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Denizaltısı oda 
~~rengiz bir surette tahribat yapıldı 
JtbFransız torpjto muhribine 

ir lspanyol harp gemisi 
~. ta~rruz etti 

· ~toilerln bahrdıtı Balear son on ıene folnde yapılan 
gemilerin en. lyJlerinden biriydi 

W::Y&IJ818 lnclde 

i 

·Almanlar 
Çek Reisicumhuru
nun beyanatından 

Memnun 
olmadılar 

Ekaliyet meıeleıt dahllt .bir 
mesele değildir. Almanlano 
mlldahaleslnl Jcap etUrlr 

dlvorl11r 

Leh Hariciye na.:ın Bek 'kansıyla birlikte .. 

Leh Hariciye Nazınnın 

ıtaıva seyahati 

Nazır, kadehini 
ltalyaKrah ve Habeşistan 

imparatoru şerefine kaldırdı 
Bu tonıma keyfiyetinin, garp devletlerlol 
alAkadar edecek beş taraflı bir pakt şeklini 
~ıabllecek bir ıtuar Rusyadaki 
icabından olabile-
ceği sUyleelyor muhakeme 

RGma,9(Bum1>-Leh hartcıye Yeniden 
nazırı Romada, aiyaal konuşma.laruıa tevklfat uaftıldı 
ve tem.ularma devam etmektedir. Di1n l7 lfl" 
a.kpm, bqvekil Mwıollninin Bek gere. 
fine verdiği muhtejem ziyafette, bek
lenildiği gibi Bek kadehini ltaıyan 
kralı ve Habeşistan imparatoru şere. 
fine kaldınnıetır. 

Bu ziyafette Mareşal Pilsuds. 
ki tarfmdan son 20 sene zarfında Po

' lonyanın uameti için vticuda getirilen 
eseri ttalyanm takdirle takip ettiğini 

_.. Devamı 8 lnt'lde 

Çek OumhurrelM Bene~ 
_... Yazısı 8 incide 

Bu sabafl ----CağaJoğJu nda 
lJç katlı bir binanın 

iki katı yandı 
Bugün saat yanında Cağaloğlunda 

bir bina yanmI§tır· 
Himayetietfal sokağından geçen bi

risi, bu sokağın köşeb~mdaki 11 nu • 
maralı evin dammdan doğru alev ve 
dumanlar yUkscldttinI görmti§, hemen 
kapıyı çalarak i~e bulunan bir ka
dmı haberdar ettiği gibi, karakola 
koşmayı da ihmal etmemi§tlr. 

ltfaiye derhal yeti§Jlliş, belediye ve 
parti merkezindeki mahzenlerle ter • 
kostan ııu alarak yangım etrafına sL 
rayet etmeden söndürmüştür. Uç kat-

_.. Devamı 8 incide 

Fransız kab i
nesi ıstıfa mı 

edecek? 
Parla, 9 (Hu.sual) - Başvekil Şotan 

dtln komllnist ve aoeyallst partilerinin 
§eflerlyle görlİfDlüotür. Bu konU§ID& .. 
nm müspet netice vermediği ve bu 
ynmen ba§vekilin istlfa edeceği söy. 
lenmektedlr. 

Parti aetıerı, Şota.na, teslihat mas. 

Gorki müm yatağında 

Berlin, 9 - Öğrenildiğine göre, ha. 
lih:ızırda Moskovada cereyan etmekte 
olan muhkemeden sonra, yüksek hıya
netten maznun bir çok eşhasm mu.hL 
kemelerine bqlanacaktir. 

Birçok sabık halk komiseri (nazın): 
ve yüksek memur tevkif edilmielerdir, 

(Mtihakmneye ait tafafl4f& 
4 üncü say/a.mı=da okuyunu.a). 

raflarmm icab ettirdiği iktısadt ve ------------

malt tedbirler &lmaaı için istediği sa. A rn avut kralı 
::1=.uste veruemıyecefını 27 Nisanda evleniyor 

Maamafih sol cenah partilerinin ya
pacaklan bir toplantıdan sonra ihti
Wm halledileceği ve istifanın da vu. 
kubulmıyacağı llmld edilmektedir. Bu. 
na rağmen meclis mahafil1 bedbindir. 
Kabinenin istikbali sol cenah partile
rinin bugün yapacağı toplanbya bağlı. 
dır. (8 inciye bakanız) 

~----~-------------------------------.:__--------------~ 
Kaldırılacak ve 

hafifletilecek 
vergiler hangileri 

1 - Tıbbi ve upençi)'ari müatabarlarclan alınan 
alman versiler istihlak ftl'SİIİ; at, etek ve btmlan 
tauwa kaldınlaaıkbr. 

2 - Küçük lllUfb awuurlwm iltihhkkemda 
blilen 1'aJanm ft mhuene ... a.t haMetilecelrtir .. 

- Tafaillt 4 Gncü -.,fwı• da --- - - -
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Vış -Hen eş, tJr ta 
Avrupanın bekçlsl 

Vaıan: Nizameltin NAZlr' 1 S1'iliLAL, ne mukaddes ;,ey-
dir, ne vazgeçileme~ ne veri

lemez şeydir! Ve istikl~!ini korumaya 
karıır vermlş bir milletin ne ulvt, ne 
göz yaşartan bir görünüşü oluyor! 

l9te Avusturya ve işte Çekoslovak. 
ya ..• Orta Avrupadaki bu iki küçük 
devletin. koskoca İngiltereyi pazarlık 1 

peşinde koşturan "mefruı bllyük teh. 
Jike,, karşısında ne astı birer kafa tu. 
tuşlnn var! 

Niçin lnglltere bunlara benuml
yor? Neden lngiltereden ayni tecellüd 
gelmiyor? 

Zira "mefnız büyük tehlike,, siyasa 
sahasında olsun, ekonomi l!lahasında 
olsun İngiltere için sadece ••zarar ve. 
rici,, dir. Mefruz büyük tehlike bugü
ne kadar belki İngiliz eğemenliğini 
tehdid eder gibi olmuştur, fakat İngi
liz istiklali asla tehdid altında değil. 
dir. lııte bunun için dUnya İngiltere. 
den böyle ulvt bir şahlanmayı beyhude 
yere bekliyor ve işte yine bu sebeb, 
yani istiklallerinin tehdid edilmekte o. 
lu~u Çekoslovakya ve A vusturyadan 
IU hayret veren erkek naralan ytlk
ecltiyor. 

Avusturya meselesinin ilk ak'?Sdl. 
etnden bamb~ka bir manzarası oldu
ğu bugUn dUnden çok daha iyi anla
şılmış bulunuyor. Bn.ovekll Şu§nig'in 

Alman §efi Hitlerle konuşmasından 
sonra sanıldığı gibi Avusturyanın AL 
manya emri altına girdiğini ve Alman. 
yanın Avusturyayı bugUn yann ilhak 
edebileceğini artık iddia etmek gülünç 
olur. 

Bir mUddet evvel bu sütunlarda §ÖY

le dediğimizi hatırlıyoruz.: 
''Almn.nya yilrUyor. Bu yürüyüş ne 

umana kadar devam edecek? Alman· 
yanın 6nllne ilk mania çıkıncaya ka. 
dar ... ,, 

İlk mania! 
Bu ilk mania iete Çekoslovakya ol

au. Avusturyayı bo§ ve ya1nız yaka
layıp istediği yola getirebildiğini zan. 
neden Almanya, Sudet dağlıları mese. 
lesini biraz hoyratça ele almak tema. 
yülünU gösterince kUçllk Çekoslovak
ya derhal şahlanıverdf. 

Çekoslovakya neye gUveniyor? 
Sovyetlere mi? Fransızlara mı? Mil. 

lttler Cemiyetine mi? KUçUk itilafa 
mı? 

Sovyetlerle Çek devleti arasında ba
r.ı anlaşmalar olduğu maliimdur. Fa. 
knt Çek devletinin bu tecellUdil göster. 
mek için Sovyet mUzaherctini iskandil 
etmiş olduğu kimse tarafından iddia 
edilmedi. 

Fransız mUz.aheretinl mi! 
Fransa parlamentosunun dıo sıya. 

sa mUzakerelcrt esnuında başvekil Şo
tan Çekoslovakyaya yapılacak her. 
hangi bir tecavUze Fransa.nm göz yu
mamıyacağmı söyledi. LA.kin Çekoslo
vakyanm 801 mUtece111d hareketinin 
ilk tczahUrlerl bu valde takaddUnı et. 
mi§tir. 

Milletler cemiyetine mi? 
KilçUk milletlerin "Milletler cemiye. 

d,. ne blat'da ısrarla eevam ettikleri 
fakat bu biat'ın ula bu teşekkUlden 
bir ~ey ummak manuına gelmediği de 
malfı.mdur. 

KUçllk itillf a mı? 
Bu itilafın §Uphestz bir manası ve 

mUhim bir kudreti var. Fakat ÇekOfllo. 
vakyanm son mUtecellid hareketinin 
masmın derhal. kendislle ayni anda 
harekete geçebileceğine inanmaktan 

· kuvvet almı~tır da denilemez. Zira bu 
ltilMm diğer iki azaf'lmm sulhçU tema. 
yUlleri meydandadır. 

O halde Çekoslovakya neye güveni
yor? 

Kendl!!ine. 
İdaresi altmdald kilçük devlet il7.e· 

g ihtiyari na.sız ürpcrtır Mn ... l 1·~ku- ii 
•• " ,..........,. MJ1 ••• 

:: ya ve endi§CTJ6 dü§ürii.rdü. Bu yüz.. !i 
U den çocuğunu dü§üren sinirli kadın- i! 
~S kır da o?duğu rivayet edilirdi. Sem- İ! 
'ıi raları bu usulün fenalığı uzun uza- ii 
İ dıya mllnaka~ adildi ve nihayet se. d 
il nelcrce evvel günün birinde bekçi • ij 

l 
lerdcn bu vazife alınarak ''yangın !i 
var!,, feryadları tarihe kan§tı. n 
Şimdi bunun bir ba-<:ka türlüsü i: 

~ :ı 

o~ta~a çık~ış. bul~1myor ,· eski bek.. ii 
H çılerın vazıf esı bır l>a§ka şekilde !: 
• şimdi can kurtaran ve hasta otom.o- U 

billerine verilmiştir. !: 
Beyazıttan itibaren Cerrahp<UJa U 

hastanesine 1ro.dar gfden oadde üze- :: 
Tindeki evlerde oturanlar, Tarl.aba.şı i~ 
tıeya Sıraselvi caddcZeri civarındaki !i :! •. 

ı: evlerin sakinleri için can kurtaran U 
r.· otomobillerinin korlcunç ve meş'um ii 
H se8leri bir ölllm ve /elôket haber~ Si 
•t 3i mllhiyct indedir. Bunlar arasında ji n sinirli ve asabi olanların bu yüzden u 
:: gece rahat uykularmı kaybedenler ii 

l
·ı yok değildir. li 

Ne yapmalı! Bir1«.ıç sinirleri bo. ii 
zuk adam rakatsız oluyor diye can. n 

~ 1;ttrtaran otomob!llcrine ~ratle ha. H 
Ü reketi temin e<lcn hmm$i kornaları U 
g yMak mı etmeli1 Hayır! Böy?e bir fi 
H ~ey istemek makul düşUnen kimse- :i 
ij nin aklınd"n geçemez tabii... Fakat il 
f: süratle tedaviye muhtaç hastaların :j 
:i zarar qörnıcsi d.e mcvzuba1z.'l olmak- i: •• . ı· 

ii sızın, bu malızıtm 1cısmen izıale et. :~ 
!i mek pek a?a mllmT~ndilr. ıi d Can 1.urtarcın otomobillerin! n §O. i 
n /örelri ancak ve yalnız h<ı.!taneye u 
il hasta 9ötUr<limleri ::aman 1wrk"Unç li il i."}aretli 1:orna!..'lrıttı '1."ttllanmalıdır. la 
i Ha..<J'"""B dönil.'ffl araba boııken böv ı! 
iı 'üJ 1~rırr. 1 rcı1~Jc bu ~oför"Üıre ya.s~k !~ 
H r-1:ı,,.. '"""'"- ti ... . . 
.. :::::::ı::::::::ı:ı:::ı: ::::::::::::-.. __ .. == 

rine çevrilen Alman tehditlerini kar§ı. 
lıyan kudret reis Beneş'in cilr'etkar 
zek~sı olmu~tur. Beneş Alman ilerle. 
yişinln önUne çıkacak en uf ak mania. 
yı aşamıyacağına akıl erdirmiş olan 
adamdır. Küçük Çekoslovakyanm tek 
başına Almanyn.yı durdurabileceğini 

iddia etmek çocukluk olur tabii. Fakat 
Çek - Alman hududunda patlıyacak el. 
lfilılann derhal dünyayı yakacağını ve 
böylelikle dnha ilk ateşte Çek devleti
nin yalnız kalmıyacağını Beneş mü
kemmelen anlamış bulunuyor. Şuşnig. 
in son hafta içinde birdenbire, ona a. 
yak uydurmMı da Beneş'in bu anla. 
yışıyla pek doğru hareket etti~ne Vi. 
yanada inanıldrğmı göze vuruyor. 

Çek Başvekilinin Prag parlamento
sunda söylediği eu sözlere asla bir blöf 
gözüyle bakmamalıdır: 

"Memleketimizin hudutlarına teca -
vUz edilemez. Tecavüze maruz kaldığı
mız anda kendimizi sonuna kadar mil. 
dafaa edeceğiz.,, 

Evet, Çekler, kendilerini ve böylelik. 
le kapıl:ınnı elde tuttukları orta Av. 
rupayı ve Tuna havzasını müdafaaya 
karar vermis bulunuyorlar. Eskı Bo. 
hemyanın muhtelif devirlerde yUltlen
diği bu tarihi vazifeyi modern Çekos
lovakyanın ba§arncağma inanmak la
zımdır. Çek milleti bu hedef kar§ısın. 
da el ele vermiş ve tek cephe kurmuş 
bulunuyor. Hiçbir sıya.sa partisi bu 
milıt hedef karşısında vazife almak. 
tan kaçmmamı§tır. Son posta ile gc. 
len ve herbiri bir başka siyasa parti. 
sine ait olan Çek gazetelerinde §U he
yecanlı scrlevhaları okuduk: 

KomUnist Rude Prava gazetesinden: 
"Çc1ws!mx:l:yanın i~ sı!IO"asına mll· 

dahale edilemez.,, 
Sağ cenah milliyetperverlerinin fi

kirlerini neşreden Narodnl Norini ga. 
zete!inden: 
uEğer mukadderat bizi kendimizi 

müdafaa.ya me~bur ederse sonuna ka. 
dar harbedeceğiz.,, 

Mutedillerin gazetesi olan J .. idoviye 
Novini'den: 

,.Bize boyun cğdiremczler. Dün par. 

