hiephal,, adıdır • ., 

Profesör, yüksek topraklan ve büyük 
ıu boylarını ıenlendirmig olan bu ıl1c 

medeni insanların kültUrU ve i<Ultüranu 
izah ettikten sonra ıu mühim noktalara 
iprıet etti: 

- Natürl.zme iıtinad ed:n bu (alpln 
dinin.de, insan dnsinin devamına artma 
sına insan hayatının ııık ve aydı bir saa 
detle bezenmesine yardım eden tabiat 
unıurlan, temin cıtt ·ki eri saadet ve feyz 
nislxrtinde bir kur ve blrmete liyık g6 
rülüyorlardı. 

İnsanların go'lnJük hayatı içinde ve 
içten bir ilgi ile vicdanlan teshir etm:ş 
olan bu tabii din muahher dinlerrin he
psine nakledildi, hayatları ve yerleri ica 
bı ihtilatı u olan zUmreler bu nakil a
meliyesini yaparken asla daha çok sadık 
kaldılar. memleketin 9imal tarafındaki 
aleviler ile çukurrova ve hatay,da ya
ftyan alev·ıer i§te bu vaziyette kaimıı 

olan Türklerdir. Bu hususiyetlere ba
kupta onlar hakkında m"fbalafalı ola· 
rak söylenmiı ne var ise hepsi ilme ve 
tarihe aykın. Uydur aıeylerdir. 

Profesör Tankut bundan ıonra eti 
tnrklerinin antrofolojisinl ve tarihini 
anlattaralc sözilnU :ıu ..:Umlelerle bitir
dL 
- TUrk milleti layisite ile hllviyet=ni 
ıerçeklendirdikten sonra içtimai nizam 
olarak tek bir ,eye inandı: birb"rinl .-.. 
mck ve a~kmın hepsini bir tek kelimeye 
bağladı: 

ATATÜRK • ., 

Sovyet Rusyadakl 
muhakeme 

~ BattarafJ ı incide 

lar komiseri tvanof ile eski ziraat ko
miseri Zubaref de dlnlenıniftir. 

lvanof, rejimi devirmek için Buba
rin ile çalıştığını itiraf etmiıtlr. Zu. 
baret ise, ziraat iıleri teşkil!tmı boz
mağa çalıştığım ve Molotof, Stalfn, 
Ejof aleyhinde sulkastler tertip ettiği
ni ~lemi~ir. 

Eski Londra ve Parla leflrl Rakov. 
11ki, Kretlnskinin 927 senesind~nberi 
Troçklstlerle allkasını katettlğl hak
kmdakl stSzlerinin yalan oldufunu be· 
yan etmiştir. 

Çemof, bundan sonra 928 senesinde 
Rlkof tarafından menıevik liderlerden 
birine mUl~kl olmak ve onun vaıııta. 

aile Sovyetlere karıı ikinci entemu
yonalin mUıaheretinl temin etmek Ur.e 
re Berline gönderildiği zaman ne su· 
retle Alman C8.!USU olmu eolduğu hak. 
kında izahat vermi~lr • 

Çerno!, Alman casusluk te§kilAtm
dan takriben 150 bin ruble almış ol· 
duğunu itiraf etml§tir. 934 senesinde 
ziraat komiseri olduğu zaman Rikof 
tarafından Kolhozla.n tahribe memur 
edilmiştir. 

Çemo!, 936 senesinde ''İhtiyat mer. 
kezi,, va.srtasile Ri'mf ile temasa gir
miştir. CUnkU kendisine doğrudan doğ 
ruya mUl§kl olmayı fazla tehlikeli bul· 
mu"tur. 

Yeni bir !e9at merkezi ortaya ~ık. 
mış olduğunda!l dolayı yeni bir dava 
açılmMı muhtemeldir. 

Rikof ile Buharin, Alman ve Leh 
erkanıharbiyelerinin emlr'eri dairesin 
de hare!tet etl!'ekte olan Ukranya nas 
yonallst t~ki'~tı ile temasR ~rmlş 
o'dtı'tfa.rmı ve tesl!m etme'·tedlrltr. 

Ml\teaklben r'..ernof. Berliner Ta~b 
tat gazete!!nfn 930 eeneslnde kendtsi'e 
telft.kl etm!ı otan muhabiri Pol Şefer 
ile o'an mtınuebetleri hakkmda tza. 
hat vermıatır. '. 

Nihayet, Rikof, Buharlnin kendisi. 
ne Semenof tarafından Staıin ve Ka
ganoviçe karşı izhar edilmiı olan 
komplo hakkında izahat vermiı oldu. 
ğunu beyan etmiştir. 

Semenofun ismi, davalarmm bilA· 
hare rüyet edileceği ithamnamede 
bildirilmiş olan sol cenah komilnlstle. 
ri ile sosyal ihtil!lciler grubu meya
nında bulunmaktadır. 

Rtkof, isticvabı eanasmda 934 se
nesinde Kremlfnln eski kumandanı ge. 
neral Peterson, Moekova garnizonu 
sabık kumandanı general Gorbac;ef ve 
ukert akademi kumand:ını Yegero-

fun yardımlarile Kremlin sarayında 
Stalinl öldürmek için komplo yarmı~ 
olduğupnu fttraf etmi~tir. MalUm ol. 
duğu ve~hile bundan birkaç ay evvel 
bu Uc; generalin tevkiflerine mütea'lik 
bir ~ayla deveran etmiş idi ve kendi
leri o tarihtenberi ortada g6rUr.me· 
miı,lerdlr. 

Amer~kada 
fevezan 

Beş milyon dolar 
ıurar yaptı 

J..os Anclos, 4 (A.A.) - Tuğyanbr 

144 ki§inin ölü.-nüne ıe~biyet vermiş

tir .Hasarat, S milyon dolar tahın:n o-
lunmaktadır. • 

Sular, çel .=1meğe pa~lamt§tır • 
Binler ; e ki§i yeraiz kalmıştır. 
Rekoltel:rin uğramıı olduğu hasar 

henüz tahmin edilmemi§tiı . 

Be~ gUn içinde yirmi tc!:"z santimct· 
rcı1:n fazla yağmur yağmı~tır. 

Zabıta memurlarına felakete uğramıı 
mıntakaı;la yağmacılık h:ıreketine kıyam 

eden eıhas Uzerine ıteı açmaları için 
emir verilmi§tir , 

H~Rr.R-~W$ftm~~~~~~-~·--==~~~~~~~~=-==~~===~r==~=====4~MA;;;;R~T~-:;;;19=~===~~~:--

T~~kk;~i.;y M8nçuko askerleri 
Alman-Avus·uı ya anlaşması 

do a ~· ıs·yıe 

Sa1zhurg f "Mtlvnlloe 
·~· rak etmiyor 

Viyana 3 (A.A.) - Sa.lzburg festi· 
valleri cemiyeti, neşrettiği resmi bir 
tebliğde, Toskaninin 938 festivaHnde 
Salzburg orkestrasını idare etmeği ka. 
tt surette reddeylediğini ve cemiyetın 
bu reddi kabul mecburiyetinde kaldı
ğım bildirmektedir. Tebliğde tasrih 
edildiğine göre, Berhtesgaden anlaş- , 
ma.larından sonra Salzburg orkestra. 
sıru idare edemlyeceğini söyliyen Toa
k&nlnln bu husustaki fikrlnt değiştir
mek tızere gerek resmen gerek bueual 
vuıta'arla birçok gayretler sarfedil. 
mit ile de, bUtUn bu gayretler bota 
çıkmıştır. 

• 
ispanya meseıes1 
Barselona, 3 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine cöre Frankhtlerin üç denia 
tayyaresi, dün öğleden ıonra Almeri:ıyı 
bombardıman ederek 18 kitinin ölmesi· 
ne ve 7 k:ıinin yaralanmaaına ıebebi

yet vermi§lerf:Jir • 
HükQmetçilerin tayyareleri tar.riın • 

dan Frankistlerln harp gemilerinin 
bombardımanı neticesinde Almirante 
Cervera zırhlıımda 12 kadar telefat 
vukua gelmiş ve 20 kiti yaralanmııtır. 
Zırhlıda pe~ o lrol:iar hasar vukua gel
mmı olduğu söylenmektedir • 

Frnn~ oculaı m tebllğl 
Salamanka, 3 (.A.A) - DUnkU res· 

ml tebliğ: "Jaen cephesindeki hatlan
mııı düzelttik.,. 

GönUl Uler meselesi 
Londra, 3 (A.A.) - Röyter ~aneının 

iıt.:hbaratına göre, İspanyadaki gönüllü
lerin geri alınması hakkındaki İngiliz 

formülünün müzakerelerine Londrooa 
diplomitik yollarla devam olunmakta· 
dır. Plin esas itibariyle bütün allkadar 
lar tarafı~ kabul edilmit olmakla be· 
rabcr henib halledilmesi icap eden buı 
müıküller mevcut bulunmaktadır. 

Almanya ile 1t:'1ya, ıönWlüleıin ıe
d.pklllM9int tmudm deoek olan Uıl 

~omisyon İspanyaya gide rg itmez ka· 
ra kontrolünün tekrar tesiaini iararla 
istemektedir • 

Fakat Fransa ile Sovyetler lirUği 

ancak gönüllüler ıeri alınımya battı. 
ıdıktan sonra bu kontrolün kuvvetlenme· 
ıini talep ediyorlar ve aksi takdirde 
Frankucular denizden istediklerini ge
tirebllmekte serbest bulunduktan bu 
müddet zarfında cilmhurlyctel lspan • 
yanın kara hudutlannın kzıpanmaıı do
layrı" yle biç bir fCyi almayacatıru ileri 
sürüyor. 

Diğer tarafdan Fransız mahalifi, ln
ıiliz projesinlen hava kontrolunun der· 
piı o)duğunu, halbuki majorktan t:ıy· 
yarelerle Frankoya sevklyat yapıldığına 
dair 011ada mühim filpheler mevcut bu
lunduiunu beyan etmektedir • 

GönllllUlerin geri alınması masrafla
nnm taksimi ve muhan!plik h~·!clannın 

verilmezden evvel ne kadar gönüllü geri 
ılınması lbımgd:liği meseleleri de hal 
edilmesi icap eden no~talardandrr. 