H:ıtırnlıırını ımt:ııan 

CEYMS ~fmont 
F.nlelllcens Scr"isln en meşhuı casuslanndan 

TEFRiKA 

NO: 52 

Ceyms r\ohodl Belç19'adan tamamlle ayrıl
mış değildi. Kont dö N~s orada idi ve ha

kiki Ceyms No~1odlyl kıskandıracak 
bir meiıarelle t\Jmanlara yapmadık 

oyun bırakmamışh 
. Son.~adan ~ğrencJ.=.m ki Mayer, zarfı ıtlevkuf, kısaca boylu, aimı.iyah sa~ 

dırektore verınce derhal tevkif edilip lı biri idi. Kıık yaşlarında kadar goril 
ı:~lice bir hücreye kapatılmış ve beş nUy~du. Üstünde, bit puarından alın 
gun orada ~:.:rruş. Bu müddet zarfında d ğı b ıı· fal t d b · k 11 . ı e ı, ::a o zaman an en ıJ a 
ıse Karaşeytan onu Brükselin her tara· ı k 11 ı b"" bU " nı a u anı a l!S tun harap olmu• 
fında aratıp durmuş.. ., bir elbise, başında eaaı reng:nl ve nt 
Beş gün sonra mektup htidis~ kadar zamandanbori kulJanıldrğını 

sini hatırhyan Duzberg ile Plank. 
işi Karaşeytana cı:ılatnuşlar, o da, o 
zaman hileyi kavramış ve hiddetinden 
kliduracak h11Ilere gelmi~. 

Kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi 
Alman casusluk teşkilatı bu hadisede 
b1tt:n Belçikalılann maskarası oldu. 
"Serbest Belçika,, erkAnından olan 
dostlarım mc:;<.:eramı iaşe etmekten ge
ri kalmadılar. 

O gece, rehberile mukarrer yerde 
buluştum ve ertesi gün Holanda hudu 
dunu liı:imen aştım. Fakat Ceyma 
Nobodi Belçikadan tamamile ayrılmıı 

değildi. Kont dö Nis orada idi ve ha
kiki Ceyma Nobodiyc kıskandıracak 

bir meharetle Almanlara yapmadık o. 
yun bırakmadı. Ho:ta bir aralık Al· 
man i'llparatorunu Spada kaçırmağa 

teşebbils etti. 

Kara şeytanın 
akibeti 

YUzbaşı Bergamla umumi harp için 
ıde bir daha hiç karşılaşmadım. Onu 
ıon defa Pariste gördüm. 

Pariate Fran6Iz istihbarat teşkilatı 

şeflerinden Jan Lantiyenin bilroaunda 
idim. Bu eski dostla dereden tepeden 
konuşurken içeriye bir adam get:rildi. 
Mlitc.t;cssis görünmek istemıyorek ı\t 

mek lizere kalkınca .dostum: 

- Gitmeyin. dedi, bu iJi ~di hal 
ı .. .ı .. ~, u.,,., .. 5çuı;- ııcu:ıuıucn .. uy a , ı:ı-

zaten yabancı da değilsiniz. 

lômmıtoda konU§Gn ba§'l>ek"il değildi, 
Çek milletiydi. Alman ta...'1fild karşı. 

aında gerilemeli miyiz1 Çekoak>vakya-

dald Alman azlığını mfldaf aa behane
sile A lmanyanın iç &§Zerimize müdaha
lesine mll8a.ad6 etmeli miyizt Canımız 

iaterse tabii geriler tJe mflsade ede. 
r~; ama bunu yaptığımız anda istikld. 
le de elveda dememiz icıc:ıb eder. Biz i8. 
tik14l8iz y~yamayız; ve L!t-iklalimizi 
vermeyiz.,, 

Avusturya Başvekili Şuşnig'in de, 
Viyana.da on bin kadrn huzurunda söy. 
lediği yeni bir nutuktan şu cümleleri 
alıyorum: 

«_Son gihılerde birçok endi~eli sa
atler geçirmenize mani olamadım. Bel-

ki. '8Wdxılde de böyle endi§eli saatler 
geÇirmeni.z mukadderdir. Fakat Avu8-
turya kadınlan; 8izden Myl,e dakika.. 
lard.a si>ıirlerini.zin bo::ıılmama.sına 

dikkat etmenizi isterim. Bana inant. 
nız! S!ze vaadediyorum ki. gelecek 
günlerin tekdidli, tehlikeli ue end~eli 
dal..."iT«tlarınd<J siııirlerimo daima ht2 • 
kim olnıasını bileceğim. Biz anoak ha. 
k-ikt, devamlı ve §erefli bir sulh istiyo
ruz. Ya.ş~n Amısturya!,, 

• • • 
Görülilyor ki Çekos!ovakya gUrUltU· 

ye pabuç bırakmıyor ve A vustı.rya is
tiklalini muhafaza etmeye karar ver. 
mfş bulunuyor. 

Orta Avrupayı earan bu merd ve gö. 
zU pek tecellUdiln İngiliz • Alman ve 
İngiliz • ltalya.n konu~alarında aca
ba nasıl bir aksi olacak? 

Nizamettin NAZiF 

mütehassısların bile tayin etmekten 
aciz; kalacakları bir fötr şapka 'lardı. 

Sipsivri kafasının üstünde bu şapkanın 
durabilişi bir mucize eseri telakki edi
lebilirdi. 

Adamın bıraktığı ilk intiba aleyhin
de idi: kendisi alel!de b'.r serseriden 

başkası olamazdı. Fakat gözlerine ba
kınca iş derhal değişiverdi. 

Hayır 1 zeki pırıltısı ile ıtıldayan, 

araştır.•..:ı bu gözlere sahip olan bu 
adam göründU(i:a gibi alelide biriai ola 
mazdı. 

Bir gece evvel Sen Luar fıtasyonu 
civarında serserilere bir baslrın yarıl-

dığı esnada onlar arasında vakalanmrf, 
polis mlidUrlilğllne götUrt:.lmilştU. Ozc 
rinde hüviyetini gösteren hiçbir vesika 

çıkmamış, buna mukabil o'Jzdanındı 

biner franklık yirmi banknot 'le bir 
gazete kupUrü bulunmuştu. Kesip "!!k· 
lamış olduğu gazete parçasında ıu ha
vadis vardı: 

CASUS STRANDERS !Ki SENE 
HAPSE MAHKUM OLDU 

On birinci ceza mahkemesi eaaualuk 
maznunu İngiliz tebaasından ViYinn 
Strandera hakkında kararını vermittir. 

Tahkikat evrakında bildirildiiine 
göre Stranderı Umumi Harpte lnıiliz 
orduıunda yü:ı:batı rütbeıile hizmet --· 4ı I:'! • •• • • • .,1-:I.!.•-

da ~lışmışbr. Harpten sonra enreta. 
Kilde, müteakiben Hambarccb tam;rat 

komisyonu emrinde tercümanlık bıll• 
hare Alrnanyada tayyare imalabnı lron 
trole memur itilil devletleri muhtelit 
komisyonunda bulunmuıtur. 

1921 d~ terhiı edilince dört tene 
Almanyada kalmıt. bu müddet sonunda 
İt bulamayınca Alman Aero Klübü ikin 

ci reiıi tarahndan hÜ'Iİyeti Dr. Veber 

namı müstean arkasında ıizliyen Al· 
man caıusluk teşkilatı teflcrinden biri
ne takdim edilmiıtir. 

Bu taktlim üzerine Stranden, caıua
luk kabiliyetinin ta!cdir ve tayini için 
bir İmtihandan geçirilmit. imtihanda 

muvaffak olunca Dr. Veber tarafından 
kendsine Fransa ve BelçiDda bazı va· 
rifeler veri!mi§tİr. Bu va..-ifel~ri mUTaf• 

fakiyetle başarmca Stranclers göze ~ir

miş, her ~ef asında maıraflanndan bat
ka 600 ili 800 altın mark mükifat aJ. 
nuştır. 

Stranders Franıııda bilhaıaa tayyare 
motörleri, tanklann ve tayyarelerin ıİ· 

tablan hnkkında malumat toplaımta 

Çtıhşmııtır. Belçikada da casuıluiun· 

dan fÜphe edilen bir lngillz tebaaRile 
tema.sa geeçrek ondan Belı;ika hudut 

iıtihlmmlan ve Manı sahili tahkimah 
hakkmda malumat almıtbr• 

Almanyaya döneceii ıırada geçen 
iJkteırin•le tevkif edilmiş olan Stran· 
ders suçlannı itiraf etmiıtir. 

(Dev<ımt var) 
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?!agata daü 
i{.endini bil-:nek 
" ALNIZ yaşıya.n adam biç kim. 
~ liE'.yi b.ilmediği gibi kendini de 
~ez. ÇilnkU ınsan kendini anca.k 
ee kaıarı ile karşılaştırmak, mukaye. 
Ilı etznek suretile anlıyabilir. Alman 
le~a.triri Franz Kafka.: "Başkalan ı. 

dUf· k lth up alkmak in.sa.nı kendini mil• 
~edeye sevkeder,, diyor. Bunu IÖY· 
le Uunamlıyabiliriz: "- ve anc&k /, 

\'keder \> .,. 
Ce k alnız adam kendi hududlanm iyi· 
'htıı a'lramadığı için ya megalomani'ye, 
t. kendini fevkalMe büyük' görme. 
~ ~e Yahud onun aksi olan mikro. 
~ 11

'. Ye dilşmeğe nıabktimdur. &fka· 
~ 11? _düşüp kalkmak imıana aczini 
da ltiği gibi baza.o nefsine itimadı 
\> aşııar. 
~lnız ya.şıyan adam kendini, hiç dU. 
tliıtct·~~ğ_i ~çin değil, mütemadiyen dü
lılıt ugu ıçın bilmez. O, kendi kendisL 
~ nı~~ehas3~ı olmuştur. Mütehasıııs, 
~ı· gozU, fikri daima bir noktaya df. 
~ olduğu için artık o noktanın kUJ talt:ki vazlyetfnl, kıymetfnl hakk.ile 
~ edemiyen; o noktayı yavaş ya. 
~her §eyin baolangıcı ve sonu say. 
'Qe'li a başlıyan ve bu suretle mUvue
~ilşu kaybeden adam. Sadece kendini 
tay ne~ .. ~~ da böylece müvueneyi 
~ bettıgı ıçın kendini bilemez. 

rı:ı~ UgUnkU Tilrk münevveri, bilhassa 
Cer arr~ yalnız yaşıyan bir adamdır. 
~it~ bırçok kimselerle konuşur, bir
dah hnseıerıe beraber dolaşır; bir o
~· tek başına çekilip ottn"duğu na. 
lthJı lr_· Fakat aldanmayın; o, kalaba. 
" •çinde de yalnızdır. Onu maktan 
~-~n. mesela bir kahvede veya her. 
~:bir topluluk yerinde arkadaştan 
\ı d'onu§Urken seyredin. Göreceksiniz 
~ ~nlenıeği pek bilmez, karşuımdakl. 
lııeıt~··SÖyletmek istemez. Hemen he
~ k UtUn cümlelerine, hem de elaıe
'leıı. atşısmdakinln aözlliıtl ke8erek 

lıı."'•• diye başlar. 
'ğf an kalabalık içinde yalnız o1'lbl· 

gibi yanında hiç kimse bulun. 
ıaman da yalnız olmıyabiJir. 

kimMvi e-örmPmekte deEI. 
• v t'!U§ünınemekteôir. Bazı adam. 

llıeıı ardır, etraflarına bakarak gez.. 
teı~~~; herkes görsün diye kendilerini 

_ırırter. 
'l'urk nı.. · 

il! g unevveri bu manada kendi 
~ 1~~ittnckten kurtulduğu, kaf ıuıı: 
a>, ~ok ilde bulunan ve kendi kendieinin 
başk ~kil değiştirmiş birer aksinden 
\>qR: .bir §ey olmıyan hayallerden 
le:ıı 1 ~ıp etrafa baktığı zaman hem ~
~. ' enı de kendi kendini anlıyacak-

lı ~nilebn· · · Ilı, h ır kı her edebıyat adamı-
~eııdi er muharririn başlıca vazifdi 
ller8111~den bahsetmektir; çUnkü ancak 
lir, k e tecrUbe ettiği şeyleri iyi bf
ller81n~lldi nefsini bilir. Fakat kendi 
8e etnı a~ıaması i!:in etrafla mukaye. 
teııa1~31 Şarttır. "Kendini kaybeden 
\al'ıir bulacaktır,, eözUniln de • ıfıu. 
hııd\lt: edebiyatçı için • manası berki 

"----____ N_oru_fla...:.h_A_T_A_c_ 

~,6Cilzamhlar ~1al'da bir kampta 
~ toplanacak · 

'"'- lkllek r ~3eıı b· e ınıizdeki cüza.mlılann mu. 
~~lltr ı.r nııntakaya topla.nmasmın 
()~ı er ~lduğunu ve bu yerin Eli.zığ 
~(fu~lıb bir ihtimal dahilinde bu. 
~ bu hu Yazmıştık. Sıhhat vekile • 
~it .,,, Ususta yaptığı tetkikler sona 
~eeı ke El:tzığda bir cUz.amlılar has.. 
~ lJ. lı.a.taUrulıiıası takarrür etmigtir. 

llıtalt nenin etrafı da cüzamlılar 
~elli~~ olacaktır. 

~ ıı.lsaıı ctlıamtı1ar hastanesinin inşuı
~qtaıı.e h başında başlanacaktır. Bu 
~. bit b aıırlanan projeler mucibinr 
~p h;tane olmaktan ziyade bir 
~ .. •nde bulunacaktır. 
~l~ hastanesine evvela civardaki 
ôıı~\>~ b;:. toplanacak ve sonra yavaş 
~~ ~ Un nıemleketin cUzamlılan 
~~l ~lunacaktır. Memleketimiz
~ · ~llııl hların adedi malflm değil. 
~btı- .;: hakkında gimdfye kadar 
~ ~Uıı tistik yapılmamıştır. 
~ htılı)ıe~~in hastane ihti~ nispet.in. 
tı..:~ ~lccek ve kadrosu bu ihtiya
~ ~c!a ı altı!acaktır. Burada cUzam 

oıllııa entıın en son buluştan tat
<:a.ktır. 

Civar sahil vapurları Kasapla~ 
d k 

hayvan nakliyatı uman ÇI armayan Devlet Dcmlryolların 
AI f k il ki 1 

da asgari tarife ile a e u anaca ar oldcak 
HUk\ımet, ls~bulda et fiatlarmın 

indirilmesi için 18.zmıgelen tedbirleri Bunu evvela Şirketi Hayriye 
tecrübe mahiyetinde tatbik 

edecek 
Akay, Şirketihayriye ve Haliç va • 

1 

purları .köprü iskelelerine yanaşık bu-
lundukları sırada ocakları fayrab et. 
mektedirler. Bu suretle vapurların ba. 
calarmdan iki taraflı çıkan keaif du. 
manlar, aksi rüzgarlarla köprünün U
mriıı:i kaplıyor ve yaya geçen yüzler. 
oe hiı.ıkı rahatsız ediyor. Vapur du -
manlarınm bu rahatsızlığı biri halkın 
üstUnü başını, yüzünü gözünü kirlet • 
mek, ikincisi de ta.5ıdığı kurum ve mu. 
zır maddeler itibariyle sıhhate zarar. 
Iı olmak bakımından iki fena netice ile 
tahakkuk etmektedir. 

Bunu na.zarı itibara alan deniz tica. 
ret müdürlüğü vapurların köprüdey • 
ken ocaklara kömür atılmamasını mil. 
teaddid kereler ala.kadar idarelere teb
liğ etmiştir. Fakat dumanların verdi
ği zararların önüne geçmek mümkün 
olamamıştır. ÇünkU durdukları zaman 

Bostancı 
mendireği 
Ay sonunda 

merasimle açılacak 
Bostancıda yapılmakta olan büyük 

mendirek bitmek üzeredir. Ayın on be
sinden sonra merasimle açlacaktır. 
Şimdiden o civarın balıkçı kayıklan 

ve diğer deniz vasıtaları bu mendirek
ten isti!ade etmiye başlamışlardır. 

Deniz ticaret müdürlüğü, Fenerba.h
çe yat mendireğinin inşaatına da bu 
hafta f~inde başlamıştır. Fenerbahçe 
koyunu tamamen mahfuz bir liman 
haline sokacak olan bu mendirek de 
üç ay sonra. tPm"m olacaktrr. 

Yalovada ceza 
• 

eVJ 
Kazalarda hapishane 

binası yapılacak 
lstanbul müddeiumumiliği, yeni 

adliye sarayının İD§asI dolayısiyle bo. 
§altılmakta olan İstanbul hapishafie • 
sinin mahkUmlarını dağıtmak üzere 
kazalarda da hapishaneler inşası işine 
girişmiştir. Bu meyanda Yalova kaza. 
smda bir ceza.evi yapılacaktır. Bu ce
za evinin mahkfım kadrosu elli kişi o-
'lacaktır. 

!ÇERDE: 

• NAFİA vekô.leti ile İstanbul elektrik 
tesisatı hakkında görüşmelerde ?ıulun:ıc:ık 

elektrik şirketi murahhasları dün şehrimi· 
ze gelmişlerdir. 

• P.T.T. mütekait memurları, tekaüt ma
uşlarınt şimdiye kadar Ile~oğlu postane· 
sinden alıyorlardı. Bunlara kolaylık olm:ık 
üzere bundan böyle he~ memur kendisine 
en yakın olan posta idaresinden maaşını 

al::ıbilcccklir. 

• DEl.EDIYE radyo acentaları, asansör." 
Jer, sinemalar \'e muhtelif im:ıliıth:ıneler 

için yeni birer lalimatnane yapmış ve 
muhtelit enciimenc vermiştir • 

• O:\Dt'Lı\SYO:>; makineleri hakkında 
hazırlanmış olan tnlimal namt'ler herberlcr 
cemiyetine ıtönderilrnişlir. Tatbikine 15 
marttan itibaren hııslaıı:ıcaktır. · 

• ME7.ARJ.lf\1.AR'ın ılüzcllilmesi ve 
muntazam bir h:ıle ifralh için çalışılm:ık-
tadır. Bn nradlı Merke7.efendi meznrlığı 

ıla düzcllilmişlir. nu işler için şimdiye 
kadar 12 bin lira harcanmıştır. 

• P.T.T. idııresi şehrin en işlek yeri o
lan Tnksim meyılnnınrfn rlıı hir po.,ta ve 
tcltfraf şnhe"i acmaf$ knrıır \'ermiştir. 

ocak fayrab etmiyen vapurlar bu işi 
kalkarken veya iskeleye yanaşırken 

yapmakta, yine dumanlar köprüdeki 
halkı iz'ac etmektedir. Bundan başka 
Boğaziçindeki birçok yalıların da va. 
pur dumanlanndan zarar gördükleri 
anlaşılmıştır. 

Deniz ticaret müdürlüğü, bütün bu 
mahzurların önüne geçmek için bu va. 
purlann duman cihazı kullanmalarını 
münasip görmüştür. Bu duman cihazı 
vapurların bacalarından duman çıkar. 
madığı gibi, kömUr sarf iyatmda da 
yüzde on, on beş nlspeUnde tasamıf 
etmektedir. Şirketihayrlye ilk defa bu 
cihazı kullanmaya karar vermff ve· 
A vrupaya ısmarlamıştır. Bu cihaz ge
lince, evvel!, 59 numaralı vapura ko. 
nularak tecrübe edilecektir. Tecrllbe i
yi netice verirse diğer vapurlara da 
bu cihazlardan takılacaktır. 

Çoruhta 
Bir bakır madeni 
lşletmeğe açllıyor 
Etibank, bundan bir müddet evvel 

l§letilmeye baflanan ve ilk bir buçuk 
senelik fstl.haalitı pe§inen harice satıl
mış olan Kuva.rtııban madeninden son. 
ra Morgoldaki bakır madenini de i§ • 

letmek üzere tesisat vücuda getirmeye 

başlamıştır. Bu tesisat bu sene için. 

de ikmal ıedilecek ve Morgol bakırı da 
dünya piyasasına çıkanlacaktır. 

Morgol bakır madenl Çoruh villye. 
ti dahilinde bulunmaktadır. Burada 

yapılan ke§ifler, madenin 3,5-5 milyon 

ton cevheri ihtiva ettiğini göste~io
tir. Bu cevher yüzde 2-2,5 tonurludur. 
Şimdi yapılmakta olan tesisat senede 

10.000 ton saf ve standard bakır iatlh • 

sal edilebilecek kudrettedir. Bil~are 

bu tekoik tesisat genialetielcektir. Dl. 

ğer taraftan il~ defa. tesisata bqlan. 

mış olan, fakat çok bUyUk tl!eisat yL 
pıldığmdan ve araya bazı mbiler de 
girmiş olduğundan iai bugUn.e kadar 
uzayan Ergani Bakırı da gene bu sene 

içinde dünya pazarlanna çıkanlacak, 

bu suretle Türk bakın Uç ağu.dan kuv

vetli bir istihsalle dünya bakır piya.. 
sasmda ehemmiyetli bir mevki ala • 
caktır. 

• llELEDIYE tarafından yapılan oto· 
mobillerin muayenesi devam etmektedir. 

Bugüne kndar 150 otomobil muayene edil· 
miş ve 12 sinin plAkaJarı sökfilmüştür. 

• LOI\A~,.ACll.AR cemiyeti ticaret o
dasın:ı nıür:ıf'.:ıııt c<lrrck hira fiyatlarının 

iki kunış )ükı;cldiğinden şlkAset etmiştir. 
Orta, klki!dcre başlamıştır. 

• ÇOCt!K esirgeme kuruma şubelerinin 
ı;cnel ik kongreleri başlamıştır. 

• Limandan geçen Teofil Gotye isimli 
Fransız vapuru Odesaya 90 İspanyol mül· 
techi götürmüştür. 

• 1li ~fAHT't:ı Salürnia bimJi ltalyan 
v:ıpurile şehrimize 400 Amerikalı seyyah 
gelecektir. 

• ŞiRKETİ HA YRIYE'nin Haliçteki tez
glıhlarında in,a edilmekte olan 78 11uma· 
ralı vnpur önümüzdeki harta aonunda kı· 
z:ıktan indirilecek ve makine aksamının 
takılmn<>ına hıışlanacaktır. 

• HOKO:'\IF.:T iz-mir civarında hafriyat 

hir Alınan 11rup11na istedill milsaadeyt 
verm i ştl r. 

aldıktan sonra bu tedbirlerin verdiği 

neticelere göre ve bir taraftan da 
mevsimin deği§mesi dolayısiyle lstan-

bula kasaplık hayvan gönderen mm ~ 
takaların da deği§mesi tabii olduğun. 

dan yeni bazı tedbirler alml§tır. Alı. 
nan tedbirlerin başında, kasaplık hay. 

vanlar devlet denizyolları vapurlarıyla 

taşınırken nasıl tenzilAtlı tarüeye tabi 
oluyorsa devlet demiryollan trenlerile 
tqmırken de tenzilli tarifeye tabi ol· 

ma.sı vardır. Yalnız kasaplık hayvan

lar devlet demiryolJarmda esasen ten
zilll tarife ile nakledilmekteydi. Yeni 

karar mucibince bu ten.zilli tarife üu. 
rinden yüzde on miktarında yeniden 

tenzilat yapılacaktır. Bu yeni tarife 

bu geceyansında.n itibaren devlet de. 
mlryollarmm bütün §ebekesinde, yani 
bUtün memleket hatlarında cari ola. 
caktır. Yalnız tcnzillt yapılabilmesi L 

çin tam vagon tutul.muı §art konul
mU§tur. 

Yeni tenzila.tıa kasaplık hayvanlar 
devlet denizyollanndaki yeni tenzilat
lı tarife esasma mutabık bir tarife ile 
nakledilmi§ olmaktadır. Bu suretle, 

yalnız lstanbul için değil, diğer şehir 

ve kaaabalarda da kasaplık hayvanlar 

daha ucuza mal olacağı gibi, memleket 
hayvancılığı da bUyUk bir istifade te

min etmio olacaktır. Ayni zamanda bu 
tedbir lstanbulun ka&plık hayvan te. 

darikinde yalnız deniz tarikiyle hay • 
van beklemek gibi bir vaziyette kal .. 
mamasını temin etmektedir. 

Aksu vapuru 
kazası 

so,arl ve mürettebat 
suçlu RHrlllmedl 
Şubat içinde vukua gelen büyük ka

rayel f ırtmasmda, Sinob limanında ka. 

raya oturarak yaralanan Aksu vapu. 
ru havuza alınmı§tır. Vapurwı yara. 

!andığı kısmm 88.çlan tamamen deği3. 
tirllmektedir. 

I 
Kaza etrafında denizyollan teftiş 

heyetince yapılan tahkikat neticelen.' 

miştir. Kaza esnamnda., gemi süvarisi
le diğer alakadarlann vazifelerini yap
tıktan, fakat tipi ile suların şiddetli 

cereya.nı karşısında geminin karaya 
gitmeeine mlııi olamadıklan anlaşıl. 

mıştır. 

-kJ takriben 7 milyon liralık blssei, devlet 
ziraat işletmt lftırumuna deHedilnıiştir. 

• İllR:\C.'\TI:.'.llZ son fl,j ay içinde 36 
milyon kilo tütün, 26 milyon kilo incir, 
21 milyon kiio üzümdür. 

• 
• ERZURllMDA 931 senesinde kansı Sa· 

niyeyi parasına tamann boğarak ölclüren 
Osman 18 sene ağır hapse ve mücbbcden 
Amme hizmetlerinden mahrumiyete mah· 
kum olmuştur. 

• KARADENlZ'de şiddetle esen batı ka
raycl fırtınaya dönmüş ve limanlıırd:ı bek· 
lenen vapurlar gelmemiştir. 

• vır.AYET, memurların işe devıım 
saatlerini ni~an başından itibaren defiiş
Urecektir .• 

• ET FtYATl'nı kontrol için kurulmuş 
olan komisyon dün bir toplantı yapmış \'e 
fiyallarda ddişkliği icap ettlrcc:ek bir te
beddül olmadınına karar vererek şimdiki 
fiyatları ibka etmiştir. · 

• CAftŞIDA kunduracı Ahmedin dükka· 
nından bir çift ayakk:ıbı çalan Ahmet ı. 
simli bir hırsız cürmümeşhut mahkeme· 

sinde dört ay on beş gün hapse mahküm 
olmuştur. 

• Al.!\fANYANJN tanınmış tayyarecile • 
rlnden ve birçok plAnör tipleri yapmış o· 
lan \"oJr Hlrd dün şehrimize gelmiş ve 

- - -
KURUN' da 

Kamçı cezası 

6 JZ, terbi11e ılıtemüıe yeniden daya.Ti 
usulünün girmeaial münakaıa edip 

dururken, /ngili:ler adliue cezaları arasıa. 
da kamcı ile döğmek ıaulünü tatbike baı· 
lamıılar bile •• Haaan Kumcaur. Jngillero
dekl bu ce:a usulünden balı.aederkcn dl
uor. ki: 

"Fakat kamçının adliye cezaları arası
na girmesini isli)enler olduğu gibi bunun 
aleyhinde bulunanlar da vardır. J\amçı 
cezasının nlcyhind.ı olmılar diyorlar ki: 

,.Adaletle en mühim esas cezanın her· 
kes için müsavi mahiyette olmasıdır. Hal· 
bukl bazı adamlar vardcr ki kamçı dnrbe· 

sine dayanamazlar. Derneri nasırlaşmış o
lan diğer bazıları sırtlanna )'ÜZ kamcı ye
miş olsalar sene bundan müteessir olmaz; 

lar. Sonra işin tahabet.e taalhlk eden bir. 
ciheti de vardır: Şu itibarla ki bazı has
talıklar kamçı cez.ası ile birleşince ölüma 
sebeb olabilir. 

Kamçı cezc;sının lehinde olanlara gelin· 
~e. on)arın düşQnceleri de şudur: Tecrübf!f 

göstermiştir ki, kamçı ile d<Sğmek bazı si• 
nirli çocuklar üzerinde faydalı tesir ')-n• 

par. Hele bir kısım kadınlar vardır ki bun
lar Adeta dayaktan ıe\•k alır. Bu gibi ka· 
dınların bozulan sinirlerinin mQvazenes( 
ancak kamçı ile yerine gelebilir. 

Bu vaziyete göre kamçı cezasının mut./ 
lak surette ne lehinde, ne de aleyhinde bu• 
lunmak doıtru de~ildir. Zira doktorlar ile 
istişare etmek surelile tatbik edilirse b11 
usuliin tatbikatta faydalan görlllebllec~ 
demektir.,. 

CUMHURiYET' de 

Mekteplerimizde disiplin 
meselesi 

Maarif vekilinin 
izahatı 

M EKTEPl.ERl.UJZDE disiplin var mı• 
dır, yok mudur1 Bugiin tatbik edilen 

dlılplln usulleri mtmlekellml:ln ı;llmat 

ıarllarına uygun mudur .. değil midir? Fa
laka uıulüne 'dönmek icap eder mi, ttme::
mi1 

Epey bir zamandanbul gerek ga:ete, 
sül:mlarında, gerek koni eranılarda mü na· 
kaıa mev:ua olan bu ıuuanr dikkat mese
le ü:erlnde Nadir Nadi, Maarif vekili Saf• 
fel A.rlkanrn flklrltrlni teabll etmek lmkd· 
nınr bulmuıtur. Muharrir, muhterem vekl• 
lin dDıü.nlişlerlnl ıöulece hüldaa etmekle-· 
dlr: 

1 

"- Yeni terbiye ve yeti~lrme esasla"' 
na göre hazırlanmış olan modern talımat• 

namelerimlıin deAiştirllmeslnl icap elti-o 
recek bir disiplin meselesi mevz.mıbahs 

de#ildir. Bunlan kAfl görmil·enler eski 
maarif hayatımızla şimdikini mukaye-
se edemlycnlcrdir. 

Eskiden mektep ha)'ah dışarıya pek :ık· 
selmezdl. Çünkil mekteplerin sayısı son 
derece mahduttu. Burada okuyanlar da ha" 

li vakti yerinde küçük bir elitin tocukla" 
rıydı. Bunlar mektebe az çok hazırlanmış 
olarak iyi bir aile terbiyesile geliyorlar-

dı. Böyle olmakla beraber o zamanki sıla 
inzıhat tedbirlerine rağmen hoca ile tale· 

be ara!ındaki rabıtalar bugünkü kadar. 
sağlam ve samimt değildi. itaat korkudan 
değil, !e\·glden doğmalıdır. içtimai bir. 

kıymet ifade eden hakiki itaat de bö~·le 
olur. Abdülhamit de,·rinde şld<Jel ve deh· 
şet tetbirleri hükümferma olduğu hnlde 
hocalarına kaput dayağı çeken, sıfır aldım 
diye kamasına sarılan adamJar aık sık 16-
rülürdil. 