Sovyetler Birliği muhariplik h3kla
nnın 20 bin gönüllü geri çek.'..ldikten 
sonra tanınmasını kabul etmekte ve fa· 
kat Alm:cıya ile İtalya bu rakamın on 
bin olmasında lsrar ıöıtermektedir. 

Sonra muhariplik haklarının §Umulü
nU tesbit etm~~ !hım gclmekt~ir. Bu 
nokta halledilse de .~ki İspanyol tarafı 
nm muvafakatini de almak zarureti 
nrdır. 

Fnnkoeu,ar ve Lell's'a'l 
S~ılamanka, 3 (A.A.) - Bir Leh e· 

konoır~ heyeti, iki memleket arasındaki 
ticaret münas:betlerini genişletmek 

mak·adlyle ziyaret'erde bulunma'Jç Uze· 
re Fr~nkist bpanyaya gitmiıtir • ---------
Hazine ve~ Aleti mi 

ihdas t>dllPC'ek 
Ankara, 4 - İktısat Vekfiletile, Zi

ra.·~ Vek&letinin birleıtirile:eği hakkın· 
daki pyialan :ıli'k::ı:iu makamlar tekzip 
etmektedirler. Buna mukah:t, Maliye 
Vckilet"nin biri b:ızine ve diğeri de 
M11iye Vekaleti olmak W:ere, iki kısma 
ayrı"ac··]ı söylenmektedir • 

Bu rivayetlere göre. yeni ihdn oluna
cak Hazine VekAletine, tı Bankası 

umum mUdUrU Muammer Erit münhal 
meb"uslu~tar:ian lirine namı:et ıöıte
rilmek ıuretiyle ıetirllecektir , 

Çinlilere iltihak etli 
Çlnllrer, Sarı nehri g~çmeğe çahşan Japon• 

Jara a.urşı takvlye kıtu ı arı celb .. ıuıer e-
şanghay. 3 (A.A.) - Yna binlerce cenup ve batı sabUlerlne suratle r!r. 

sefıJ Çınli muhacirin sıhhi vaziyeti hlm takviye kıtaatı sevkedlYObllill 
cok kUtildUr. Salgın hastalıkların ö- Japon kuvvetleri şimdi şimal ıaf 

11
,_ 

uüne ıecllmlş ise .de, ölüm miktarı de Honannın merkezi olan Kal e r 
gene cok yüksektir. K4nunuaani ayı de toplanm ıştır. Şimal sahlll bo~~d'"' 
zarfında, 447, si Fransız lmtlyazh ca nerıtyen Japon kuvettert yua rt• 
nııntatasında olmak Uzere yabancı yu almı,lardır ve Şanside neb r 
imtiyazlı mıntakalarda 9.637 ceset 90 kilometre şimalinde butunaD y 
toplanmıştır. nçene doğru ilerlemektedirler. 
Hıu p vazıyell 

Hankov, 3 <A.A.) _Çin men- Japonyada bir sulkıtsl rd 
balarından alınan resmi haberlere Tokyo, 3 ( A.A.) - Sosyal P:ort 
göre, muhtelit Japon • Mogol - Man- b:ışkanı Şakaltalahoto evinde aııt 
çu kıtaatından mürekkep beş fırka- methi\l şahsın tecavUzOne uğra 
ya mensup olan Mancuko askerleri ve ağır sur,.tte yaraı a.nmıetrr. tO" 
Sulyuanda Paotov yakınında isyan Parti aıaları. bur.Un partanıen., 
ederek ÇlnUlere iltihak eyleml~ler- da bu mesele etrafında dAhillY8 ~ .. 
dlr. zırından sualler sormuf)lardı_r .• eti 

Çlnl!ler, Barınehrl geçmek !stlycn hlllye n~zırı Suyetsn1;u bu h 11r 14,.. .Japonlara karşı koymak üzere. Ho- çok şfdrletll tedbirler alınmış 0 

nan ve Şanıl vilAyetlerlnde nehrin ğunu blldfrmlştlr. 

~--------------~--------------------------------------,,,,,,,,,,.,,,.~ 
lng]teranin an-J 
laşma si vasati 

... 8qtarah 1 lnctde 

öyle tahmin edfliyor kl, iki memle
keti alA.kadar eden meseleler arasın 
da, Almanyanın müstemleke talep
leri, Avusturya, İspanya ve merkezi ı 
Avrupa işlerile umumi aulh meaeleal 
de vardır. 
atalya iıe müzakereler 

Londra, 3 (A.A.) - lngllterenln ı 
Roma. büyük eltlıd Lord Pert cumar
tesi gilnU Romaya hareket edecektir. 
lngiliz • İtalyan görüşmelerinin, bü
yUk elcinin Romaya muvasalatını 
milten.klp hemen derhal başhyacağı 
Umit olunmaktadır. 

Hariciye nezareti ltalyn ı.,ıert da· 
!resi şefi lnı;ramın Lord Pert ile bir
likte cumartesi gilnU Romaya gide
ceği istihbar edllmlştlr. 

Bu hal, başveklUn İngiliz - ttal· 
yan mUzakerelerlnde azimkArane 
bir hattı hareket takip edeceği ve 
mutasavver ltiHl.f ahkAmının tatbik 
mevkllne vas'ından evvısl lapanya
dakt ~mımııer meselesin-in halledil• 
meslnl talep eyli •eceğl umumiyetle 
dUşUnUlmekte olmakla beraber. ha
riciye nezaretinin Çemberlayn tara
fından idare edilmekte olan bu mQ· 
zakerelerden barit bırakılmamıt ol
duğunu göstermektedir. 

İngiltere ve Habeıiılan 
meselesi 

Londra (Husuat) - ttatyanın Ha
beşletanı ilhakı kararı İngiltere ta
rafından tanınmış addolunmaktadır. 
Bu hAdise, NegüsUn HabAşlstandakt 
bir kumpanya aleyhine actığı dava 
llzerlne mahkemeye hariciye nezare
ti tarafından verilen blr cevapta te
zahür etmektedir. Cevap şudur: 

"lngntere hUkCımetl, Habeşistan 
toprakları üzerinde İtalyanın h!klm 
bulunduğunu tanır.,. 

Huduilarımız 
müş'erektir 

_. Uıışluruh 1 ım·iıfe 

Jetleri huduUarımn mU§terek olduğu. 
nu ve bunlara dokunmağa kimsenin 
cesaret edemiycceğ!ni teyld etmiıtlr. 
Bu konferans aym zamanda dllşman
larımızı ve mazide Balkanlardaki ihti
lMlardan ittifade edenleri bllyllk bir 
sukutu hayale uğramıştır.,, 

Yunan Başve'<ilinin ım1ku 
Atina 3 (A.A.) - Atina ajanaı bil. 

diriyor: 
B. Metaksas, Yunanistan& döndU

ğündenberi, Trakyanm her tarafında 
hararetli bir kabul g6rmektedlr. 

Bqvekll, Dedimotito ahalisine hl· 
taben söylediği bir nutukta ezcilmle 
demiştir ki: 

''-Balkan antantı konseyi toplan. 
tısmdan dönerken, tamamen sulhcu 
olan ve dört Balkan devletinin kuvve-

tini temsil e:ien bu antantın bUtlln 
Balkan milletlerinin arzusuna uygun 

olduğunu ve A vrupamn bu bölgesinde 
barı§ın katı surette muhafaz:usına da· 
ima devam edeceğini teyfd edcblll. 
rim.,. 
VPk"lerim:7.P. IPI ""raf 

Atina 3 (A.A.) - Ba..sve!til Metak
sııs. Pition hudut istasyonundan B~ 
ve!dl Ce • aı Bayara aşağıdaki telgrafı 

çekml~tlr: 

''Memleketinizde göeterilen hararet. 
1i kabulden dmıı bir BUrette mlltehq. 

Simonun 
• 

muhakemesı 
~ U:ı')l11rulı 1 ııu ııW .. 

bu ıabab Beyoğlu ikinci reza oı~.., 
kemeslnde devam edlldl. Saat o~ncl• 
re doğru cUce Sfmon kan ter iç ,u-
geldt. Koridorda kendlalnl be 
yenlere: 1" 

- Yetişeyim diye kota kota I',.. 
dlm. Terliyim, dedi. Biraz so•.,, 
mahkemeye çağrıldı. Hayri dt et 
celae::vo gelmiş, bulunuyordu. l..:.lf 
Slmon 1erlne gecU. Gözlüğünü l ,r 
önUne bir takım kA~ıtıar açu. Sd ,.ı 
rada davacı Hayri ayağa )talk• 
fU latekte bulundu: 

- Vaka gecesi dimağım bostı~ 
O yüzden ne söylediğimi pek tyic•~ 
mlyordum. Yapılan cürüm bir c o9' 
yettir. Ben bu da.vaya baıuo•~..ı 
muhterem mahkemenizin salAııl~ 
haricinde görüyorum. Evrak•;-. 
eall.hlyettar mahkemeye nrtıın rtıfl' 
ve bu lf ademin aynen zapta geG 
Dl iıterlm. ı-

Slmonu~ veklll Celll ben::J" 
aıeuııotı. Ht••111. ••htUen dl 
ten soni'~u isteğin zapta 'ffJ' 
ceğlnt söyledi. Sabit olarak poll!: .. • 
muru Besim dinlendi. Hayrınıll e1" 
gecesi yaralı blr halde karakol• İti' 
dlğinl, Slmonun yaka.landığıo•·. ;.11' 
desinde iki kurşun atarak 11•41 
yaraladığını itiraf ettiğini 1011• iıt-

S!mon bu ifadede blr nokt&fıt ıtJI 
raz ettl. Kendlslnln lkl değil blrrOıt' 
tun attığını, sözlerinin zapta 1 ' 
secırnmto oldutunu ınyledl. ~~ı. 
rada Slmonun vekili Celll 18 dl,tl' 
Kenılislne davacının isteği bil 
dl. Vekil şu cevabı verdi: 'ffJI' 

- Bu davaya bakmak uıab1'"11ı' 
nlzln ealAhlyetl dahfltndedır. ÇU ıstt' 
buna alt evrak mllddelumuıo111,~tı 
ve karar hlktmllğinden geç111,ııtJ 
Btmon kaaden değil, korkudall 
atmıştır. 