Bugün vazi:rct de~lşmi~tlr. l\lektepleri· 
mizlıı s:ıyısı büyük bir sürntle ço~almış· 
tır ve çolıalıyor. Bural:ırda on binlerce 
çoctık yetiştiriyoruz. Bunlann içinde c~ 
miyetin her tabakasına mensup olanları 

var. Terbiye sistemimizde ilerı adımları 
takip elmcğe mecburuz. Birkaç dejenere
nin, birkaç psikopalın .sebeb oldukları hA· 
diselcr yüzünden on binlerce )'Bvru üz.e. 

rinde müsbet neticelerini hergiin gördü· 
ğümOz bu ileri sistemler! feda edemeyiz. 

Gazetelerin bu gitıl patologfk \•akalan 
şişirerek yazmaları iradesi zayıf olan ço

cukları cürme leşvlk etmekten başka hi' 
bir işe yaramaz. Gazete neşriyatının hasta 
ruhlu insanlar üzerindeki telkin kunetini 
hep biliriz. Gazetelerden rica ediyorum. 
nasıl ki intihar haberlerini yazmı)orlar
.sa, aynı içtima! düşQnce ile bu ÇOC'Uk cQ• 
rüınlcrinl de )·azmnsınlar. Çünkü bu cfi· 
rümlerin menşelnl terbiye ve disiplin noli 
tasında değil, doRrudan doğruya psikopa· 
tologyada aramalıyız. 

Cumhuriyet hükOmctl, hareketlerinin 
mesu iyetinl müdrik, iradesi ku,·vclll ,.a. 
tantfaşlar yetiştirmekle mükelleftir. Bu ne
ticeyi lemin edecek vasıtalann hiçbirin· 
den mahrum bulunmuyoruz. 

• l\fA.ARfF vekMell yüksek tr.rlrl-ı:ıl tnü
ılürü Cevat dün Oniverı;ileıle, yüksek mu
allim mektehinrlc ,.e gil7.f'l ı\an:ıllnr :ıknrlc· 
ml~lnı!e tetkiklerde bulunduktan sonra 
Ankaraya gilmlşlir. 

yaparak tarihi e~rleri araşttraeak olan l 
• SÜ:\lERBANR'ın şeker fabrikalannda· 

bugQn tayyaresile Ankaraya hareket el· 
mfştlr. 

Terbiye sistemimize dair fikir yürüfcn 
ler maarif hayatımızı ıfnhn yakınd::ın tel· 
kik ederlerse eminim ki &)'nl kanaate va-
racaklardır,. - -



Maksim Gorki'yi 
Y egoda öldürtmüş 
Sovyet Rusyadaki muhakeme 

cidden enteresan 
bir safhaya dahil oldu 

@loırk.D n D lfll @D lYı m lYı ırt lYı !fi) ifil al SU o VIYI lklYlal 
gen en n ç§Jn a ır©ıştn ırb nacak 

MôSkova 8 (A.A.) - Dünkü riıuha· 
keme eelsesinde, Yakovlevanın sözle
rinden aonxa Buharin, ancak Brestlı!

tonk muahedesinin 7 inci parti kon. 
ıroai tarafmdü. tasdikinden aorıra bir 
ayan bazırlamalt, Lenin, Stalir. ve 
Sf erdlovu tevkif etmek ve yen: bir hü· 
,kO.met kufuıayı ıd.Uşünmeğe bc:ışladığt. 

JU bildirmif, fakat Lenini ka~letinenln 
Jıiçbir zaman nıevzuubahs olmadığını 
lteri sürmüştür. 

Bunun üzerine mUddeiumumi istic. 
ırabm bir müddet i~tı kesilmesini talep 
~derek Gorkinln tebabet vasıta.sile kat 
· hakkında doktor Betlardo taraftndan 
apılan bit beyanatı okumuşttır. Buha

suç arlı;adaşlan olan doktor Le. 
• vo Pletnev taraf mdan y-.. pılan bu 
nayet hakkmıda, doktor Betostolski 
'yor kl: 

"'Gorkiyi ölilmünden pek u nman 
ı 

ıl"'9'cl 2iyaret ettim ve Levinin hasta 
~erinde ya ~ok fazla dozlu veyahut 
~erinde olmayan muhtelif enjcksyonlar 
rapmakta olduğunu mil~aheldc ettim,., 
/ Adet veçhile, m~emenin sa.Git 15 
iden 18 e kadar tatilinden sonra, yeni
~n Buharinin iıticvabına devam olun 
~uştur. Buhatı'.n, Lenini katletmek ni
~etlnıde bulnnduğunu reddeto:li!f ve 
~cestlitowk muahcdeainin akdini mu. 
tcaldp Al.-na.n;'arıJll Moskova büyük le· 

1pi Idit1balıı ka~eden sosyal ihtiillci 
ıruv.ı üo fikir beraberliğinde bulundu 
Juoıi di ka'oul etmomiiftir. 
· Şılıit llfatllo dinlı:ntn sol ıoıyal ilı· 
tV41.:.i grupu ıue:rkezi lı\omiteai sabık 
mUhw uaaıındaa Kam1tOY sol cenzb 
kC)ftlfüıi~tıeritıı!n Ye BlÜlatlnlıı lhillfil 
n L(nlııln katli prt>jel~ı inden haber ~ 
dar l>•dunduklannl söylcmi~ir. 

IJı,n-dan sonra cHnlencn Mantzey 
918 de Lenini tabanca Ue yaralay~ 
ye bilahare idam edil'!n Farını: kapla· 
f 

'n.!n yalnıc •os;·al - ilıtil1lci partisinin 
1~·l~e.ı atrviSleriıılh değil fakat ajrm 
cı.ınatt3a sol cen1h kornUnlstlerile Bu. 
haı-;..ıtin talimatı Uierlrie hareket etmiş 
butUtıdutunu blldirriıi§tir. 

Mantzev, aynı zamanlda, bir anar
~ tarafından komüniııt partisi Mos
lwva nuntaka lçomiteainin Leontievıki 
~kağındaki \inaaına atılan bombanın 
~tak temdüfcn orada bulunan BuhL 
da• btfı atılmtt otmadığ.uu da ilbe 
fetmittir. Matzcv bu auretle Buharinln 
~thi2çi ıuikast failletile it birliğ~ yap· 
~d:iğı biltkis onların bu suikast teşeb 
~Üaletinl heıd~fle.rinden birmi de kendi 
'ainin te§kil eylediği tarzındaki üade
hritıt eerhetnıİ§ bulunmaktadır. 

Buharin bundan sonra, 1918 de Le. 
llil.rıln tcvlçif pU.nlannı ilk olarak Troç 
ikinin ileri •tmıı 'bulunduğunu biDrlir· 
1 • ti 
mıı r. 

Celsenin &Onunda mUddeiumumi, 
sabtk dahiliye halk komiseri Yagoda

ı 

Tifoya karşı 
Şimdiden tedbir alınıyor 

nrn teııvik.:. ile doktor Pletn~v, Le•in, 
Kazakov ve Vinograldov tara!mdan 
Oorki, oğlu Peşkov, s.abık dahiliye ko. 
miseri Menjinski ve sabık devlet plaru 
dairesi reisi Kuybişc\rin tebabet yoıur 
la, ~ded.~lmelerlnl tetkik ey1iyeeek 
olan beı eksper doktora sorulacak au• 
alleri ôkumuştut. Bu eksper1er1 Oorkl 
Menjinski ve Kuybişe'V ha.klanda tat• 
blk olunaıt tedavi usulünün ölüme ae. 
hep olup olmayacağını veyMu.t ölümü 
çabuklaıtmp çabuklajtırmayaeağını 

tetk~ edeceklerdir. 
Celseye gece saat 11 de nihayet ve· 

rllmiştir. 

Oorki ve oğJu nasıl öldüriUmUş 
Moskova 8 (A.A.) - Levin Gorkl

yi ve çocuklarını sevdiğini ve Yagoda. 
ruh emirlerihe korku rJe itaat etmfı bu 

lunduğunu bildlmıl§ ve Görkiye 24 -.ır..t 

te 40 tane kamfri enjckayonu Uc nor
ma.1 b~r adam için zarar•ız ve fakat 
verem olan Gorki için .zararlı ınikt;Jır. 
k:la stri~nin, kafein vo dijitalin enjeks· 
yonu yaptığını söylemiştir. 

Diğet taraftan Levin, Pletnef ile 
mutabık olarak Plctnel de bunu l.tiraf 
ctmi§tlr. Zayıf bir halde olan Gor~in 
.her türlü ihtiyatınzhkl:ı.r yapmasına 
mUsalt bulı.ınınasxna milaaade ettndtte 
idL 

Levin aynı tıureıtte Gotktnin kitibi 
Peçof un da milzaheretile Gorkinin ke· 
za verem olan oğlunu da ölüme sevk. 
.etmiştir. 

Levin, ldoktor Kaza.kotun, anjin de· 
puvatrld$n ölen Menjfnslrjlyi d~ kalp 
isin :aarıtrlı lllçtar vumek •urıttl1• ..... 

sıl 'W.dUrdüğtinil afılatımıtır. 

Gorkiyi Vagoda öldiirtmilş 
Moskova 8 (A.A.) - Troçkistlerln 

ve sağların buaünkU muhakcmes.!nde 
Gepeunuı.ı eski rei!li Yagoda &c!!lefi 
Menjinski ile Gorkinin oğlu Peçkofun 
katli için emir 'Y'tıidiğin! itiraf etmiş. 

tir. 
isticvap edilen Dr. K.az~ov, ~vin 

ile Yagodanın, kehdi•ine Mcnjln.-kin~n 
ölümünü tesri için talimat verdikleri· 
ui tekit etttıigtir. 

Kazaku.f u r.lk defa gördüğünü eöy
J.'..yen Yagoda Me:njinski ile Peçkofun 
ölUmU için Levine emir vermediğini. 

yalnız Gorki ile Kuy'l:ıişefin ölUmü 
i~in talimat vertliğfoi bildirmiştir. 

Bunun Uzerlne Gorklnitı sekreteri 
Ktiuçkof, Y;ıgodtının 933 mayısında 
~endisine, Gorkiyi orUadan kaldırma • 
nın aıruı olduiunuı zira Gorkiniıı bil• 
yük adamlam yoluna mnni olduğunu, 
söylddiğini ve bu aözlerile Rikofu, Bu• 
harini ve di!erlerinl ka~tettifiıi bildir 
miştr. 

Yagoda "Yalan yalan,, diy~ bağtr. 

~tır. 

Sadabat paktının 
tasdiki mUoasebetlle 

Saadabad paktmm l'rak parHlmen. 
tosu tarfından tasdikı münasebetile L 
rak hariciye nazın Tevfik Elsüveydi 
ile hariciye vekilimiz Rüştü Araa ara
sında dostane telgraflar ~ti olun ~ 
mu~tur. 

Tifo mevsiminin yaklaşmış olma.s1 
:i.izerine, muhtemel bir salgının önünü 
almak için talebeler, memurlar ve yi. 
'yecek maddeler satan dükkan saltiple
riyle bu gibi yerlerde çalışanlar tifo 

a§IBlna tabi tutulacaklardır. Roma da tekzip ediyor 
Tifo R§ısmın yapılacağı haberi bUl 

yerlerde, şehirde tekrar ti!o salgını 

başladığı yolunda ~yialar çı~asma 
sebeb olmustur. Bu mesele hakkında 
kendisile göı1l.5en bir arkada.,ımrza 
sxhhat müdürü Ali Rıza ~unları söyle. 
mi3tir: 

Roma 8 (A.A.) - Stefani ajansı, 
"İtalyan lııJ.kQmetinin sabık Negüse 
bazı tekliflerde bulunduğu hakkında 

bazı Fransı.:a gazetelerinin batkıa guo 
telerden alatak n~§rettiği haberleri,. 
katt surette yalanlamaktadır. 

Memur ar11nıyor 
tstıınbul kambiyo mtidürlUğüne 15 l1ra. 
ücretli bir memur alma.cakbr. Aak!r-

liğini ikmal etmiş ve lise mezunu ol~ 
mak, almancaya vakıf bulunmak ~rl· 
tır. 

Talip olanların üç gün zarfında dör. 
düncü vakıf hanında kfiln kambiyo 

"- 1stanbulda. tifo, on senedenberi 
gö:rUlınemiş bir nispette azalınıııtır. 

Esasen ~ı yapmak her sene mutad o
lan bir keyfiyettir. Yalnız bunu bu~ se. 
ne, da.ha genıı bir şekilde tatbik ede~ 
ceğiz. Bu hareket hastalığın mevcut 
oluşunda.n değildlr. Sadece geçen sene 
a.şılananlara. birer piktür daha. yapıla.. I 
cak ve _nıuafiyetıeri t emdi ~edilecek • 
tir müdürlüg~ilne müracaatla.n . . ,, ,,. 

• 

HABER - 1'\Kp.m ,poafur ... , 

Vergilerde g pı
lacak tenzilat 

LAylhalar bir kaç 
güne kadar Meclise 

veriliyor 
Ankara, 8 .(Hususi) - Vergilerde 

yapılacak tenzilat tniktarmı tetkik i. 
çin, maliye veki'ılet1nde kUrulnı.U§ olan 
komisyon faaliyetJne devam etmekte
dir. Komisyonun bu hususta hazırladı. 
ğı layihalar, birkaç: gilne kadar kat'i 
şeklini alacak ve meclise verilecektir. 

Öğrendiğime göreJ hayva.nla.r vergi~ 
sinde ya.pılını~ olah tenziJJ.ta. il~veten 
önümüzdeki nıali yıl içinde at, e~k ve 
katırdan alınan vergiler tamamen ka.L. 
kaca.ktır .Koyundan alman verginin 
10 kuruşa, tiftik ve diğer keçilerden a
lmanın 5 kuru§a kadar tenzili i~in im.. 
klnlat bulunmuştur. 

Tıbbi ve ispençiyari ınlistahzarlar • 
dan abnnıakta ola.n. istihtak vergisi -
n1n kaldırılması da. taka.rrlir etm.i§tir. 
Ayni kararlara göre oyun filetlerin • 
den nfor.·..::.:;:ta olan vergi belediyelere 
devrolunacaktır. 

Buhran ve muvazene vergilerinde en 
a.z 800 kuruş asll maaşlı mettturla.rm 
ist!hkaJda.rından kesilen 'Verginin ha -
ftfletllınest Jstilzam oltınıtıaktadzr. Bu 
ha!lfl~tme, ha.va. kuwetlerine yardım 
vergisi hatic;: ohnak Uzere yapılacak • 
tır. 

Rt!smt ve husust memurlerm tt;tih. 
kaklarnıdan ke::ıibnekt.e oları vergiler 
birleştlrllmektedtr. Tenzillt, birle§ti -
rllen rtıikta.r \17.erlııden ve mUhtelif !e. 
nelerde ta.ha.kkuk ettirilecek bir p:ro • 
gram dahilinde 'yapılacaktır. 

Hazırlan.makta olan projede .ha.re ve 
tahsil usullerinde baslUik ve kolaylık. 
temini cihetlerine de bilhassa itina e.. 
dilmi§tir. 
9 aylık tabsihlt 200 milyon 

liradan fazla 
Ahkara, S (Husus!) - İçinde bulun

ğutnuz ınall fienenin §Uba.t 938 sonuna 
kadar :yapılan 9 aylık vergi Uı,hsil8.tı 

200,105,078 lirayı bulmuştur. 
Bu miktar geçen mali senenin ayni 

aylarına. niapetle 20767317 lira fazla
o.ı.r. ·:nı.11ımaL1n lJu ~eınıue ııerıemesı 

mecliste bulunan 938 bütçesi tahmin. 
!erini teyid etmektedir. 