Hayri buna itiraz etti: ~ 
- Slmonun oturd1,1ğu 79r 1~ 

yondur. Bir tnıan misafir •: ,,J 
blr kattan lnP.blllr. Slmon ti~ f(OrS
kapısında 1ranıı1!11'tık. Kendi 111,.cll-
H tdl kapıdan dışarı fırlı:rab '-_ 

Bunlardan sonr.a bAkllD ışı; ,!!f 
reğ'lni dUzUndü.E,·rakın ıur~tlll .,,,.._ 
ne nazaran suçun tanyyUn e e aı dltt" 
ve mahiyetine ve şlr• illye ııad dCJıtl' 
lenen şahitlerin şah .. detıne ytbllııı" 
terin henUz tamaml" nuıamış tfllff 
mRsına nn.zaran Havrlnln 1~~e11'~ 
reddedtldt~lnt bildirdi. M:f'1,ıo b 
diğer bir ~uıhldln dlnlennı~ 
ka stUne bırakıldı. 

Tabancasın• 
k er ı ~ t r r ı ~ k ~ "bl ıı•• 

Sirkecide Kavala oteli sabi~"-; 
met dUn gece '8arboş oınıuf~t cı• IJ" 
caaını karıştırırken patıaın r ' 'ti' 
kurounlardan yaralanın19l•1;. 
met haatanoye kaldırıllll~ 

1 _,.,,,. 

allı olarak, euel~nı euınh~eriJO' ~ 
nezdinde bararetll tecekkU: btlJ'dl! d 
ctlman olmanızı ve yille!• kabtl~lı 
rimle samimi hissiyatını~ biJcP' ... 
ve meeai arkadaşlanJlllı& ~ 
mesini rica ederinı... dO ,; 

Diğer taraftan. Me~.,.,S 
TeVfik RUştU Ara8& da 
grafı göndermi§tir: ~ •~ 

"Dost ve mUtteflk Tllr~1' ~~ 
lırken, eksetA.nsınıza ıe:~ ft _.:tıı 
kabulden ve gerek c;ok oJall ~ 
vmmll mUşterek ~-:..etıı r' 
yardmımmdan dolayı ~--

kUrleriml ~ 



.., . ...,.,,e1t;-

'Ot ~k İbrahim, Fanti Hikmetin yıinı-
09\1 Uldu: 

- liişt, Fanti! 
..... Sö Qa Yle, Şqı ... 
~ tleri Y&.§lıydı. Mutlak bir derdi 

onun ..• 
- Fanti 
- !:y? •. .' yann arefe ... 

-öbür _ gUn bayram ...• . . ....... a· . . . 
far Qıı 1~m Cengize bayramlık yaptı· 

_ kı: dersin? 

l>etını Dehrclin mi Şaşı? Babanın vazi. 
bııe sen benden iyi bilirsin ..• Piyi7.e 
~ llıangır nanay... Nerede kaldı ki 

ıe bayramlık ... t.;. Alna, benim için dert olacak, 
, .. Kardeşimin bayramlığını bul. 

'Ilı .... 
....... "' ''ereden"'' 4. .. 
~Çlarını açıp kapadı. Boynunu 

'B· ita 1 dolaşalım nele, Fanti ... 
l'... -lktılar. Mahzenin çamurlu merdi
. ""lletinı 
~ bir tırmandılar. Sabahtı. Bula-
~ Babahtı. Uyanam~ uyan. 
'ı:ıe~lyen tembel bir insan gibi, 

ta.kır kırmw ha.kır oldu ... Ruslar Yu. 
na.nistana geçti ... Etraf boşaldı ... A
yaz olursa, oralara başvurup çatı al
tında yatıyoruz. .• Yazın bizim için tek 
kursak derdi vardır ... Onu da nasıl ol. 
sa. buluruz ... Asıl ceremeyi kışm çeki. 
yonız ... 

Sesler uzaklaştı. Sokak ıssızlaştı. 

Yola düzüldüler. Yağmur hep o ela 
gözlü yağmur ..• Kaldırımlar vıcık vı
cık çamur ... 

* 

Cengizin bayramlığı 
" R # eşat Enis 

oynatıp sürgüyü diijürerek içeri gir· 
mi§ti. Llınbayı yakmı§tı. Yapayalnız 
bir halde, alıal, morumor, sayıklıyan, 
inJiyen kardeşiyle karşılaşmıştı. Ana
sı kimbilir hangi dostunun evinde fing 
atıyordu. Babasının gittiği yer belliy. 
di: Laleli yangmhklanndaki esrar tek. 
kesi... 

lbra.himin ~ı gözlerinden yaşlar 
boşanıyordu. Ne yapacaktı? Hasta ço
cuk böyle doktorsuz, ilaçsız, inliye in
liye ölüp gidecek miydi? 

Birdenbire kendine gelmişti: bir 
doktor çağırmalıydı. Ya, vizite para. 
sı ! ... Adam sen de... Doktor da insan 
değil miydi?... Canlarım mı alacak. 
tı? 

Bir eczaneye uğramış, ihtiyar, sa
kallı doktoru uykusundan uyandırmış
tı. Doktor, ters bir adamdı aksi gibi... 

• lbrahimin delik ve sırsıklam kundu. 
ralarmdan, biçimsiz elbisesinden, so. 
luk yüzünden, para çıkmıyacak bir iş 
olduğunu çoktan kestirmişti. Gecenin 
bu vaktinde hastanın ayağına gide
m.ezdi. Eğer getirilirse, şuracıkta mu· 
ayene ediverirdi. 

bi horulduyordu. Bu, çok sevdiği yü. 
zü artık son görüşüydü. Uyandırma. 
mağa çah§ara.k alnından, yanakların · 
dan öperken, kilçük birdenbire gözle· 
rini açmıştı. 

- Korktun mu Cengiz? 
- Hm ... Ağabey, bana su ver ... 
- Susadın mı? 
-Hın ... 
Karde§inin son defa suyunu da içir • 

ml§ti. 

- Alla.haıamarladık, Cengiz. .. 

Loş bir sabahtL Dtşarda yağmur 

yağıyordu. Ve, lbrabimJn ~aşı gözle. 
rinden boşanan yqlar myıf, mor yü
zünde çift sıra oluyordu. 

Onu görmfyell bugün tam bir yıl ... 
Artık, belki de, koskoca bir çocuk ol

muştu. Belki, vaktiyle kendisinin yap
tığı gibi, bahçelerindeki kümesten yu. 

murta çalıyor, bir mahalle aşın bak. 
kalın akide şekerleriyle, zıbzıblariy

le trampa ediyordu. Belki de gazete 
sattırmaya bile başlanmıştı. Dayak 
yediği muhakkaktı, zavallı Cengiz. .. 

Bir şemsiye altında Uç .insan! 

• • • 
Kaldırımlarda şakırdıyan ela gözlü 

yağmur omuzlarını dövüyor ... 

~hır tUrlü aydınlanamryordu. 
11... Sokağın sonunda ayak eeaıe. 
~ :;!'du!ar. Yıkık bir duvar arkaaı-
1'1 c endıler. Önlerinden, konuprak, 
diıe;Oca.ı:nan serseri geçtL Kulak ver-
,· ICaşarıanmı, seneri anlatıyor: 
'~bulun içi dııı bizim bamte. 
' · A,YnaSıza sorsan her yanı bil. 
~ ~ biz kaynana otunun bittiği 
~ ı..~ biliriz:.. Nereye dotumıa.ıı 
o..ı: leeiıniz çıkar oradan... Eiklden 
~Tophane gerielndeki avrat 
Sl..cınm birinde komcuıar vardı. 
~ ltusıar, asilzade ldfl)'dller. A
l' «arnıaymca, ispirtoyla yemek 

Şaşı İbrahim Cengizi düşünüyor. 
lbrahimin babası da esrarkeşin bi. 

riydi. O da, kUçUk yaşında. gaı.etc sa. 
tarak evinin ekmeğini götürmeye baş
lamıştı. İnsaf sız bir adamdı babası ... 
Onun kısık, kirpiksiz, kanlı gözlerini 
doyurmak bir türlü kabil olmuyordu. 
lbrahimin; çorapsız ayaklarına geçir· 
diği, delik ayakkablariyle, karda, yağ. 
murda sabah ezanlarından ya tsılara 
kadar koşuşu, didinişi, haykırışı paha. 
sma kazarıılan okkalık ekmek 
hor görülüyor: babasının avucu • 
na sıkıştırdığı otuz beş kuruş bir tür. 
lU makbule geçmiyordu. Gece karan. 
lığında yorgun argın eve adımını atar 
atmaz boynunu büker, omuzlarını kı
sar. çaprazlama bakan kıpışık gözle
rile: 

- Bugün de dövme! 
Diye babasına yalvarırdı. Otuz beş 

kuruşluk günlük kazanç, zar mr kır. 
ka çıkabildi; ellide dayandı kaldı. 

Cengiz olmamı§ olsaydı, İbrahim bu 
yaşayışa katıanamu.dı. Kardeşini öyle 
seviyordu ki! Ve, küçük Cengiz. kıvır 
kmr sa.rı saçları, ma•i gözlerile öyle 
sevilecek bir çocuktu kl! 

lardı on arm ... İbrahim iyi hatırlryor
du: altı yaşında ya var, ya yoktu. Ev· 
lerinde tavuk beslenirdi. Bin tUrlü 
yokluk içinde büyütülen küçük Şaşı, 
hazan hırsızlık yapardı. Kümeslerin • 
den çaldığı yumurtaları, bir mahalle 
aşırı bakkalın boyalı şekerleriyle, zrb. 
zıblariyle trampa ederdi. 

İbrahim eve koşmuştu. Ateşler için. 
de yanan Cengizi sarıp sarmalayıp 1ru. 
caklıyarak doktora taşımıştı. O günün 
kazancıyla lli.cmı yaptırmıştı. Ve, ne 
yazık ki, ertesi gece, bir gün evvelki 

kazancın hesabını doğru dilrilst vere
mediği için babasından mUthiş bir da· 
yak yemişti. Canı çok yanmıştı. Kolla. 

n, budları günlerce sızlamıştı. Ama, 
Cengiz kurtulmuştu. 

İbrahim, şimdi de, bir yıl evvel, ev. 
den kaç13 günilnU hatırlıyordu: 

Uy:ınamıyan, uyanmak iatemiyen 
tembel bir insan gibi, ortalık bir türlü 
aydmlanamıyordu. 

• • • 
lkindi üstü bayram topları atılır· 

ken, Fanti Hikmet ve Şaşı, kapalı çar. 
§ıda ihtiyar, §aŞkın elbUıecl yahudiden 
gıcir gıcır yeni bir kat çocuk rubasJ 
çalıyorlardı. Bu, bahriye biçimi güzel 
bir elbiseydi. lnoe mavi §eridli, beyaz 
enli bir yakut vardL önUnde siyah; 
parlak bir kordell, fiyonk yapıyordu. 

~rl,.r1i. Ame. çjmdi orası tam 

İbrahim bazı gün kazancının bir kıs. 
mmı gizlerdi. Kardeşine akide şekeri, 
balmumundan bebekler götürilrdü. 

Anneleri, babaları cok fena insan-

Bir kış başlangıcında, çok soğuk bir 
gecede, Cengiz apansız hastalanmıştı. 
Her vakitkinden biraz daha geç dö • 

nen İbrahim, evi karanlık bulmuştu. 
Çelimsiz omuzlarıyla. kapı kanadını 

Soğuk bir sabahtı. Her vakitkinden 
biraz daha önce uyanmıştı. Cengizle, 
evin en uf ak odasında birlikte yatar
lardı. Sarı çocuk, bir büyük insan gi- (Sonu yarın) 

~6 . K A. R R' ~il A N K T ı 
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e.,r•di-.• 
0Itudu-gu mektup!. • ğinı zaman, konuımak cesaretW kcn· 

~.Sen - Priyak'uı Verdilr'ü "öldür- dinizde nasıl buluyorsunuz? Derhal ~u-
Ükten, ,aonra üzerinden aldığı, kardi- mandanlığı muavininize devredin ve :•rn ™tığı, ve nılıayet Verdür'ün kendi ayağınızla hapisaneye gidin .. 
Olii·- d"Y• b ~1--. bu . tu ~ ver ıgı u u;ıça\U , aynı mek- Ve kardinal hep ayni liddetle mu· 

bu, &ene Verdür, bu defa·da Ritliyö- hafız kumandanının muavinine dönerek 
)c \>c • 

.. rıyordu. IC.ardinal bu mektubu ilive etti : 
lordu ve hemen tanıdı .• 

lleYninden vurulmua:ıı dö-..ıu·· .... tcb • -r- uu • 1.nus-
lt ıı Çehreli ,kı.mım burunlu, karma -
ltarıtık clbUıeli bu ·adama tatlan nazar-

r ltfet•= y·· · .. d .. i, . "- uzun e, namutenaht bir 
S tilızanın ifadesi bulunan bu adr:m 

... Ctı - Priyak namına geldiğini söylü
ıOtdu }J 
l!u · albuki Se~ - Priyak ölmüftü. 
l-[. adam ona bir mektup uutıyordu. 

ulbuıc· b bot 1 u mektubu yalmufb ! .. RitJiyö 
~t .u~ b:r inlitı kopardı ve biltün Jruv

tinı ıu b. ~ . ' ır tek kelimeyi bağırmak 
Çın topladı : 

- Durunı 
~Ur .. 

)cı:-ı. un bu sahne, anuk bir kaç aani-
ı.; bir . . . 

tı.ı. 1\% u zaman 'ÇUlde vuku bulmut-
~ hafızlar derhal durdular. 

ili}'() tekrar bağırdı: 
'li . ?.t epıniı açılın!.. 

hird Uhafıııar gerilediler. Kardinalin 
~ :nbire çıldırdığı diifüneeıi bir an-

t. u adaınıan · · · d" ..,_ d" ııı .. n ı.çıne gır ı. AZ•r ına-
oylc rn .. th. 

di;ı,, . u 19 urardığını, öyle titre-
ı.•nı ·· 

tCSrd"' 0 Yle ıatJnn bir bale geldiğini 
Ulcr Jc• . h\l] ı.., ı, onun .hemen burada meç· 

"'1t tcı· · 
Cci=.rı· • ırın altmda derhal düıüp öle-
~ 1 dUıünduter. 

u \'ati 
Ilı il Yeti gören muhafız kumanda. 

trliycreJc. 

...... " . O!ıscny·· h. or . . 
uı,, .. "'il löze qladıyaa da kardinal o-

!atıt~U keserek ıCSriilmemit bir 
--iırdı: 

- Bütün ad<Jınlannızr, dıprıya ıö-

titrün ve orada emirlerimi beklfyin ... 

Büyük salon bir dakikada botaldr; 

içeride, yalnız duran ve debtct Cçinde 

kalan kardinal, düıünceli görünen Mo

lüs, hayretinden yerine çivilenen 

Montaaryol ve Annaisin elini tutarak; 

- Endite etmeyin, ben buradayım!. 

Diyen Tranbvel kaldı .. 

Bu esnada, hlç kimASe farkında olma-

dan, içeriye birisi daha girt:ii. Uzerin· 

de gri bir manto ve başında, gözlerine 

kadar inen bir M•}lık vardı. Bu adam, 

küçük kapının yanında durdu ve ağtr 

ağır ,salondakileri süzdü. Verdiire ge

(nce, o da, garip bir tavırla etrafı kok· 

luyor, k.ırmızı bumunu ~ıyor ve §Öy· 

le diyordu: 

- Bana öyJe geliyor ki, gay~t gü-

zcl bir koku hissediyorum .. Nereden ge

liyor bu koku, acaba? Ha! .. İ§te 1. İşte .• 

Ve, Verdür, bu sözlerle beraber, sen· 

deliyerek ve ağzı kulajdarına kadar 

v:·~dığı halde, üzerinde iki gümüş ka· 

deh ve bir şiıe §arap bulunan küçü'lCj 

bir masaya doğru ilerledi. lki kadehi 

doldurdu, yekdiğeriyle tokuşturl::lu ve 

ilk kadehi boıalttıktan sonra, ötekisini 

de boşalttı. 

Rişliyö hiddetle bağırdı: 

- Buraya gel r •. 
Verdür, tıpkı bir asker gibi Clerliye.; 

role katiyen inanmıyordu. Cerrlyetten 

yegane istediği teY onu inkar etmek 

ve onun tar<Jfır~dan inkar edilmek h~~ 

kıydı. Saadetin!n banisi, bizzat kend.~

ıi olmak istiyordu. Ve nihayet, insan· 

lann istikllline büyük b:r hürmeti var

dı ve kendi i.at:kıatine de son derece 

kıskançtı. Roza kartı olan aıkı onun 

bayat telaldtlsini itmam ediyordu. H~ 

yatta fazla can sıkıntısına kapılmamak 

içbl, sevgili bir arkadaıa ihtiyaç vardı 

bunu intlbp etmi§ti. 

Trankavele gelince, o, bir rüya için

de yaşıyordu. Bir talihin zengin ettiği 

ve hayata attığı .:Ik adrmdan it:baren 

sevilen bu Parisli çapkın, bu saadetten 

adeta afallamıştı. Unutuyordu ki, çılgın 

kahramanlığı, kendisini emsalsiz bir 

insan haline getirm"ıti; Anna.:s gibi 

bir kızın, kendisini sevmiı olmasında 

hiç te taırlacak bir ıey yolçtu; buna 

yegane hayret elden insan biz.rot Tran· 

k:we~:ii ve içtimai hayata Molüsden da

ha yakın olan Trankavcl, bu kral km· 

ruı, onan hiç te ihtiyaç göstermediği 

bir hürmet gösterecek vaziyetteydi. 

Trankavel, arabadan inerken, kan

sına Adeta mahcubiyetle el uzattı. 

Montaryol onlan kapıya ktı:iar teşyi 

etmiıtL Kapı kapandığı zaman, Mon

tary?l büyülı; bir hüzün f.çirrde bir 

müddet hareketsiz kaldı ve şöyle mml

~fandı: 

- Şimdi artık, akademi iyice öl

müıtür. 

Lcspzır kontluğunun sahibi olan ve 

Trankavcl dö Lcspar ismini alan Tran

kavel, onun nazarında hep büyük 

Barv~yar'm halefi, düello üstadı, hü13.

aa üstaddr. 

Bunun için, Montıaryol büyük lir 

teessür içinde, kendisine Bel Ferron

yerde hazırlanmış olan ikametglha git

mek üzere, yola koyuldu. 

Sırası gelmiJ~en ıunu da aöyliyelim 

ki Bel Ferronyer otel ve lokantuı, ka

pılarını her zaman için kapatmı9tr. Bu

nu Molüs istemem:ıti. Fakat Rozali 

fludar, bir kontes anneainin, lokanta 

iıletemiyeceğ=ni dilJllnldüfü için, bu.na 

karar vermiJti. Molüs bu karara bir 

hayli hayret etmif, fakat hiç kimaenin 

düıüncelerine lçanımamak, prensipleri 

me}'4.ınında olduğu lçin kat'iyyen bir 

şey söyJememiıti .• 

Montaryol yeni ikametgibına gitmek 

üzere Sent - A vufy aobğınm kö§e'Si· 
ni döndüğü sırada, kendisine doğru 

kalabalrk bir kafilenin geldiğini gördü 

ve bir haraben.~n arkasına dlandı. Bir 

an sonra, kafile, önünden geçiyordu: 

Bunlar kardtnalin hususi muhafızlanydı. 

Başta li.r katır, bir arabayı sürüklüyor· 

ldu. Bu katın bir adam çekiyor ve acb

mın yanında da bir kadm yürüyordu. 

Kadın bayağı i§lere ve fenalıklara müıe.; 

mayii insanlorın garip ve keılrin ıeı.ile: 

- Burası! .. 

Dedi. Montaryol da heyecan içinde 

aoluyaralç mınl:l:cıdı : 

- Aman ya Rabbinı 1 llwnetgihm ö

nünde !durdular 1 Bu ackm l Uzerinde 

kırmızı mantosu bulunan ve arabadan 

inen bu adam!. Bu adam kardi.naldirl~ 

Küfür ve yeminler araaıt& bir de 

hrçkınk duyuldu. Montaryolun kılıcı, 

havaya k<:ılkmııtı. 