DIŞARDA: 
•Amerika Birleşik devletleri hariciye 

nanrı ile Çekoslova.kyanm Vaşington el· 
çisi evvel.Ki giln iki memleket arasında 
bir ticaret muahedesi imzalamışlardır. 

• Hanri dö Kerilli, Epok gazetesinde, 
Eko dö Parl ge.zelesini.n Likidasyona tabi 
tuuUduğunu ve kendi gaıeteslııfo müza· 
yede günü Eko dö Pariyi satın almak ni
yetinde buluntluğunu bildlrnıektedlr. 

• Bur8ostan gildirildliioe göre Polonya 
heyeti iki memleket arasındaki ekonomik 
bağlı;ırı takviye bahsinde ekonomi işleri 
müsteşarı ile görüşmelerde bu.lunmuştur. 

• Viyanadan gelen bir telgrafta Seys 
Jnkıırt ile Henlayn arasında bir millrutat 
vukubulduğuna dair ecnebi memleket
Jerde neşredilen haberlerin hiçbir esasa 
istinat etmediği salahiyettar bir menba· 
tlan bildirilmektedir. 

• Romanyanın Brüksel ortıı tılçi~i Radu 
duvara Berllne tayln edilnı.lştll' • 

• Eden tatil devresJnJ geçirmek fizere 
Fransenın ocnu.bu11a &ilmiştir • 

• Alman generali Fon Ep, Trablwıtan 
Romaya gitmiştir. Birkaç gün ke:lacaktır. 

• Alma11yada radyo aboneleri sayısı bir 
martla dokuz buçuk milyon olııuışttir. 
Bu mi.ktar bir şubatta dokuı: milyon 860 
bindi.Demek k1 blr ayda yüz kırk bin art• 
mıştır. 

• Simall Afrika vaziyetini tetkike me
mur nazırlar kom ' tesl diln Pariste ilk top 
lanhsını yapmıştır. Komite mlb:akereleri 
12 marta kadar dev:ım edecekUr. 

• Bugün bütün Alman ordusu -ve ll:ıek
teplerl, Almam.ta imparatoru birinci Vll· 
helmln öli.lmüniln yıldönümü münaseheli
lc büyük bir ihtifal yapacaklardır. Birind 
VUhelrn, 9 mart 1888 de OlrnfiştUr. 

• Donıel ajansının bildlrdiline ıöre, 
Japon hüktlmell ilhal4t ile ihracatı mu .. 
'Vaıeneli bir halde tutmak makaadllet 50 
milyon yen sermayeli bir "imparatorluk 
ticaret muvazene şirketi,, tesls etmek ni· 
yetin dedir. 

• 17 birlncikAnun 1936 da Yugoslavya 
ile Macaristan ara~mde imza edilmi~ olan 
ticaret anlaşmasının müddeti 31 birJncl
kAnun 1038 e k:ıdar untılnuştır. 

• Dobrovnik seyrisetain k umpanyası 
yolcu nakline tahsis ediltnek il1iere lngil
tereye 10.000 tonluk yeni bir vapur ıs
marlıımıftır. 

• Yeni Amer.ilca sefiri Jozef kendi, IU· 
matnamesini bu sabah krala takdim et
miştir. 

• Alma_rurada.. ıının. kıUı~ı. dolal'ıslle dA-
-ımı IstıhHlk lçııt kuvveuı bira ımiil.L 6 

marttan itibaren yasak edilmiştir. 
• Şansöliye Şuşun lgyarm Tirol vatan

perver cephe delegelerile köylli ve işçi 
delegeleri önOnde bir nutuk sôyliyecekfü. 

Ameıruaca 

iki ad~yı 1 Niçin ısuyornıu~ i1tl 
Vaşlıigton, s CA. A'..) - ADl~tetf 

Birle§ik devletleri reisinin se.k.J' 
örll, eu beyanatta bulu.nnıuştur: toıı 

1 . pn 
Amerika birle§iK devlet erı~ i bS• 

ve lfili.denböri adalarını sırf tıcar iı.. 
va seferlerinin inkişafı bakJ.I]11Il~a.n ted
temektedir. Bu tedbir, barbcll b~ sıı 
bir olarak telakki edilmeınelidil'·a,ldd 
adalar üzerindeki hakimiyet b 1' te
bahslnde, bunları kendisinin ola.f3 blİ• 
la.kkl edebilecek hükUmetlerle ~e a.Jte. 
hassa İngiltere hilkiimeti ile ınüt ~ 
relerden sonra, asıl kat'l karar a 
caktn-. • 

İhtilal Amerika ile yenı 
Zelanda arasında imi~,.. 

VaŞugton, 8 (A. A.) - Al11l erb6-
jlllllUD.ln haber aldığına g~t End .ı\Jlle. 
ri ve Kanton adalarının ilhakı, . iJJ. 
rika ile Y eııi Zelanda arasında. ~ır il• 
tila.f şeklin.de inkişaf etnıekted1r• d" 
ra, İngiltere, haklarım Yeni Zel:ıf 
ya bırakınıetır. Bir taraftan 1{a 

1 
ııJU 

da.n gelen Amerikan muh~c~rler ıl;&. 
aylık yiyeceklerile Enderbör~ye ~sJl6 
nlll'ken, ayni ı.amanda. yenı Z Y"' 
muhacirell'i de yerleşmek uzere va 
na gelmektedir. __.,/ 

Jrlenda~ ingiltere 
Konuşmaları başladı eti'' 

İngiltere • İrlanda. göriişıxıel 
1

-.D' 
dün dominyonlar bakanlığında de 

edilmiştir. J,PJı-
lrlanda beyti, bütün bıı hııft& dl 

drada. kalmak niyetindedir. ltl~i~• 
politik mahfelleri, ticaret ye nı ~ 
bahislerinde ve İrlanda. li.ınaııl~ ff>r 
lngilizler tarafından terkedilıneSl ıll' 
selesi il.zerinde bir anlaşmaya~· 
bileceğini kuvevtle ümid etme 

1 
eld 

Çemberlayio Velerayı kabıt1,~ 
Londra, 3 CA. A.) - Çeınbel' tıı • 

İrlanda başvekilinı kabul edete1' ı1" 
giliz • İrlanda müzakerelerinde ~sıf; 
ya çıkan bazı müşkUllerin halli 11 \lf• 
sonda uzun bir mUlakatta bulunııı 
tur. ~ 

o dili" 
~AYt - Istanblıl gflmrüklerf b:ı.ştll11.1t· 

Nesim paşa öldü 
Kahire 8 (A.A.) - !ki defa Ba§vekil 

lik: etmi§ olan Tevfik Nesim paşa dlin 
öğleden eonra 63 yafimcla olduğu hal.de 
kalp sektesinden vefat etmi§tir. 

ı~ündco almış olduğum 25 No. ~e fllıırd 
!):;.7 • 10-12-9~7 tarihli maiyet ~=tılfiıl1 

muvakkat vesıkasıoı kıısbettln:ı· ·tut• 

Ar na Yut kral.. aıacaıtımdan eskisinin hilkmil yok lJO· 50 
lstanbul Falih Kırbacı ~akak 

27 Nisanda evleniyor ı.n.~ ------- .~ Tirana 8 (A.A.) - lyi haber alan _pım f f 
Tevfik Nesim paşanın, bundan bir 

kaç zaman evvel, 17 yatında bir Avuıf 
turyalı ile niıantanmış oltluğu hakkında 
baıı haberler geldiği hatırlardadır. 

malıafilden goğrenildiğint! göre, kral Hulaoa mül4 A 8 cı 
Zogo ile Kontes Apponyi'nin izdivaç KUıtnkapı civarında Rusça ect2~ 
merasimi 27 nisanda yapdll.:a.kttt. diplomamla bazı di~er vesaiki! ;:ı;i· 
İzdivaç şenliklerine 23 nisanda saray- çantam k<tybolmuştur. Buıan tdri9 

ParaşOt rek oro da bir kabul resmi ile başlanacaktır. ret han ikinci kat No. 3/4 .d~ u1'· 
lıdivacx müteakip, kral ve kraliçe geh- Yaybulak adresine gı:;tirdiği Ş.artn 8 (A.A.) - Fransız paraşüt 

cüsü Vilya?nS buglirt öfleden sonra re hakim bir tepenin üzerinde kain yaz dirde mükafat vedlece~r. 
lık Durres malik!nesinc gldecelc:ler-

dtlnyı pal'a§Üıtle atlama rekorunu kır ~ 
mııtır. Bu rekor gimdiye kadtt 7900 . ...... d_ir_._.... ____________ ~~--=-~""'-------= 

•• • .. • :."' ~ .. .~ , ... ı 1 .. • • 

metı'Wen 142 .aniye serbest atlama ile ıt1' 

Sovyet paraıUtcUıii Evdokimof da idi. Herkıesin zevk ve merakla göreceği büyük film yarın akşam 1't1 
Vilyams, 10,800 metr.e yiiltseklikten sinemasında büyük gala suvaresi olarak Fransızca 
atla.mı§ ve bu mesafeden takriben j. S T i K L A L F E D A 1 L E R 1 
10,600 metresini serbest yani paraşiit WILLl BIRGEL • HANSI KNOTEK • URSULA GRABLEY .. 
aUz inmek 9urctile iki dakika 50 sanI 
yede ker.miıtir. Vilyams paraıtitünil VlCTOR STAAL ri de~ 
yere 200 metre kalınca açmış ve bu A§k, ihtilal, ı:nfuik, harp, eata!l~a raks, zevk ve sar_•. lleınle uı;a.cJel.~ 
200 metre paraşütlil inişi 18 saniyede ederken binlerce kahraman, ıat~11l uğırunda dehşet ıçı;de ııı ~ 

edıyordq. _____.-:""sdf 
yaprnıg~arii.iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~jiiiiİIİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiilll•--~1 ~ ( ' . ~ . ' .. ' : .. . . .· 

İlk .defa olarak beraber oynayan: 

ViCTOR FRANCEN 
ve:ı<:omed.~ VE'RA KORENE 
'Franııeız:den 

Yarın Akşam 

SARA V sinemasında 
Senenin en hüyiik muvaffakiyetinl teşkil edecek 

Herkesin Kadını 
bii'yük ve dramatllc film.ini temsil edeceklerdir. 

/ 

~iiii~iiiiiiii~~~iiiii~~----iiii--~~-
• · ~?ı~~ Shirley Temple'in Victor Mc. Lagıerı 
. . . .... . ' - . . . . ' - . l"ıii '· . f . ' ııııf~:-· r • • 

ile beraber ~'Virdiği vıc RUDY Alın KIPLING'in güzel eceri 

Nazar B ı;ımı bu Sakarf 8 
hafta 

w 

ncugu 
SiMmasında lrü~k ve büyüklerl eğlendiriyor 

DIKKA T .• Çocuklara mahsus husust fiatlar ve SH1RLEY heaiyelerinin tevzii --



lt\aERfN TARiHi TEFRIKAST: 19 
Yazan! 
A. Cim 

Veııılknları veren: Donnnma KomodorlııAu B:ışkAtıhi Binbaşı lh:ııan ,, 
~ lstecınkoerınızn yapamam ı Cep
flneoığn, sııaıntıanevı sovaırlMtDn 
•rnrı oımacsan açmak l;)enım 

vazife ve salAhlyetım 
daaıııında deQladlr,, 

"""'Gir! cahil değil5fniz. Ma§allah hepiniz u-
~rini telA.ffuz etti. lan gibi cesur, kendine malik babaye-

h ~a bu kelimenin apından çıktı. ğit msanlarsmız? .. Haydi bakayım va. 
~~lra.da kapı ardına kadar açıldı, ve zif enizin b&§ına gidi~ böyle çocukça 
Ilı 11 efendinin tahmin ettiği eekUde hareketlerden vaz.geçın! .• 
~llrettebat, bl.§ta nöbetçi çavuştan HüsnU efendinin eözleri zaten bir • 
~i\~duğu halde kamaraya doldular. kaç mli§evvikin eliyle eürUye katılan, 
h~U beyin önUne kadar yUrUdUJer. bu uğurda iğfal edilmio olmaktan b~. 
~ cep!erlnde bir heykel B&llbetile ka h~çbir hu~um~tleri bulunmıyanlıı.rın 
~ lrında dikilen zabitlerine ikı a- ll.zermde lyı tesır bıraktı. Bir kıaım 
~ lttesateye kadar yaklaştılar. IAu. mUretteb~ıı.t: . 
~ btr harekeUe nöbetçi zabitini ee. - Dogru söylüyor ya! ... Ne olınu§ 
>ıı ldrktan IK>nra bqlarmdakt ç&\-UŞ ,,erfate ... Vazifemizin b4§Inda dura • 
~~k bir çehreyle zabitine ılfaht UJ. hm! 

tonıu verdi: Demeye b:ışlamışlardı. Elebaşılık e. 
'"-'bey b:ıba, ı:;ocuklar ~.:"fat istiyen den çavu~ bu vaziyet kar§ısmda zabl
~;~~l\!şlarının fikirlerine 1ııttrak edi. tine karoılık verdi: 

"C - Şimdiye kadar verdiğiniz öğUtle-
Ca\'u re bcnz.iycn bu naaihcıtlere karnımız 
' 1'Un arkasmdakiler bağrıştılar: tok. Sen l!lilAhhaneyi, cep'haneliği ister 
....._Sade biz değil, sen de, sen de! .. 

tt .... F;vet. ben de ... Biz, hepimiz ka. aç, ister açma. Biz orayı kırıp istedik. 
"-.ltt terimizi alırız. Ahmet beyle Hidayet ~l'tbe~rkadaşlanmızm il!lteklerile b-.!ye gelince, een adresleri:ıl versen de 
lfn Biz de ~crlat lstlyoruz! o!ur, \•ernıesen de ... Onların da Et'clan-
,~nu efendi tavrını bozmadan mu. dıkları bucaklan bulur, elimir.e geçi • 

..._ etu: ririz! ... Sonra mürettebata döndü; 
~ p~kl, terlat istiyorsanız bundan _ Haydi arkadqlar, dedi. Ağabey 
t~.,_ ile? Ben ne Şf'yhUlialAmım, ne de bildiğimiz bu adamdan bize hayır yok. 

.._ em iniyim! · b 
~ Q YUrUyUn kendi başımızın çaresıne a. 

~,~ lı lenden şeriat istemiyoruz. kalım. 
~ile~ Senden dileğimiz §U, bize l!llllh· Bu sözler Uzerine mürettebat bUyUk 
~ lç; cephaneJikten de mermi bir gUrUltU ile kamarayı boıaltm11, 11i. 
)'t, ~bacak Ahmet beyle HidL Wıhaneyl açmak Uzere qafı kata doğ
~~ ev!erinln adresini ver! nı yUrümU§tU. Tqozun 56 neferi var· 

~:· btl~bt;·~~"'k~tlık;~ :~:. dı. ow.uu-uan l)lrısı kumanaan ~ÜkrU 
'a.ııi beyı'n emirberi oluyor, d:geri de HUs. '""Yordu· 
' la · nü efendinin sadık hizmet neferi bu-lltııtt lediklerlnlzl yapamam! Cepha. lunuyordu. 

~ •illhhaneyi süvarinin emri ol. HUsnü efendi, sillbhaneyi açmaya 
~ttlb ·~~k benim vazife ve salAhl. g!den mürettebata m!ni olmaya çal!§. 
~· ~dabı!ınde değildir. Bu bir. lkin- manın bir netice vermf yeceğini bili. 
""fİııl lrlet beyle çarkçıba§ınm adrea. yordu. Cephaueliğin kapısına gidip 

....._ ııe YapacaQınız?.. tabancasıyla yanaşacakl&rı tehdide ... 
' 86 kalkışsa, efradm batına geçen çavu • 

~l'e.ı- ~'etenize, ne yapacaksm;z bu şun bir serk~llği taba.ncanm patlama· ~rı, 

'«ııt "• sını intac: edecek, ve bu Mdlse bir fa-
' ~ettebatm isteklerine tercUman ciaya yol açacaktı. Binaenaleyh bun. 

....._ "Ut cevab verdi: dan earfınazar etmesi llzımdı. 
~--~lrlet bey bize her zaman kUf. Fakat, sil!hlandıktan 1K>nra hn.kika--. ':e anamızt bırakır, ne dinimi- ten ikinci kaptan Ahmet beyle çarkçı. 
~ hltıı tr, ne imannnız.ı ... Hidayet be. başı Hidayet b~yin evlerine gitmeye 

...... ee... kalkarlarsa l\rkadaşlarının hali nice 
tl'. b• 1 d ' () · Qldayet beye gelince? o ur u. 

~'llı da en bliyUk ,eriat düşmanı, Hüsna bey, bu vaziyeti ru-kadaşlan. 
l.~ hafrJ Kabulf kaptanm kar • na haber vermek rrecburiyctindcydi. Si l{gradaki arkadaşlarımız a . Binaenaleyh ne yapıp ynpınn.h, evle • 
:~~lrı cezasını verirken biz de rinde bu!unan arkada~larına haber l' e lAz.-ıngeteni yapacafız! vermeliydi. 
~ ~ tı efendi bu saçma sapan iste- Gerek Ahmet bey, gerekse Hidayet 
... ~ l'lbttaerı talebe gülmekle mu. bey, ikl!ıl de Ka.sımpa~da oturuyor
~'' ett.J. Nöbetçi ıabitJnln gülllşil lar, geminin yakınında bulunuyorlar. 
~·' h~lltettebatm zoruna gitmi~ti. dı. Hüsnü efendi arkadaela.rına h:ıbcr 
' ddetıı bir tavırla devam et· uçurtmak için en mUsait vasıta kendi 

'~ hizmet neferini bulmu~tu. Sat ve te -
' ..,~~. ne gUIUyorsun bey baba? miz bir Anadolu çocuğu olan emirberi 
~ ~:tıfınız ite, iırtekler!nize bun- Şaban, arkad~tannın u.bitine yaptı. 
" ~ a Verilecek cevab olmadığı ğı muameleleri gördUk~.e ilzillmU~. ken. 
\.ı.' Yaptım. di kendisinden utanmıştı. İşte bu ha. 

~~unu eöyliyelim mi bey her gönderme ı.,inde Hüsnü ef cndi on-

~' iateklerimlz gtllUnç de • dan pekAlA istifade e<!ebi!irdi. 
'~~ bu hareketin tuhaftır. Bu Kamarasmda ~·c.lnız kalan müllı.zim 
~ 'de günde ıimdlye kadar bize fe. emir berini çağırdı. '°" illerden yaptıklarmm hasa • - Şaban. 
.._~ ~ ltafızl - Buyur b<!yim ! 
~!taı~dll)lar, siz, dr~a.rdn.ki birkaç Bir saniye sonra l:a~mnC:I! ed<:b ve 
"-~itı l'ediklerl halta bakmayın... vakarla dikilen enıirber1ne ıunları 
~~eti eli kuvvetli ve ka.hhardır. Bu söyledi: 
~ ceııu,ız bl?'akmaz. Siz, o u. - Gemide olanları gördUn Şaban! 
~~ ~ sazleri.nl dinliyeceğinize - Evet beyim. q' ~erbne kulak verin; haydi - Arkn.d:ı'}'&rm bazı edebeirJerin 
lı..... ~ fenlzin ba.şma gidin. Bir t~ikly'e yan hı ~ler yapıyorlar. 1 • 
~~ ~~~ltnaz görUnıUnUz, !!siler pe. kinci AhmE't beyle çarkçıba..~ırnızı uı. 
ıı.~ ~"· Ceza1annı ~kerter... yorlar, bu!up hakaret edeceklermiş. 
~ ~ 1 llzin! Elha.-ndüllllah §e· Halbuki bu ~-ıbitlerln dUrüst, merd, n:ı. 
S '~ ın~? Size namaz kı1ma dl- mıı~ktı.r in=n.nl:ır olchı$unu hepimiz b!. 
~ ~ l\t ınarıtıır aleyhinde s6z eöyll. liriz. 
~ ? Zabltlerinlz her r.aman at. - Evet beyim. 

lrlU8JQ.eleei yapıyorlar. Siz (Devamı VGT) 
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lstanbul konUŞUIJOT 

isarlılar 
Köylerine 
asfalt yol 

yapllm asından 
ve meşhur 
hisarların 

müze haline 
konacağın dan 

pek memnunlar 

Rııme1ihi3arda, hi.!arln td içine kurul m~ bir ev ve yakında btlmlak edile-
cek olan binalardan P. T. T. merkezi.. · 

lstanbulun en bellibaşlı tarihi lbi. da gU1.elle§eceğini dUşündUkçe doğnı
delerinden biri, hiç ıilphe yok ki, Ru- su memnun olmuyor değiliz. 
melihisandır. Yalnız, verilen müddet biraz kısa... 

latan bulun fethinden evvel ecdadla- Bu soğukta, kıyamette bir ev tqnnak 
rmııa tarafından kurulan bu büyük .ka. kolay değil... Şöyle bir sene evvel ff. 
leler uzun zaman bakımsız ve barab lin haber verseydiler daha memnun 

1 • 

bir halde kaldıktan sonra, Cumhurı • · olurduk ... 

yet reJımiıiln tarihi :\bıdelerin muha • 
fazasında gösterdiği itina sayesinde, 
nihayet kendi kıymetine layık bir ge. 

kil almaya ve bütün dünya l!leyyahlan. 
na rahat rahat gösterilebilecek bir va

ziyete girmeye namzet bulunuyor. 

Bugüne kadar, bakımsızlık yümn • 
den yıkılmağa yüz tutmuş olan bu tari 
ht kıymeti çok yUkısek kaleleri, birkaç 

gün evel gittim, dolll.§tnn. tçt dı§ı, Rume. 
lihisar köyünün bir yığın hara.b evleri

le dolmuş olan, sur ve kalelerin ha • 
raphğmdan, bakımsızlığından bahseL 

mcden, geçeceğim ve bu civarda otu

ra.n!arla neler konu~tum, neler gör • 
düm, yalnız bu noktaya temas edece. 
ğim. .. 

Maluın olduğu Uzere, belediye kale. 
nin duvarları d~bine sığmma!tla kal • 

may;p, surların içine kadar girmiş o. 

lan evleri, ve bir yığın ha.rap klUbeyi 
istim!!k etmeye karar vermiş bulunu. 

yor. Bir taraftan da Bebekten sonraki, 
nimdiki berbat yol asfalt yapılacaktır . 

Bu yol üzerinde bulunan m~hur 

mezarlıklar da da.ha gerilere kaldırıl
maktadır. 

tstimHik edilebilecek evlerin Mhlp -

leri, 10 gUn evvel vaziyetin kendileri. 
ne resmen tebliğ edilmesi ka~ısrnda: 

- P..lhatmuz bozulacağı için çok il. 
ı;alUyoruz. Ama, diyorlar, buraların 

Fakat kUçUcUk teneke klübelerde o
turanlar vaziyetten fazla müteessir 
görünUyorJardı. 

- Bir zamanlar be§ on para edinip 
§U ba§ımızı sokacak klübeciği yapmıı. 

tık. Şimdi elde avuçta metelik yok. 
V allah sokakta kalacağız. Belediye bi. 
7.8 yardım etmelidir. 

Köyün içine, iskele civarına girince, 
burada eski tanıdıklardan birkaçına 

tesadüf ettim. Ben daha sormadan on. 
lar anlatmaya başladılar: 

- Birader, gUn doğdu artık ıu bi
zim biçare köye .. Asfalt yol yapılıp da 

§U kaleler de adamakıllı bir müu ha
line kondu mu, doğrusu burası ihya o
lacaktır. 

Seyyahların ziyaretinden ayrı, bat. 
tA şimdıye kadar kaç kere gelmek is. 
teyip de yolların berbathğından bun. 
dan vugeçen birçok İstanbullunun bu 
ziynretinden de ayrı istifade edeceğiz. 

- Ne gibi? 

- Öyle ya, ne de olsa köyün kah-
veleri, dükkflnları, gazinolarııtıu: kala· 

balık yUzU görecektir. Sonra havasının 
iyiliği, şehre yakınlığı dolayısiyle bir 
çok aileler vaktiyle olduğu gibi sayfi
ye için buraya geleceklerdir. 

Böylece konu§urken, içlerinden bl. 
risi: 

- Size dedi, yapılacak iılari göster. 
memizi ister misiniz 7 .• 

.. , 

Tabii razı oldum. öntıme dtı§t,U. Ev. 
''ell sahil boyunda yUrUdUk ... P. T. T. 
merkezini ve depoyu geçtik. Eski tek· 
kenin önündeki yolun ıimdi bir oto
mobilin bile zor geçtiği dar kısmında 
llerliyerek mezarlıklann önUne kadar 
geldik. Burada arkadaşım geri döndü 
ve geldiğimiz yoldan tekrar Rumeli· 
hisarına doğru ilerlerken, bir taraftan 
da bana anlatmaya b&§ladı. 

- Mezarlıklar geri alınacak, eonra 
tekkeye kadar bu yol üzerindeki evle
rin hepsi yıkılacak ve DU posta telgraf 
amban, merkezi de kalkarak, cadde i. 
yice genişliyecek, kale duvarlan tama. 
men meydana çıkacak, kalenin f çinde
ki evlerden bir ta.ne bile kalınıyacak.. 
tır. 

Yalnız sahilde birkaç eski yalı bu· 
lunmaktadır ki, bunlarm istiml~ edi· 
lip edilmiyeceğinl bilmiyoruz. Fakat 
bana eorarsanız, oldu olacak deyip, bu 
yalıtan da yıkmalıdır. 

Dostum burada bir mUddet smtu, 
sonra hafif bir tebesstımle: 

- Sen, dedi, buranm ısla.hına bq.. 
lıtnacağı bugünlerde değil, bir sene 
evvel b!ze uğra.mıı ohıaydm,, ne dert. 
terimiz vardı söyliyecek, belediyeden 
şikayet edecektik. Ama artık mademki 
bUtUn bunlardan kurtulacağız, hiçbt. 
rfnden bahl!lebnemek ve hepsini unut
mak d&ha fyf ... 

HABERCi 

Daima daha 
yüksek 

İsviçreliler, dQnyanın en :rtıksek rnsat
haneslnln kendi memleketlerinde olduğu· 
nu söylerler ve bununla iftihar ederler, 
gururlanırlar. 

Yüngfro'da yapılan rasathane 3,572 met• 
re yükıııekliğinde bir dalın tepesindedir. 
Halbuki rekor Franur:lardadır. Valonun 
1890 da, (Mon Blan)da yaptılı rasatha
ne 4,3'7 metre yfiksektlr. Bin müşkülAlla 
ve birçok p:ualar s:ırfile vücuda getirılcn 
bu bitıa, 1898 de şiddetli bir kar fırtına
sında harap oldu. Fakat yeniden Te daha 
sallam olarak yapıldı. 

~ 
ıstanbul radyosu 

g MART - 1938 ÇARŞAMBA 
18,30 .t.-atih halkevi ıösterit kolu tarafın

dan bir temsil. 19, Nihal ve arkadaşları la· 
rafından Türk musikisi n halk şarkıları. 
19,30 konferans, ÇO<'Uk Esirgeme kurumu 
namına, 19,55 borsa hnberlerf, 20 Nermcd 
din Rıza ve arkadnşlnrı tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 hava ra· 
ponı, 20,33 Ömer Rııı:a tarafından arapça 
M>ylev, 20,45 Ncıı:ihe ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk prkıları 
(saat ayarı), 21,15 fasıl saz heyeti, İbra· 
hlm ve arkodaşlon tararınclan, 21, 50 or• 
kestnı, 22.4:;, ajans haberleri, 23 plAkla so
lolar, opera ve operet par~alan, 23,20 son 
haberler ve ertesi ıünün programı, 23,30 
son. 
BVKRR$: 

18 J11lf!a orkestra!n, 20 plAltJa, 20,35 ope
radan nokll, 23,30 plAk. 
BllD.U'ES1'E: 

21 sigan orkestrası, 22,25 opera orke. 
trnsı, 23,40 plılk. 
BERLIN: 

19, banc1o, 20,10 orıeret Te tnm parcal•
n, 21 senfonik konser, 22,30 müıı:lk, 23,30 
car.bant. 
IW.UA: 

20,40 h:ıflr müzik 22 temsil n:ıkli, 22,35 
konser, 23,10 şarkılı Potpuri, 23,45 car· 
hnnt. 
f'R.'.G: 

21 ı'adyo skeci, 21,50 radro orkestrası, 
23,3~ kllçilk orkestra. 
\'AR$f>l'A: 

21 Straumn nlslert, 22 _Sçen_resl~ 
23 hafit mDıllr. ,,... 
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Horoz slklet dUnya boks şampfyonloğu Amerlkada l(Unde bir gOzelllk mOsabakası 
yapılır ve birincisine Hollvutta yıldızlık Zenci Al Brovn rakibini büytllı 

vaad edlllr, fakat bu vaadler yOzde 
doksan yerine gellrllmez 

-10-

Marleıı Ditrilı, "Tro'l«Jdero,, 44, me11h ur sinema direktlhil kansı Madam 
Jak Vanıer ve aktar Andr e LavZerle bir ~ada." 

Bu heyecanm, reklamcıyı sıktığı sunu almak, istihfaf ettiği ni§8.lllısı • 
besbelli. Tabağını itiyor, hesapları nın naza.rlan, arkadqlannm. alaylar!. 
görüyor ve gitmek zamanı geldiğini le karşılaşmak istemez. Çünkü Holi
söylüyor. Kocaman "Vandom" da vuda gelirken arkasında her veyi yak
Florey'le yalnız kalıyoruz. Onun da ml§tır. 

canı eıkılımş gibl. - Peki, bunlar Holivudda ne olu • 

işe yaramıyan yor? 

müşkülAtJa yenebildi 

Horoz sıklet dllnya boks şampiyon. 
luğu için zenci yumrukçu Al Brovn ile 
Sangchili'nin karşılaştıklarını ve 
Brovnun sayı hesabiyle galip geldiği. 
ni telgraf havadisi olarak birkaç gt1n 
evvel bildirmiştik. 