- Yalnız baııma t Yalnız baprııa ne 

yapabilirim? En aıağı yüz kiti varf. 

Bu sözlerle berober, Montaryol deli 
gibi koımaia baıladı. lki dakikada 

• 
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v 1 AMLAR • 
geçip kebap 

~~/Aro · ~®OO®IDDıı., 
r tD i'DınDn (:S~ sanı şl e 

coma~Da ç<akeını ıırotnyatsoz 
saı)fuDamoyaıc k k d ır 

seyvaırno ır 
okt r 

Bir-oo~ Jdmseler yamyamlığın, yani 
insan eti yiyenlerin J<almadığını zan
nederler. Halbuki yamyamlık diinya • 
ilan tamarniyle kalkmnmı§tır. Okya • 

/11u.stakl Salomon ve Fici adaları yer-

Bazı knbileler, yalnız düşmandall at , 
dıklnrı esirleri yerlerdi. ~ğlfıb olan
ların akıbeti pek fecidl: ffa.liplerin boş 
midesini doldurmaları muhakkaktı. 

kuvvetinin, cesaretinin kendilerine in· 
tik!Ll edece.ğlni Mllll'lar-dı. 

[!i ahalisi el'an inşan eti buldular mı, 
~yük bir iştiha ile yerler. Buralara 
~den k!şltler ve seyyahlar, yerlilerin 
~ ldetlerlnl bildikleri için ihtiyatlı 

1Çavranırlar, daima kalabalık ve silah
h olarak giderler. Yoksa halleri ya _ 
mandır. Şişe geslrillp kıznrtılmaları 
1 

Birçok seyyahlar; yamyamhkta o
burlu~n büyük bir rol oynadığma ve 

Qmubi Amerikn.d~ Kampana~a.lı. 
lar ölUlerln.i de yerlerdi. Hin~tıında.. 
ki Rendevaslara gelince: tedavisi ~y
rlkabil bir hastalığa uğrıyan, veya ih· 
tiy{l.rlcyan ı.krabalınP.ı koym:ı gibi bo .. 
ğazlar, kızartırlar ve ailece yerlerdi. 

çok tesiri olouğunl\ dikkat etml3!er .. 
dir. 

Jnuhakkaktır. 

Yamyamlar insan etini htU'V'n eti. 

ne, bcy11,ıln.r-m etipi siyahi~ etme 
tercih ederl~rd\. Ç'.Qçuk}arıl\ et,!~ini 

yaşlı adamların etinden daha ziyade 
tatlı bulurla.r· Vücudun bazı kıımnla· 

rma, bilhassa ayakların tabanlarnıa 

ve avuç !c;lerine bıty:ıhrlar. 

Bugün, yijke.rda söyledi~fz gibi 
yamyamlık ya.lnıs Salomon adaların • 
dan başka yerlerde kalma.mıgtır. Bu 
tehlikeli yerlerde dola~ sey~hla.r, 
bura ahalisinin, yaba.ncılann üzerine 
atılıp ölıtürnıek ve yenıek i«}in fırsat 
beklediklerini söylerler. 

1 Yamyamlık, eskld n birçok millet. 
de vardı: Şitlcr, Sarmatlar, Mas· 

Ba.jeUer hemcinslerinin etini iştiha ile 
1 
~erler ve bundan bUyUk bir lezzet du-
~l!Lrdı. lskıuıdinavynhlnr, dil11man • 
1armın kaf ta.siyle b{ll uçrbeti içerler. 

Yamyam m1lletler, kurbanlarını da
ima fakirler arasından seçerlerdi. En 

Hakikat.en, bu adaların i~rUerltıe 
dqfhı! g\tm k QOk tehlikelidir. Sa.bil 
ahalisi bir dereceye kadar medenidir. 
Fakat dahildekiler ... Allah tl!erlne dü
ştimıeye ... tıunlar son de™8 vahşi ve 
zaimdir. Sizi görünce ha.in hain ba • 
karlir. Ve: "Ah, bir elim.ize d~, ne 
gUzel kızartma olu.rdun!· .• ı dıye dil. 
şilndilkJeri bakrelannd3 okunur. Me • 
raklannm, c~saretlerinin ceZMmt şi
ne 'e~ip kebab olmakla çeken ihtlyat
ısız seyyahlarm sayısı az mıdrr? .. 

\iı. 
' A!rlkada (.1agas) kabilesincle, er. 
bltlerill ve kadınların vUcudu dört 
parçaya ayrılır ve pa,znr yerlcrlnd~ 
~gellcre JlJr, eatılırdı. nk evvel ~
lık yUdlnden ~lryan yamyamlık bir~ 
~k m1lletlcrde, intikam hissiylo ilcr. 
ledi ve gitgide :\det oldu. 

ziyade insan eti yiyenler de ka.blle re. 
isleri, zenginler ve kuvvctll olanlardı. 

Vahııi kab!lelcler, bunun için biri 

birleriyle dalma harbederler, aldıkta.. 
n esirleri yerlerdi. 

Yeni Zela.nda ahalisi, dU.,ınanm gö
zünü veyn yUreğini yemeyi bilyijk bir 
scvab sayarlar, bu ımretle dil§nıtu1ın 

MoliWiln ~et;gfilu önüne geldi ve 

öyle bir ıürUltü kopardı ki, civarda bir 

sok pencereler ve bunlar ıneyanmdaı 

bir de Molüsün pencerelerinden biti a

çıldı. Montaryol ulur gibi bağırdı: 

- Kardinal Trankavele hücwn edi· 

yorl-
Ye Montaryol, bu sözlerle beraber, 

tekrar Kurto sokağına ko§mağa başla

dı. Hemen ~cbinde ikametgahın ka

pısı açıldı ve Molüs dıfC!n fırlaldr. Son· 

ra, bir kaç saniye 60nra, bir mablQk 

ta okağa çıktı, gecenin havasını kok

ladı, .iki üç defa nefes aldı, başınx ka· 

şıdı, burnunu kaşıdı, bir şeyler homur· 

dandı ve yola koyuldu. 

Annaisle Trankavelin, büyük salona 

girdikleri, henüz on dakika olmuıtu. 

ıYekdiğerinin ellerini tutarak, biribir

lerinin gözleri içine baloyor, camimi a-
11khırın bütün saadetiyle, biribirlerine 

hayran kalıyorlardı. İkisi de son dere

ce müteha&&i&tiler. Biribirlerine gayet 

ehemmiyetsiz §erler söylüyor, buna 

rağmen sesleri bir melodinin güzelliğini 

ta§ıyor~ 

- Kardin:ı.d bunu öğrenince kıidur

:ınug gibi ... 

Trankavel sözünü bitiremedi. Arkası

nı salonun büyük kapısına çevirnıigti 

ve Annaisin yUzU de bu kapıya dönük

tU. Trankavel, birdenbire, genç kadı

nın müthi§ bir şekilde s::ı:-ardığını gör

dil. Elini Trankavelin elleri anısından 

çekti, kolunu kapıya !doğru uzattı ve 

kekeledi: 

- or .. 
Trankp.vel döndU ve içeriye girmekte 

<>lan kardl~i gördü 1. 
BUtün b'unıı.-n- sessizce yapılmı_ştı: 

Bir casus dehasına malik olıın Brigit 

her şeyi mükemmelen idare etmi1ti. 

Muhafızlar kapıların her ilci tarafına 

yerleştirildikten, "aba sokağın köşe· 

sinde bırakıldıktan ve herkese blimat 

verildikten sonra, kadın yavaıça, k,apı

nın tokmağını vurmu1tu. Kaprrun üze

rindeki küçük tarassut penceresi açıl· 

dr. Kadın da şöyle dedi : 

- Mösyö Trankavele, kont dö Mo

lüsten bir mektup var. Baım.a bir fel&

ket geldi. Çabuk aç .• 

Kapı aralnndı. Yirmi muhafız bir 

hamlede içeriye !daldı, Hademe yaka

landı. Muhafızlar &~sizce ilerlediler. 

Zemin kattak,i ol~ tavanlı bir salonda 

bir kapının arkasında, bir çok neı'eli 

&esler duyuluyordu. Bunlar banımlan

nm düğünlerini tes'it elden bademe ve 

u~lardı. Hayretlc.rinden donmuı bir 

'"1ziyette, ses çıkarmağa bile vakit bu· 

Jamıyan bu zavallılar, bir an içinde, 

kadınlı, erkekü, sımsıkı bağlmdılar ve 

ağızlan tıkandı. Kardinal da ora!:laydr 

ve bu 5ahneyi müstehd bir tobeesürn· 

le seyrediyordu. Kırnuzı manto bu za

v;ılı adamları dehıet için:ie bırakıyor

du. Kardinal onlartian birisine bitap e

derek, §öyle dedi: 

- Haydi bakalım, beni yeni ef endinc 

götür bakalım ... 

Hademe iki muhafız tar.r•!ından ayağa 

kcıldırıldı, ipleri çözüldü. Adamcağu:, 

dehşet içinde bir şeyler mınldanarak 

ve sendeleyerk basamakları çıktı ve lx> 

şıyla, büyük bir kapıyı işaret etti. Ri§· 

liyö içeriye girdi. Bir saniye, kendisini 

titretmiı olan, kendisini yenmi§ olan 

bu ik~ in satı!) ba'JGtı. Ve gariptir ki, bu 

anda .. hiddet ve kinin.: en fazla tahrik 

eden şey, Annaisin ona korkunç ge

celer, yqatan müthiJ evrakı L<H dö 

.RiJl.iyöye teslim etmek suretiyle gös

termit olduğu alicenaplıktı. Ayni za. 
manda, batpiskoposun, bu kiğıtlan 

~mha etmek suretiyle gösterdiği alice

naplık •• 

- Artık bu lı;iğrtlara, müthi§ uilSh-

Iara malik değil! .. 

Tam bu anda, Annais onu gördü. 

Ri~liyö: 

- :Matmazel, dddi, biliyorsunuz ki, 

yüksek hiyanet ve devlete kartı eui

kastle itham edi1:yonıunuz. Lt1tfen bu 

adamları tzkip edin. • 

Muhafızlar ilerlediler. Trankavel, 

ıert bir jestle Annaisi bir kanapcnin ar

kasma itt.~ ve bir adım ilerliyerek,, kılı
C:iyle vaziyet aldı; çehresi sapsarı kesil

mişti; salonu titreten bir sesle bağırdı: 

- Galiba aklınızı oynattınız, mon

senyör! .. 

Ri§liyö elini u.rattı. Eskrun üstaaldı 

kökrer gibi bağırdı: 

- Eğer cesaretin varsa gel de onu 

al 1 .. Mademki, bana böyle bir zifaf ge· 

cesi yapıyorsun, ben ölürilm, fakat sen 

de benimle beraber öleceksin! Açılm, 

haydutlar! .. 

Kılıç havada bir tı!.mşck gibi parladı. • • Muhafızlar durdular. Trankavel bır 

lca.hkaha ~ttı. 

- Haydi, Rlıliyö 1 Ben vakia yalnızım, 

fakat elli hayduduna, son C6kriın dersi· 

mi vereceğim! .• 

Bir ses bağırdı: 

- iki ki~ olacağız r. 
Sakin bir ı;es te ilave etti: 

-Uç! .. 
Montaryol, .kanter isinde kalmış bir 

/ 

halde, küçük bir lr,apıdan içeriye daldı 
ve Tı-...nkavelin solunda vuiyet aıdt· 
Hemen akebinde, ayti kapıdan girft\lt 
olan Molüs te ,ağır ağır kılıemı çdt"' 
rek, eskrim üstadının sağma geÇtf4 

Trankavcl onlan görmemit gibiydi. Bll, 
anda, onda korkunç bir hal vardı, seh· 
resi bembeyaz kesilmi , dud:aklan b~ 
külmüş, gözlerini kan bUrUmU§ttl. R.ft• 
liyö omuzlannı ilkerck §U ,kısa ~ 
verdi: 

- Yakalayın hepsini.. 

Muhafızlar biribirlerine ıo~f 
WıZiyctte ilerliycrek ve: ''Kral naırıt" 

P'::u~·=~.:::ıau;:~ 
anda, lir adam, yerden biter gibf, i 
grupun arasına girdi ve RiJliyönUt1 q. 
nünde eğilerek, müstehzi bir ta.ı:14 
şöyle dedi: ' 

- Monseyör ,bu me~ubu size ~ 
mek üzere Sen - Prf.yak tarafınclJJS 
geliyorum .. 

Bu adam Verdürdü ı. • aı\ 

Verdür ıdc, Montaryolla ?t{oliiS 

girmiş oldukları kaproı:cı içeriye aaıı:; 
tı. Kontun yanından geserkeflı de' 
gtzlice bir mektup uzattı ve 9öyle · 

teli : 
olc1J.C 

- Bunu saklayın ve bilhaS~ıııt 
mamağa gayret edin, çünkil ok 

bilmiyorsunuz!. • • 1111ıf 
Molüs mektubu aldı ve, gayrı §bit'' 

bir şekilde, itaat ederek, bU1111;.f1'l! 

yerleştirdi. Bu me~uba, ancak bl" 
· reli -ve 

nazar mffetmiş~ .. Fakat ürpe :13tıı 

raz sarardı: Mektubu wurnı§tı f .. ldısğc.l 
Korinyanm ilzerinden aJDUj 0 

,,. 

mektuptu ı Sandığına kapattığı <te ıo· 
'hayet,J.d la okum:l1rğı mektup! Ve, nı ~ 

rinyana tevdi edilmeden evvel, · 
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Tarihin en tehl ı keli casusıanndan biri 

E:lize sarayına 
' 

Resmen 

Çaarılan fahişe 
l°her~se bir fahişe idi; her gece bir sarhoşun kollarında 
•aba .11tvordu. Fatcc.t, günün birinde Markiz ve prenses 
Olmanın voıunu bulau. 
1',.ansanın 1870 haı bıni haybelmesbN 
'-t hıı.a impara • 
~ devrinin en 
,,__ eli casusla -
·oq411\ b •• 

sebep olan da bu kadındır 

"'1.r, ın ve Fran-
tl n 1870 harbini 
htl)bttnıclerinde en 
(l{.lk aınil olan 
~ ercae Lach • 
~ 1819 dı(Mot
') da doğdu. Bı· 
~Qbe lalaıtan bir 
't tlb· de eski eıya 
'-' ııe satıyor, zar 

lec;iniyordu. 
~l'bereae). Pa • 
~ en &"Jzide ka· 

'l'lndın. kraliçe 
'-ı den birt olmaz • 
\it e.veı pek sefil 
~~hayat geçirdi. 
'-t tlarcıa çamur • 

• toııar .. ,, ıç.nde yu 
l9 rak bilyildil 
t~"-lını kadar her 
~n.,. bir sarho~un 
)\ttı_ ırasında 
lo·11 ) Sonra, (VIJ
\ t •dlı bk terzi 

e.ıend'ı 
<ln . '-tt f creae) gUzel, 

te~' •kat son de
tı_ ~tlı bir kadın 
ll\t hı ••ını, çocuğu 

~ktt, kaçtı. 
' CSnce Viyanaya. 90nra Berline, l 
"''bula, en sonra da Pariıe gitti. Bu· 
da d ttnar mahallelerde, pis sokaklar· 
lar1ı 01~fıyor, tesadüf ettiği ~di adam· 
~~ 1d~•Up kalkıyordu. Her ~eceyi bir 
)ord ?lı~ MUftrarasın.aa geçirt· u. 

liu 
ll(l b •urctle b=raz para topladı: OstU-
~ ~11nı dUzeltti. Gazinolara, tiyatro
' c"ln,ı batladı. Yum banyo yer-

e tittı. 

~~8u IÜzeJ vilcutlu, iri siyah (8zl0 
(lie"~ deyrtn en meşhur piyıniıti 
~llıtı_ liertz) in gönlünü çekti. Artık 
~)'ord >'•tı1or, kibar yerlere girip çı· 

\l, 

ICr:ıı ıanymm ka">ı'an 
•uratıoa kapamyor 

ltl'tl 
(l'ıın, Loulı - Phillppe: aanatklrı 
İtttt1"tlta) ıırayına davet etmişti. 
!at~ ~YgiJlıini de beraber götUrmek 
~ltrt •kat, kralın pek uyanık hafi· 
t'tttı~._r4ı, Serseri kadının aaraya 

' ne ftıeydan vermediler. 
hir lı h lr d~rb 1 •ret Thereae için pek aı.:ı 
~t-11 e Oldu. Ve o gUnden ıt-nrı 
t~ '•zl ~ n •rı dU~man kesildi. Araba.da 
~ctt~•rı dökUyor, bunun intikamını 
, tu" 1 

•6y}liyordu. 
~bı llb ttlnden ş8hreti artıyordu. Pa

,,.._"lılt~r muhitlerinde kendisinden 
''~"' 1 bahsotunuyordu. Her ak
~)'~!:••. bir bardı ve yahut lok:ınta-
'· 0 Yıyordu. Hususi apntmanı, a 

~tit ~cra.da locası vardı. İsmi biitün 
~ tr )'erdkının dillerinden dUımUy'>rdu. 
ıt..UtUrı 1r c, herkes onu konuıuycrdu. 
~ ~lulbar, zengin hovardalar pe;in· 

Yortardı. 

110\'arda bir Marki 

'% lııırııar 
~b bir it\ •r~sında (Albino de Poivo) 
~~bir a~tkı de vardı. Bu; Portekizli 
I~~ ..,,._rd eye .m~nsup, fakat son ~erc
~tttrıı bı, •efıh bir det'kanlıydı. Mem 
~lt"ltt§tı •t:kmıı, Pariste ya9amıya '?' dU on zamanlarda paraca aı
lııt :ı taı~tnUştU. Çok astı bir aııenin 
e11 I 'il kıd}°'ordu, Vakı§ıklıydı. Hafif 

· lt,,!tilrı ınJarın yardımiyle geçinıvor
~lı (l'ntr ç değildi. 

• C Clc) 
llı 1 tflç le evlenme t~klif'nde bulun 
~~fi\: btı~dlın d::şUndü, ve bu te!;lifi 
~t;oı,'l tl ı.ı: Markız: ol'"'.:llk: se'aret-
~~ hlr rcbilcceıttf. Sonra, Marki 1' 'dan, da değildi. 

tyb; nbut eti, evlendiler. 

Ukin birkaç ay ıonra Marki, ırvt§tı 
gitti. Gidrcken de karısının bUtiln el· 
nuıslannı, günıü§ takımlanm alıp gö· 
türmeyi unutmadı. 

Metreslerinin arasiyle ya~annya a
t an bu sefil delikanlı, günUn birinde 
bir kaza kur§uniyle öldU, gitti. 

Markize gelince: o her giln daha 
gtJzclleıiyor, her gün bir ba§ka aevgilı 
buluyor, onlara hediyeler, arabalar aldı
nyordu. 

Gizli vazife 

(Paiva) nm tan, tere( ve töhre!I bü
tün Parfr. halkını hayrette bırakıy .... rdu. 
Bu sırada, kont (Henkel) i!mind~ zen 
gin bir Alman Parise geldi. daha doğ
rusu hususi bir vazife ile Prusya hükii· 
meti tarafından gönderildi. 

(Paiva), bu ıengln Almanı da teshir 
etmekte geçikmedi. Esasen o da, Paria
te kendini göstermek için b5yle bir ka· 
dını anyordu. Prusyada bilyllk çiftlik
leri, milyonlarca serveti olduğunu söy· 
ta yordu. 

(HenkeJ) Prusya erk!nı harbiyesi
nin gözli gibiydi. Tam bir salahıyele 
Parise gönderilmi;ti. Kendisine yar
dım edecek kadını da bulmuştu. 

Kesenin ağzını açtı: muhte§em bir 
konak yaptırdı, duvarlarını en me~hur 
unatk!rlann tablolariyle alisledi. Mar
k:zin hususi dairesi, istirahat ıa!onu de
ğerli kanapeler, koltuklarla dötendi. 
Banyo salonunun duvarlarına Vcl'cdik 
aynalan kaplattı. Merber banyonun 
muslukları gilmtlşten yaprldı. Karyo
lasına yUz bin frank sarfotundu. 