Bugt1n gelen Avrupa gazeteleri, bu 
mühim boks maçı hakkında uzun taf
silat vermektedirler ki, bunlardan an
laşıldığına göre, 3 sene evvel karşıla-

pn bu iki boksörden o zamanki mü.sa.. 
bakayı kazanarak horoz sıklet dünya 
şampiyonluğunu zenci rakibinden alan 
Sangchilf, Brovn'a kar§ı bu defa tls. 
tün bir maç yapmaya muvaffak ol • 
muştur. 

Zenci yumrukçunun galebesine, ilk 
devrelerdeki hakimiyeti sebeb teşkil 
etmiştir. Fakat bu puvan farkı pek az. 
dır. On beş ravndluk mUsa.bakanm 12 

Dünya futbol kupası 
Fıansada yapılacak olan /inal maçlarının 

programı hazıılandı 
Parla, 7 (A. A.) - Futbol UçUncll Meçde: 

dilnya kupası hamlık komisyonu c - Macaristan yahut Yunanistan 

inci devresinden sonra yalnıZ ~ 
bir maç yapan Brovn - biraZ evP"~ 
bahsettiğimiz gibi • ilk kıs~ 
müthiş sol yumrukları sayesinde ı 
ettiği puvanlarla maçı kazanııılf 19111' 
sene evvel kaybettiği §ampiyonlu) 
vanıru tekrar elde etmi§tir. *6 

Müsabakadan sonra kendisUe~ 
şen gazetecilere galip boks31": 1'. 
zamandır maç yapmamış o~.;-. 
zünden bu defa çok iyi d~..a.J 
bu kazancnna istikbalde da.ha ~.;, 
(.'O'aJibiyetler ilive edeceğime eJIPP"" 
demiştir. ,,,,. 

kontur atlar -Bazdan biraz figüranlık yapar. 
.... fe .... ı....,..ıu.~~ 

- Cidden sembolik bir sahne diyo- nııl&rsmız. Siz.e sigara satarlar, vesti· 
nım. Belkl de Cin Harlu'nun halefi o- yerlerde çalışırlar, berberlere yardmı 

Fraıısada yapılacak olan final maçl'- Birleelk Amerika ile veya Hollanda 
--rmnqntJgramını · cesou. ew111~-rır.- nmaıstanı IJe. 

Mağl\ib Sangchili ise ~ 
miştir: '
"Bu neticeden çok milteessirlDJ. ~ 
tA ıinirlerim bozuldu. öyle ya. :..* 
mı bu, koca bir pmpiyonl~kafP""'" .. 
srlttlJ.l'akat bir daha car:tlIJ! 
nacaguna o kadar emınım ' ~ 
için bet bin dolar bahse giri.,ı> , 

lur. Ayni güzellik ... Ayni canlılık... ederler, manikilr yaparlar. En zayıf • 
Florey homurdandı: lan, en Uınitsiz olanları ise, oldukça a. 
- Saçmalamayın!. .. Zavallı kız, iki şağı vaziyetlere dil§erler. Günde bir 

ay sonra, kendisine bir sandviç yedir- gi.i7.e~lik kraliçesi, senede üç yüz elli ..• 
diğimb: zaman, bize müteşekkir kala. Bu vaziyet senelerdenberl devam edi· 
caktır. yor. Holivudda, bunların adedi Uç binJ 

- Fakat ıu halde, güzellik mUsaba. bulmaktadır. 
kumıtı, konturatın manası ne?.. - Bunlardan hiç birisi muvaffak ol· 

- Her sene, Dakotadan Luizyana· maz mı? hiç birisi işe yaramaz mı? 
ya Masakusets'den Nyu Meksikoya Hiç birisi yıldız olamamı§ mı? 
kadar, bütün Amerikada takriben dört - İçlerinden ikisi veya Uçü filmler. 
yilz gU:.ellik mllsabakası yapılır. Va • de oldukça iyi mevkiler elde ederler. 
aatl olarak gUnde bir müsabaka. .• Bir Üç bin genç kızın içinde iki veya Uçil. 
Jmç eenedenberi ,bu müsabakalardan Bu nisbet diğerlerinin ümitlerini kır • 
herb1rinln birinci mUkMatı Holivud mamağa kafi geliyor. Güzellik mUsa • 
için bir angajmandır. Yapılan kontu- bakası birinciliği Holivudda en bayağı 
ratta genç kızm, bir ay müddeUe haf. bir şeydir. BUrlesk tiyatrolannda bir 
tada bet yüz dolar alacağı, kendisine tek çıplak figüran, dansinge adam kan
seyahat masraflarmm ödeneceği ve bir dıran bir tek genç kız, lokantalarda 
rol alman için tecrübeler yapılacağı çalı§&ll bir tek himıetçi bulamazsınız 

kaydedilmektedir. tete bu kadar. Mevzu ki, en apğı şu veya bu mmtakanm 
baha rol kendisine hiçbir zaman ve. güzellik kraliçesi olmasın. .. Hadi bana 
rilmemektedir. Anlıyor musunuz? böyle garip bir §&§kmlıkla bakmayın, 

- Olur eey değiL gidelim!,. 

- Bullsa, dört haftalık ve bir de " Troka d er o " 
aeya.hat murafile, her mUsabaka bl- Beverley Wilshire Hotel'dekl apart. 
rincisi Uç bin dolara mal olmaktadır. manında, salonun biltiln bir duvarını 
Güzellik milsabakuım tertip eden her işgal eden aynanın önünde, ayakta du· 
komite, Holiwdun Binema ıirkeUerin- ran Marlen, saçlarını bir tarafa kaldı· 
den birisiyle uyup.rak ona Uç bin do. ran ve tutan pırlantadan bir yıldızı 
lan peşinen öder. saçlarına takıyor. Salonun dört tarafı 

- Şu halde organizasyon koınitesl. çiçeklerle, kocaman, biçimıiz, kokusuz 
nin bu ijteki kln ne? Kalif ornlya çiçekleriyle doludur. 

1 - Birincilik mUkMatmm Holivud - Bu ilk gUn hakkmda ne düşü • 
için bir konturat oluşu, ona mUkem • nUyorsunuz? 
mel bir rekllm yapmakta, müsabakL - Boş bir dekordan ve oldukça a. 
larm huılab da bir bayii kir bırak. cıklı birkaç figürandan baJ]ka bir ,,ey 
maktadır. görmedim • 

- Ya ıinema çirketinin karı? - Bekleyin bu akp.m "Trokadero,,· 
- Mtıaabakalann yapıldığı yerlerde da yemek yiyoruz. Orada Holivudu gö. 

biraz :teklAm. Bir ay sonra konturatm recekslniz. 
müddeti geçince betbe.ht güzellik kra- 'Trokadero,, nun hariçten görünilfil ı 
liçesine nazlkAne t*kkUr edilir, o da "Vandom"unkl kadar sadedir. Hafif. 
hiç beklemediği bir inkisarı hayale uğ- çe aydınlanmış olan kapmm üzerinde, 
rar. 

- Hiç olmaz.sa. avdet harcırahı ö • 
denmez mi? 
. - Konturatta bunun yeri yoktur. 
E:sa8en bu avalblarm hiçbirisi geriye 
dönmek bitemez. Hiçbirisi geriye d~n. 
ine;e, tekrar ltçl önlfJiUı;ıil ve daktilo-

• 

ziyadan kırmızı harfler var. Antrede, 
1900 moduma uygun bir şekilde ye~ 
nebat konmuştur. 

Vestiyerdeki harikulade güz.el kız. 
lar, mllzlk • hol artistleri gibi giyin • 
mi§lerdir. bacaktan çıplaktır. 

( Deuamı 1'Clf") 

Bu programa göre, dömifinal maç. Pa.riste: 
lannda ıu karşılaemalar yapılacak • 
tır: 

5 Haziranda: 
Strazburgda: 
a - Almanya - İsviçre, yahut Por. 

tekiz. 
Liyonda: 
b - Avusturya • İsviçre. 

Olimpiyat 
oyunları 

Muhakkak Japon
yada yapılaeak 

Tokyo, 9 (A. A.) -Japon spor tef. 
kilAtmın reisi diln yabancı guetecile
ri kabul ederek, olimpiyat oyunlarının 
herhalde Japonyada yapılacağını söy. 
lemlş ve evvelki gUn nazırlar tarafm. 
dan yapılan beyanatm kısmen yanlıt 
anlatıldığını, hilkfımetin partilerinin 
olimpiyat oyunlarına asla muhalü oL 
madıklarmı, ancak muhtemel yeni zor· 
luklarm gözönUne alınması lUzumunu 
kaydettiklerini, olimpiyat pllnlannm 
tatbik edileceğini ve bütçenin de par. 
limentoda kabul edilmi§ olduğunu 

bildirmiştir. 

d - Fransa • Belçika, veya Ltiksen. 
burg ile. 

Parlate: 
e - Arjantin veya Orta Amerika. 

Romanya ile "Park de Prens,, stadın. 
da. 

Löhavrda: 
f - Çekoslovakya veya Bulgaris -

tan - Holanda yahut LUksenburg ile. 
Tulusda: 

g - Brezilya • Lehistan veya Yugos-
lavya ile. ' 

Antib'de: 
h - İtalya • Norveç ile , 
1 Temmuada: 
Lllde: 
1 - a ile c nin galibleri. 
Marsilyada: 
2 - e ile b galigleri. 
Pariste: 
3 - h ile d galibleri. 
Bordoda: 
4 - f ile g galibleri. 
16 Temmuzda: 
Marsilyada: 
l'in galibiyle 2'nin galibi. 
Pariste: 
3'Un galibi 4'ün galibiyle. 

--------.-..··.u 1tlfN~N(jj(j*'41~ -----<'•• 

-BeK 

Yukardaki resimlerimizde bil , 
bakadan iki enstantane ~ 
dir. ~ 

illa ı• a: m w n •' ı;.a 
Ucok maçına (ıkmadıjl 

Fenerbahçe 
250 lira para 
cezası verece~ 
Umumi merkez evvelki ~fr. 

rin Üçok takımıyla yapacagI ) jf 
ıniyen Fenerbahçe klübUne (~ 
para cezası ve hükmen mağl~, 
karar vermi§tir. Para ceza8l 
me talimatnamesi icabıdır· ~ 

Bir rivayete göre de, um~ 
Fenerbahçenin bu maç m ~ 
gazetelerle neşrettiği be~ I 
yısiyle k"t biln aynca tecsl 
düşünmektedir. ~ 

_ ...... " 2 ~ 
Kış sporı!,!! 

• 
Buz hokegt~ 

Berlinde Sportpalas'da yap~" 
el karşılagmada. Kanada b~/I 
kipi, Berlin muhtelitini 4-1 
miştir. 

Kaya~ A."! 
Lahtide yapılan 50 kil~;., 

yak kO§usunun neticeleri 6 ,..., 
1-Finlandiyalı ~ ,; 

dakika 9 saniye- f;a)ahtl. 4 
2 - Finlndiyalı PaD jf 

10 dakika 44 saniye. dal ' ,..ı 
3 - Norveçli Berge!l ' --

dakika 54 saniye. 
4 
~ S 

4 - Nieml, 4 saat 1 /ıl 
niye. ,,,,, 

Aı tislik buz P!., ;;.;." 
Pragm artistik bUS _p&_-_.,tır~ ~ 

yonlarms. çifUerle bafl87.,~ 
Bu müsa.bakalard& ~ 4' 

Pavsin kardeşler 11,66 ~·Çitti.!; 
ciliği, Berlinli Koh • N ~J 
puvanla tkinctllğl. ~ o~ 
kardeşler, 11,22 vuva 
&lmı§lardır, 



~ kad~nlar arasında, milbaldğalı ba- ··zel 
ı n için 

buluruz ? 

'1 

Paris milli 
kütüphanesi 
Dünyanın çok 

zengin kütüpha
nelerinden biridır 

: kusurlarına rağmen çok sevimli 
~1~rtıl~n ve sevilenler de vnrdır. Ta
b ler birçok mcşh ur kadınlardan 
~lısederler. Faknt tarih onları hep 
tı Zel olarak kaydetmiş ve şöhretle-

rıt arttırmıştır. Fakat hiç kimse 
:erak ederek hususiyetlerine gir-

Alls Fav'ın burnu, bir çocuk topu gibi yuvarlaktır; 
bakışlarile gönüller fetheden Norma Şerer'in 

gözleri ise çipil ı 
eınış ve tetkik etmemiştir. 

1:1 A.usburg prensi Rodolf tarihte u
~IJ.tulamıyacak bir isim bırakmış o
\- ll. Marla Vetzeroyu cılgınca şeymiş 
, e. herkes onun gUzelllğlnden bah
b~tınişUr. Halbuki bu kadının burnu 

r Ufak top gibi yul"arlakmış 
ta~SUnkU yıldızlar şöhretlerine 
tiı t.uıen kusursuz değillerdir. Sine
~ ıı. Perdesinde bllyük bir şöhret ka
t<> lltıırş olan Alice Fayın burnu bir 

cuk topundan farksızdır. 
la Sinema dlem,inde en fa-ıla aranı
btn renktir. Rejisörler güzel renkli 
~; kadın bulmak için bir hayli yo
'1s Urll\r. Meşhur yıldız Battiy Da
~ belki yıldızların fı:erfslnde en 
ı~ llksiz olan kadındır. Falmt saat
'rlrce atna karşısında boynndıktan 
61rıru Roll\'udtın en glizcı renkli ka
b rıı Olmaktadır. Amerikalılar Batty 
t a\'ısı Amerikanın en güzel renkli 
11.dını olarak 11~n etmişlerdir. 

)a~arışın yıldız Ginger Rogersln a
dıı. \·o ellC'rl, büyül(lükte bir rekor
lıı r. :Fakat şekil ltfbn rllo gUzcl o
ı.ıt~nrı artiste büyUk bir şöhret tem1n 
\trı iş. w:ı bu aya klar Amerikan zev
!tıt e. tıyguıı nynk olarak llAn edil-

Ştır. 
I)· . 

ııa ır kadında ilk göze çarpan şey 
lf~11°lsa s;erektir. lşto Amerikalılar 
ııaı;ı Yut. yıldızları iı:erlslndo güzel 

11 .l,olaral( ancak bir kadını göste-
~~Otlar. Oda Catcrin Hepburn'dur. 
~ l'1'dızın sa«;ları hakikatte çok 
tı~&irıdfr. Falrnt göstermiş olduğu 1-
tıa~ 6ayesinde en glizel saçlı kadın 
~ OdıJmfştir. Bu yıldız her sabah 
~~tını sütle yıkamakta tmtş. SUt-

ı., l'a hem parlaklık l"O bom de 
tlkıyet t min divor:muş. 

~I . 
~t\ O:dlye kndar yıldızlar arasında 
tcıt-,1 liik ağızlı sayılan Jan Krav• 
bıt- du. Fakat son senelerde büyük 
)l0i":ISllhret temin etmiş · · o'ıan Mart 
>tı<l fl.'nll;l ağzını gördükten sonra' bu 
tıı~d'ZJtip söylenllenlerin dpğru ol
l:ııa ~6 c nnlaşılm1ştır. Şimdi ise, sfne
lar 1eınlnde gül goncesl gibi nğız-

Q aranmaktadır. 
11a ~z Güzelliğine gelince: Holtvud
)a4ı tfnc.ıHği kazanan, Romco Juli
~I! e seyretmiş olduğumuz Norma 

Par.istcki Mnti ktitüphane, dünyanın 
çok zengin kütüphanelerinden bi. 
ridir, burada 4 milyon cild matbu, 100 
bin cild el yazması klta.b, 30 bin por
tre, 5 bin kabartmalı \"e renkli resim, 
G.500 bronz levha, başka bir yerde e. 
şi bulunmıyan kıymetli Hind eserleri, 
200 bin harita vardır. 