Bu konak 8 milyon franga mal ol
du. Buglin, Parisin tariht eserleri ara
sında belediye tarafından muhafaza o-

lunan bu konağın kıymeti en a§&ğr 50 
milyon franktır. (Bizim paramızla ild 
buçuk milyon lira). 

Parlak su vareleı 

(Paiva) bu muhte~em konağa yer
le§ince ziyafetler, •uvareler tertip et
meğe ba§ladı. Herglin davetiyeler yağ
dırıyor, salon Parisin en me~hur 6anat
klrlannı, ediplerini, diplomatlarını • .ta 

bitlerini topluyordu. 

Bunlar ara:;mda: Qramont, Guise 
gibi dül:lrr: Emib Girardin, St. Bcu· 
ve, Tain, Renan, Gereme, E. Augier, 
Delacroht, Th. Gautier, E. About ı:bi 
edipler, sanıı.tk!rlar bulunuyordu. 

(Paiva) nın a:.lonlan ı!yul ricalin, 

sanatkarlann toplanma mahalli olmuş
tu. Her gc.ı.:e burada blrle~iyorlar, ko
nu§uyorlardı. En mahrem ıeylerdcn 
bahsediyorlardı. 

Bütün bunlar, bilmiyerek, casus ka
dına siyasi ajanlık yapıyorlardı. 

- Aman yarabbim! e korkunç!... 
Hattı, (Dağlar kralı ve Paris izdi· 

vaçları) adlı eserleriyle büyük bir töh 
ret kazanan (Edmand About) bile bu 
vazifeyi eörüyordu. 

Bir aralık, harif.:iye nezareti tarafın· 
dan Mısıra gönderilmiı, memleketm va
siyeti, Hi.div'in hareketlerini tetkika 
memur ed!lmiıti. Hidiv, i~in farkına var
dı. Mılisait raporlar vermesini temin 
için (Fellah) adlı eserini 25 bin franga 
aatın aldı. O zamanlar için bu pek bil· 
yük paraydı. 

(E. About) Parise döndil, hariciye
ye raporunu verdi. Bir sureti de ıüp
hesiz casus kadının el:ne geçti. 

Alman istihbarat bllrosuoun 
şubesi 

Berlln (istihbarat bQrosu) her te
yi hazırlamııtı. Sıra pl!nlann tatbikı· 
na geliyordu. •Me;hur Bismark: "Har· 
be ba;lamazdan evvel doğru malOmat 
almalı, hakkından getinemiyecek dilş

mana saldırmamalı ... ,. düsturunu takip 
ediyordu. 

(Paiva) nın konaft (istihbarat bO
roroau) nun Pariı ;,ubesl gibi bir teydi. 

1870 muharebesi il§.n olunmadan ev
vel (Therese) ihtiyatlı davrandı, (Si· 
bezya) ya gitti, az sonra kont da kendi· 
'tline iltihak etti. 

Harp patladı. Uçüncll Napolyon 
fSed:ın) da es!r oldu. Alrruın askerleri
Parise girdi. Kont (Henkel) e, 
hizmetlerine mükafaten prenslik verildi. 
Tabii Portekizli Mark:z de, bir derc.t,:e 
daha yükseldi: Prenseı oldu. 

Varyete tiyatrosunda ha!kın 
bakareU 

(Paiva) kendini g5stermek istiyor· 
du. Gir gece en tık elbiselerini atiyin· 

dl, en değertl etmaalınnı taktı. prenses 
arması taşıvarı bir araba ile varyete ti
yatrosuna gittL 

Locaya girince halk kendisini tanı
dı. Hep bir ağızdan (yuha) çekmeğe 

ayaklarını yere vurmıya baıtadı. 
(Palva). locada duramadı, kilrkllnU 

aldı, çıktı, gitti. 
Ertesi gUn, Almanyanm Paris sefi

ri prenı Hohenlo, hariciye nazınnın o

dasmda hiddetle ayaklarını yere vuru· 
yor, prensese resmen tarziye verilınC$i
ni istiyordu. Ve: 

- Tiyatrolarda halkın tererini mu
hafaza için Atman askerlerini tekrar 
Parise mi getirelim 1 ... 

Diyordu. Harbiye nazın, teeesnr be
yan etti. Fakat prens bununla ıktifa 

etmedi. Paria halkına bir ibret ::>lmak 

için prensesin resmen (Elize) aarayına 
davet edilmesini iste.eli. 

Kabulden ba§ka çare yoktu. Vaktiy 
le (Lıli Filip) in (Tuillcries) sarayı· 
na sokmak istemediği kadın, (Sı:dan) 

m:ığlliplan tarafından resmen reisicum 
hur sarayına, (Eliza) ya davet olundu. 
(Thier), onu sağına aldı. 

(Paiva), salonlarını açmı§tı. Gene 
eskisi gibi hayat ıilrUyordu. Fakat bu 
defa hilkCimet gözünU açtı. Berline gön 
derilen raporları ele geç'rdi. Casus 
prensesi. Parisi terke davet etti. 

(Therese) ilk evvel Pariıteki konağı 
sCSktilrmek, (Silizya) ya naklettirerek 
orada kurdurmak istedi. Sonra bu fik· 
rinden vazgeçti. 

(Tuilleries) sarayının tıpkrsı: bir 
saray yaptırdı. 

Moskovan•n eski bir kulilbesind~ do• 
ğın. ı:ırasiyle fahi§e, markiz, prenses, 
casuı otan bu kadın Paristen ıyrıhnca 

uzun müddet yatamadı, 1884 de öldU. 

u~°"\U haıstanı~narı 

Yemek yemeden 30 
yıl uyuyan kadın 

Bir genç kız da, yıllarca tiUren uykudno 
Hoora tabutta kendine geldi 

Manevt bir rıarsıntı, l!llddetll bir 
beyoc:an, bilyUk bir korku ... İşte, uy 
ku hastnhklarmı doğuran başlıca 
sebebler .. Asap bozukluğunun da 
bunda çok tesiri vardır. Uyku has
talık !arına erkeklerden ziyade ka
dmlar datesadUf olunur. 

Ge~cnlerde ölen (Mak Kerl)nhı 
hastalığı tek bir vaka değildir. Tıp 
tarihinin asabi marazlar bahsinde 
buna benzer bir cok vaka yazıhdır. 
Ve bundan daha garip, daha merak· 
lı olanları vardır. lşte bir misal: 
MargRrJt Boncval. .• 

Margarit, yirmi bir yaşında iken 
bUyilk bir korku neticesi (uyku has 
tnlığı) na tutuldu. Bu uyku yirmi yıl 
&Urdu. 

Bu: halkın aoırı derecede merakı
nı çekti. Hattı\ bu merak o dereceyi 
buldu kl kUçUk CTenel) köyü bir çok 
Alim ve gazetecilerle doldu. En meş
hur doktorlar k6ye kadar giderek 
hast:ı.yı muayene ettiler. Hatta., 
meşhur emrazı asabiye mütehassısı 
(doktor Şarko) bile (Margarit Bone 
\'al)i uzun rnUddet muayene etti. 

Hastayı uyandırmak için bir çok 
fennf usullere baş vuruldu, fnkat 
fayda vermedi. Nihayet kendi haline 
bırnloldr. 

Gen~ kızın hl\stnltğmı fşftfmJer, 
köye akın etme~e bn~ln.<'tılnr. Ve bu 
ailesi 1rfn r>ek kt\rlr bir tş oldu. 

y·rmi 8PDe ımnra ••• 
İskelet hallne gelen bu hareketrılz 

vUcudda hayat uzuvları tabii bir şe
kilde işliyor, kalb, muntazam vuru
yordu. 

Kız: 1883 mayısında uykuya dal
mıştı. 1903 mayısında uyandı. Ta
mam yirmi sene sonra .. 

Uyanma hadisesi şöyle olmuştu: 
f Jk evvel vücudunda bazı hafif 

titremeler görOlmUı,, sonra inlcme~e 
başlamıştır. ZaYnJh kızcağız verem 
o1mu~tu. Hastnhk, uyku esnasında 
seyrini takfn etmiş, son ılevreye gel
mişti. Yntnğmda doğ'ruldu, gBzlerlnl 
l!.çtı kendisini tedavi eden dokto--
run: 

- Nt>renlzdcn muztarinstn1z? .• 
Sunltne .,u cevabı verdi: 
- Her yerlmdnn!. .. 
Ve sonra annesine dönerek eordu: 
- ~aç yaşmdnyım? .. 
- Tamam yirmi bir, kızım .. 
Bu, uykuya daldığı zamanki yaşı 

fdl. Genç kız, başka bir şey söyleme 
dl. Erteel gUn yeniden uykuya daldı. 
Fakat, bir daha uyanmamak Uzere .. 

(Uyku hnstnhkları), çok şUkOr ki 
her 1~mnn böyle feci surette nihayet 
bulmnz .. 
Hiç yemek ye'lle:t en otuz yıl 

uyku! 
Maraz! uykular Uzerlnde mtıhlm 

tetkiklerde bulunan (Parhı ruhiyat 
mektebi) profesörlerinden (dol{ tor 
Pot Farez). fspanyanıiı (BUrgos). 
eyaletinde tnmam otuz yıl uyuyan 
(Bent ta> adlı bir kııdının hastalığı 
ile r.ok altıkadar olmuştur. 

nu fakir kadını. hastalığı devam 
ettiği mnddctc:c her tllrlQ te!'lavlrlen. 
ve 1hUmnmdan mahrum kal
mı~tr. Kocnsı ve ~ocuk1arı ken,,ls•nı 
yalnız bıraknrnk savu~mu~lardı. 
F11lmrn11erver. merhametli hlr kom
~u ·kadını ara sıra gelip, '1ğzına bir 
l\Z sıı akıtıvordu. Hnsta, hlc gıda al
mrı.tiıl!'r halde yaşadı. 

Otuz yıl l'!Onra. gUnOn birinde an
sızın ın•andı. Az sonra da çatışmağa 
baslndr. 

<lf"ne (dnlttor Farezlfn tflı'av1 ~t
tl~I bıuıka btr hnstı.nın tıAll ,,e bun
dnT\ dnha l\Z mernklt def.ildir. 

Bu hn!lta: ~!malt A lm~nyada 
(i;ramek)de, (Geun) adlı bir kız
dır. 

(Ge~en) 17 y:unndnv,,ı. Rfr ~e,.fn 
tt !ltrrı ınrlıt nr:lhq"an Cll\<ıtn, başı ha 
ftrre hı>rCl('ndl. Bfr mnddet sonrn. 
derin hlr uylrnva ftl'llöı ve ancnk 17 
ecnP 11rınra uvnn:ı.blldl. 

vnrnmesin; unu'muştu 
Genç kızıl] uykudan uyanışı da 

~ldden ~rırfntlr. Hnstanm oturduğu 
evin bltl~lndekl e\•den gece y&rısına 
do~ru yangın c:ıktı. Komşular: "yan 
~rn var! .... diye ba~rışrırnk karma-
i!'n bn!-!lı\Cltlnr. Klltselerin çanları. 
ttfnll•e' netc-rlerfntn borulıı.rı mnha1-
ley1 velvele içinde bırnlcmıştı. Bu sı
rada gene kız, birdenbire uyandı. 
Garibi şn ki uynnır uyanmaz şuuru
nu topladı. . 

Babasını g6rUnce yUzOnde derin 
bir yele beltrdt. Onu. ~ok lhtlyarla
m1" buld11~nnu el\vledl. E\·velce ta
nıdı~ı tns11.nln.ra t11imlerile hlt'\n et· 
tt. Nihıwet annes'nt 11nr4'ı\, 1\1dU""H· 
nt\ f\nlttyınr"' Pr.İ 111;özynsluı dökerek 
ağlamaya başladı. 

On yedi senedir uyuyan bir genç N 
(Dolctor Farez) diyor ki: "'Hava.

sının her yeri hatasız bir surette ça 
hşıyordu. Yalnız uyandığı zaman a
yakları üzerinde gUç tutunablllyor
du. Ve yllrUmesinf unutmuştu .. 

Bir müddet sonra şen, euh, ııhha
tl yerinde bir kadın oldu. Evinin lş
lerile meşgul olmağa başladı. 

Faknt, o gUndenberl akışam olup 
da havn karardı mı maraz! uykuya 
düşmek korkusundan bir tUrlll ken-
dini alamıyordu. Zavallı kızcağız, 
tok uyuduğu ıcın, artık gözlerini 
kapamağa cesaret edemiyordu.,. 

Tabutta uyanan genç kız 
Tıp tarihi, hor de\·lrde uyku bu. 

tnhklarına aft bir çok vaka kayd&
der. 

Birkaç yıl enel, (doktor F~ııd· 
Jer>, sene bir kızın llç ay içinde, bl .. 
rlblrJnf mUtcaklp 13 defa uyku buh
ranına dUştUğUnll ve her defaaınd& 
ikişer, Uçer gUn uyuduğunu ıöyltı· 
yor. 

Buhranda hasta o kadar bitkin 
bir vaziyete dUşmUştUr kt, etrafında 
kiler değil, doktor bile bu defa ar--
tık 61dUğllne hUkmetmtşlerdir. • 

Halbuki genç kız, tabuta konula
ca!';ı eırada, birdenbire uyanını~. 
ve bUtUn ailesi efradının başucund& 
gUzyaşlıı.rı dtsktUğUnU g6rUnce güle
rek t'öylc demiştir: 

••- At;lamayınız, bentız ölmedim •• 
daha pek genctm! ... ,, ------.. 

Bize. f orun uz-: fi zcz. 
Ccz.vap Vq,rczlinı --~ 

Evlenmek bal .. -
sinde daha diddi 
düşünmelisiniz 
(S. O. S.) lnu:asile aldığmm bir 

mektupta deniliyor ki: 
~·Ben 28 yaşmda bir delikanlıyım. 

90 lira kazancım var. Üç senedir bir 
kızla taru§ıyorum. Onu seviyorum. Fa .. 
kat bu sevgimi itiraf edemeden biribl· 
rimize uzakça düşt.Uk. Eskisi gibi her 
gUn biriblrlmizl göremiyoruz, Onı.m. 
da beni eevdiğlne eminim. Fakat ~ 
nim başka bir kızla konuetuğuınu göl'\' 
mU3, onun için küskUn ... RMlad:bm 
zaman gözlerini benden ayıramıyor. 
Diğer taraftan san~m btr b~k& 
kızla ahbablık ediyorum. Fakat onu 

sevmiyorum. Şimdi evlenmek istiyo
rum. Acaba bu kızların ha.nplyle ev
lensem ... Siz ne dereiniz!,. 

CEVABIMIZ: 
Evlenmek baheinde dalı& ciddi an. 

etınmenizi tawlye ederiz. Sevmooığt. 
niz san~ın kızla evlenmeyi dUş11nebllo1 
meniz bİzc bu bahiste pek clddt oltna.
dığtnızı anlatıyor. tık konu§tuğu.r.us 
kız hakkında da birc:ok ~eyler bilm&
diğiniz muhakk:ık; ~ünkü çok aeyreli 
ve ancak !Okakta biriblrlnize Tft!lt" 

yorımnuz. Sizin yakmınızdan vza'klaş .. 
tıktnn eonraki hayatmm eevrinf takip 
etmemiııı bulunuyorsunuz. Bütün bun• 
lan gözönUnde bulundurarak ihti,•at
lı olmnruz lhnndır. Bununls. beraber 
bu iki kızdan birini tercih etmek isti• 
ynrsanı~ tık tanı§bğmızla evleniniz. 
Çünkü hi~ de~lse, onu eevdiğ!nlzi u,.. 

nıvorı5unuz. "Sanıyoreunuz"' df vo.-ıız; 
ctUnkU ~er siz bu km h!! kfkl\ten ıtev
'"', ol"ı\Vdmrz. fkinci bir JuıJ&..._~b
bla kallapmı_,m~ 



Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5. nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.WO. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000J 

liralık iki adet mükatat vardır. 

1 
Ankara caddesinde 

kiralık dükkan 
Vakit yurdunun altında (aten Franaız kitapçısmm) yeri ve arkadaki 

depolan kirabktır. 
1:-ı~tirllmck ıuretiyle 150 metre murabbabk bir mesaha elde cdilebi· 

lir. ısteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mllracaatlcrL 

inhisarlar Umum 
MüdürJüğünden: 

İspirtonun sıhhat ve temizlik Uzerindeki büyük tesirlerini d~Unen İnhisar

Jar İdaresi, 15 Mart 1938 tarihinden iti haren bu maddenin fia.Ua.rı Uzerinde bü. 
~ tenzillt yapmıştır. 

Ap.ğıdaki tafsilitta.n anlaşıla.cağına göre, bu tenzil~t yUzde 35 dir. Evvel. 
ı:o litresi 140 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten sonra 90 k~ 
sat.İl&calrt!r. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştan alıp 100 kuruşa perakende 
olarak h&lka satabileceklerdir. 50 santilitrelik şişeler içinde 70 kuru.,a satıl -
makta olan tuvalet ispirtoeunun fiatı 50 kuruşa indirilmiştir. 

Perakende olarak 76 kuruşa satılan yakılacak ispirto, badema 50 kuruşa 
satılacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldıkları bu 
lapirtoyu 45 kuruşa alabileceklerdir. 

iyotlu içirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. Bun. 

aan bqka hastaneler, eczaneler, mektepler, il!ç yapan llboratuvarlar ve resmi 
müesseseler ispirtolarmı 130 kunı3tan almayıp 90 kuruştan tedarik edebile. 
eeklerdir. (1162) 

l='•-"'aıt=!i';K,oru . l~.°C~FF:R' r ':Y~a~ 
Necatı PAK~, llmuml cerrahi ve sinir. <tim:ıA estetik 

H 
.___ .. bah V 1 cerrahlııl mütehaımsı 

utalanıu uc.ı-gun aa eaat . . 
•• Pnrls Tıb hıkııtıe~I S. a'\lıt.fnnı , erkek, H 10 dan akıam 19 a kadar kabuJ eder. ii kncfın ameliyııtlnrı, c1ımııR e~telılı 

I•• Salı ve cuma günleri "8t 14 ten :i "yüz, meme, karın buruşuklu~u ve 
18 • kadar paraı:zdrr. İi ııencllk omehyatı". <Naı;ai)·e ve du~m 

1 
Adres: Karaköy Tünel meydanı, il mütehasmı.) 

m!:~::::::~=~!:~.:.::.:!!:H ~,u~::":o s:b:!'!::J Me c c 8 ne rı 
Oitlecfen M>nnt ücrellldlr. Tel. 44086 
Re\·oJUu, Pormııkkapı, Humell lıan -DOKTOR -----------

NecaeHln Atasagun , .................. , ......... ~ 
Heı giln aabahlın 1ıek.lı buçuta ; 

ıkpmlan 17 den 20 fe ltadaı l .ilc 
J 

U tayyare ıpartmanlan ikiııcı daırc 
ı 7 numarada baatalanru kabul eder 
Cumartesi glınJen 14 cıen 20 ve •a 

dar hastalarıru parıı ~ 1 Kurur. Ha 1 
ber olruyucularmı dılıuporı aıuka 

bılinde muıı yene eder . r (•let 2::1~5· 

----·-. ----·ı~ 

•)r. V. Haıacyan 
Nanıi Tıp Fakültesi Lorcalanndan 

1 
DAHiLi, MtDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKtMI 

Muayene: 14-19 a kadar; sabahlan 1 
randevU ilzerc Taksim (Eski Talim· 
hane) Abdülhak Hlrrlt caddesi Dir-
lik ap:ctım:ını No. 18, 2 inci kat 1 

HARER - J\kşam ~,. .. 

TÜRKİYE i 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin Na birinci şartıdır. 

Kepeklen n aaç kökleriru tedavi eden 

tesiri mücerrep bir ili~. 

PE T 

4 MART -1938 ~ 

-----

GÜVEN 

HAZIMSIZLIK 
Hayatıa zevkinden insanı mahrum eder 

ıetl V Karbonat komprtıtfe 

BAŞ 

AGRILARI 