Bunlardan başka, milyonlarca kalıp
la basılını§ resim, 250 bin sikke ve ma. 
dalyondan mlirekkep bir de kollcksi -
yon mevcuttur. 

Bu kitapların ve resimlerin çoğu es. 
ki Fransız kralları tarafından veril • 
miştir. Beşinci Şa.rl'm Luvr sarayın. 

daki hususi kütüphanesinde 973 cild 
kıymetli kitap bulunuyordu. Vefatın
dan sonra Lord Bedfora satıldı. Bi18... 
hare Lord, bunları milll kütüphaneye 
hediye etti. 

Ihtilfil zamanı kiliselerden, manas • 
tırlardan alınan kıymetli eserler de ktl. 
tuphaneye konuldu. Yeni basılan eser
lerden iki nUshasınm milli kütüphane. 
ye gönderilmesi kanunen mecburidir. 

t~~il'dir.. Hnkfkaten bu yıldızın 
~at orı ,görllndUğil gibi değildir. Pa
~l\le CUstormlş olduğu itina onu bu 
la11ır.Sokmnktn ve meşhur yapmak-

~lld 
V8tta oo so1.daı Ali.8 Fay, Jon Krauford, Orhıda Ginger Rogers; altta ve so1da K~t.rm 11epburnı NormJJ Şerer... ı 

baka yapılacak olsa hiçbir yıldızın 
yıldız olamıyacağı muhakkaktır. 

"Yol satıhlnn, döşemeler ve sair 1nşa• 
sınn mahsus ıslah edilmiş usul ve yahut 
malzeme,. hakkındaki icat iı;ln sanayi mO· 
dOri)•elf umumiyesioden istihsal edilmiş 

olnn 26-2-936 tnrlh ve 2110 numnnılı ihtira 
lıerntı bu kere feraa veyahut icara verile
crlllnden mezkQr ihtira salın almak veya 
isticar etmek arıusunda bulunan zevatın 
Gıılatada Taptas hanında 18 numarada 
mukim Teodor K. Sinaoldlsc mfirncııat et· 
mel eri. 

ıtıı k anı hususuna gelfnce: Endam 
... :adın Mfrna Loydur. Fakat yu. 

zUnUn Yenilse benzemesi kendisine Gllniln birinde yıldızlar arasında 
bUyUk bir şöhret temin etmiştir. ha.kiki gUzell seçmek için bir mllsa-

~•mıımı 
SabUıaıun cümlesini Paşa tamamladı: 

A SIK:,I · 'l.S T 1 R'A p , ·VE f .A;C.i,Al '!R!O lM 'A N f I ;y A BAN C'.I D:i L'L:E·R E iN A K!L il H·A K;K ı l · !M IA H F,U ZıD U R ~ 

~ ~~ kıına.: ~mıadı~~ı~.a enıinın: k_ızım ... ~e de ol:ın 
~ : Ah §U Umıd .... Öldunılmeden olmUyor ... Bız onu öl. 
~eıtıiB, Suad'in yaşadığından bir an olsun ümidimizi kes. 
~ ı.~~unsaycbk bugün. .• Fe!!ket de diyemiyorum. .. Bu vazi-

k.,~'§ılaşnuyacaktlk ... Sen evimiz içinde çocuğunla bagba
~~~· Selim, bekfu'lık hayatında devam edip gidecekti ... 
lt. f1a bit Umidi öldUrdük ... Hakkında verilen ve kat'i malt1ma. 
~ tııcı~dığı gözle görülen resmi bir tezkere ti.zcrbıe bu Umi-

Sat lik ... Netice malfun. 
~e 1:1az Ha.mm için için ağlıyan bir sesle ve bilyilk bir tered. 

...... 80ze karıştı: 
'~1:1 yaptığımızı büyük kabahat sayacağını ummam kı
~ıuıuzden ne gelirdi? ... Belli olmaz yavrum. Suad, ben 
~~~ ki, hepimizi affedecek ve seni yine kendi karısı gibi, 
~1 ıta~lmamıa gibi kabul edecektir ... Göz görmeyince gö. 

lrı .. Sab· yavrum. 
~~ 1?a sarsıldı. Safinaz Hanımın bu son cilmlesini onun kör. 
~q hı.r l§arct olsun diye söylemediğini pek iyi bildiği halde bu-

' \·esue bildi. Sarsılarak düşüncesini söyledi: 
~~ ls~ıl nıeseıe burada.. .• dedi •• O görmediği için ben evlen· 

acıdı:.Seın dahi kabul etm;yecektir. Sanacak ki ben kendisi
~ gını için tekrar onunla birleşiyorum. Sanacak ki dönüp 
~ Çok sevdiği bir kadını i§kenceyc sokmuştur ... İ§te ... 

So~ kadın devam edemedi. Dudakları titriyor, gö:Ueri ya. 
ll~~d u. . Paşa babasından, kaynanasından, Selimden sıkıl. 
~ hı, hUngur hüngUr ağlıya.cak, avazı çıktığı kadar haykı-

aab·:tt.a ve hatta döğünecekti. 
~ is~:ı anın çok muztarlp bir halde bulunduğunu gören Paşa
~~ c Sabihayı iBtediği gibi harekette serbest bırakmak ar. 
'ltOr~:~or, fakat onun çocukluk edip evden maklaşmllSIIl
~"'-~~Ordu: 
~~hı ~,.dedi. Bu sefer sen ne istiyorsan öyle yapalım 
~,ttrabını doğuran sebebin, bundan dört sene evvelki 
1, ~Unu olduğunu biUyorum. lstiyonım ki beni af! et. Ben, 

n Y.8Jımda. söylUyorum, oğultarmıdan çok aeverlın. 

HABERiN EDEBl l'l!l'Rl.KASI: 12 

Yazan: Hasan R a snm Us 
Yine emin ol ki, eıatemden sıkılmasam bu evde kalman için Su. 
ad'in ilelebcd dönmemesini isterdim. Ne yapayını ki, babayun, 
sağlık haberi beni sevindirmiyor değil, fakat bu faciayı meyda. 
na. getirdiği için de ... 

Paşa, sözünü kesti. Hakikaten Uzülilyordu. Elini bıyıklan 
Uzerinden geçirdi, burnunun Uzc.rine düşen gözlUğilnü Sabiha
nm kararını yUzUnde okumak istermi3 gibi yukarı kaldırarak 

baktı: 
- Söyle kızım - dedi • ne istiyorsan onu yapayun. .. Yalnız 

bu evden uza.klaşmaman eartiyle ... 
Sabiha tıkanarak cevab verdi: 
- Dil§ündüğümü Selime söylemietiın, Paşa baba. .• 
- Evet. •. Bire anlattı kızım. Fakat bu pek acı ..• Köşkten ay. 

rılıp gitmene ben hiç razı değilim. 
- Başka türlü ne yapabilirim ki Pa.şa baba? 
- Suad'in görmediği maliim. Evden uzaklaşma.na bence se-

beb yok ... Yine, güç bile olsa, senden Selimin kansı gibi kalma. 
nı istiyeceğim ... Biz, Sua.d'e istediğin gibi, öldüğilnU bildirelim ... 

Ona Selim'in Ferfdi annesiz brrakmamak için b~ka bir ka
dınla. evlendiğini söyllyelim. 
Ft:.kat bir §8.rtla.: Sua.d'i yoklamamız, yeniden evlenmenizde bir 
mahzur olmadığını anlatırsa, onunla tekrar evleneceksin ... Sen. 
den bu hususta şimdiden söz istemek manası7.dır. Bunu zamanın 
müsbet bir şekilde haztrlryaca.ğma, bugün reddettiğin 

halde birl~eyi senin istiycceğine ke.nilm. Unutma. ki, onunla 
sey~k evlenmi§dinir-. Yine sevi§crek birleşirsintz. Bundan en 

çok acı duyacak olan belki Selimdir. O da, ağabeysini sever. 
Onun hatm için bu ıstıraba katlanır ... 

Paşa bu son cümlesini Selime bakarak bitirmiş, ondan ceva.li 
bekler bir vaziyet takınmıştı. Selim, muztarip bir sesle ceva.b 
verdi: 

- Sabihamn ağabeyimle yeniden evlenmesi beni memnun 
eder, baba. Onu nekad&r sevdiğimi zaten kendisi de bilir, 

Sabiha: 

- Ben istesem bile, Suad'in kabul etmiyeceğini bildiğim için 
••peki'' demekte hiçbir mahzur görmüyorum - dedi 

Pap.: 
- Pek A.lft - dedi Göreceğiz. Bu sefer kanaatimde aldanmad:r. 

ğun:ı. eminim •• 

Kansı Sa.finaz'm kıpırdamak istidadı gösteren dudaklarından 
bir §eY söyliyeceğinl sanarak biraz durdu. Aldandığını anlayın. 
ca devam etti: 

- Şimdi • dedi • en mühim mesele, evde bulunanlan hazır. 
Iamaktır. Pek gelip gidenimiz olmadığına göre, Sua.d'in ha.ki. 
ltati dışardan duymasına. ihtimal yok. Gelip gidenlere de, icab 

· ettikçe, tenbihte bulunuruz. Bütün iş Feridde ... Bunu ona nasıl 
söyliyelim ? ..• O babasına. pek dü§kUndilr. Ağzından kaçınr diye 
korkuyorum. 

Bu hakikaten üzerinde durulması icab eden bir meseleydit 
Hiçbir şey söylemese bile, Suad'in işiteceği bir yerde "anne" d~ 
yivermesi bütün planlan altüst edebilirdi. Pa.sa dtişUnüyor ve 
bunun içm bir hal şekli bulmak üzere kafasını yoruyordu. 

"Anne'ı demesinin mühim bir mahzuru var mıydı? Birden
bire yüzünde sevinç çizgileri görUndµ: 

- En çok korkum, Sabihayı .. anne,,. diye çağır:masındaydL 
Bu da mtlhim bir mahzur değil. •. 

Safinaz Hanım: 
- Nasıl mahzur değil, Paşa diY.C iUraz etmelt istedi. 

J~771Lt>m'J 



Fransız mecusn yarron "tr;opUaıınıvor 

Şotan kabinesi 
HazırladıQı planın tatb kı için 

SalAhiyet istiyecek 
Pnris 9 (Hususi) - Hükiimet, yarınki 

meclis toplantısında maliyenin ıslahı ve 
içtimai sahada ıükılnelln iadesi hususun
da haıırlndılı pltının tatbiki için salahi· 
yet isti.recekllr. 

Dünkü kabine lçlimaında, muhtar bir 
milli müdafon sandılı tesis ve bu sandılın 
iştirak edeceği kredi ameliyesi mevzulan 
etrafında görüşlllmüştür. 

Başvekil, geçen cumartesi günil, bu san
dığın ihdıısı reye kondulu zaman, her iki 
meclisin muvafakalile, memleketi tehdit 
edebilecek tehlikeler karşısında milli kuv 
veli her sahada çoğaltmak lüzumundan 
bahsettlllnf hatırlatmıştır. 

Mnllye nazırı, bu senenin ilk iki ayın
da milll müdafaa masarifinin ile milyar 
franga balilt otmuş olduAunu ve bütün 
sene için 15 milyardan fazla maııraf ya
pılması Hlzımgelecejinf beyan etmiştir. 

Maliye nazırı, hazinenin bunılan başka 
sivil bir takım mühim masraflar rta lhll-

ispanya 
Parla, 9 - Liberta guetesinin yaz-l 

dığına göre Pursülvant Jamindeki 
Fransız torpito muhribine bir lspan. 
yol harb gemisi taarruz etmiş, muh
rip Vendres limanına iltica etmi§tir. 
Tayfasından ikisi yaralanmı§tır. 

" Balear • nas . ı bir gemid:r? 
Burgoa hükfuneti, "Balear,, kruva. 

zörilniln batmış olduğunu teyJd etmiş. 
tir. 

"Balear" • "Kanarias" la beraber -
İspanyolların en değerli, en seri ve en 
iyi teçhiz edilmiş kruvazörüydlı. Fe. 
rol tezgahlarında inp edilmi§ olan bu 
gemi, 1931 • 32 ağustosunda, denize 
indirilmiş ve 1931 • 32 de filoya iltl. 
hak etmi§tir. Bu, Vqington kruvazö.. 
rU tipinde, yani 10.000 tonluk asri bir 
gemidir. 193 metro uzunluğunda olan 
bu gemi 90.000 beygir kuvvetinde o
lup, saatte 34 mil gibi şayanı dikkat 
bir silrat elde etmekteydi. 

Balear, kendi kıyılarmda ecnebi ge. 
milerden çok daha iyi muhafaza edil. 
mekteydi. Bu gemi kuvvetli toplardan 
maada, 203 milimetrelik çifte kade -

meli 8 topla. 120 milimetrelik 8 adet 
tayyare defi topu. 12 torpil kovanı, 1 
denizaltılarına mahsus bomba atan 
mancınık ve iki tayyare ile mücehhez. 
di. 

Hulba Balear, 110n on ıene içinde. 
dünyada inşa edilmi§ en lyl gemiler. 
den biriydi. 

Binaenaleyh "Lepanto,, gibi 1600 
tonluk kilçUk bir gmeinin attığı tor
pil sayesinde batınlan Balear'm im • 

y:ır etmesi llızımgelcceğinl tasrih eyle· 
mlştir. 

Mumn!leyh, çok mühim tedbirler alına
caftını beyan ve m:ı:s:ırlfin tahdidine ve 
Amme mnliye!linin kalkınmnııını temine 
mnıur bir proje izhar elmiş olıluıtunu llA
ve eylemiştir. 

l\lalire naz:rının ıılıinını nazırlar mec
fül illifnkl:ı tasvip etmiştir. 

Sotıın, mcoı::clcnin siyn.-.1 cephesini ha
lırlııl:ırak mcmlckcllcn lıılcp olunan iti
mnrla mukabil iimme maliyesinin tedrlc1 
surelle ha

0

lbıı kavuşturulmHı işine hO· 
kılmel tarafından metod tlalreslnde ve e
nerjik bir surelle '1evam edilecel!lne mem 
leke! halkında yakın hıısıl etmek zarurell
fizerinde ısrar eylemiştir • 

Solan, hOkiımclin parl~mentoı1an zaruri 
olan \"asılııları lstemeı1I lüzumu nokluın
tfa ı~rar etmiştir. Ynrın hOlct°lmet, parla· 
mento huzuru'lıia açıkça meımliyetl Ü7.e
rl ne almakta oldu~unu ileri sürmekte te
rcrtrtllt elmlyecektir. 

• 
ısyanı 

hası hükflmetçiler için büyük bir de • 
niz zaferi addedilebilir. 
Şimdi hükfımetçilerle Fl'ankocular 

arasındaki deniz kuvveti muvazenesi 
Frankocular aleyhine bozulmuştur. 

Cumhuriyetçilerin e!inde iki kruva
zör, tamirde bulunan bir zırhln bir de
nizaltı ve destroyer filosu vardır. 

Frankocuların ise yalnız iki kruvazör 
ve teslih edilmi3 bir ticaret filosu kal. 
mıştır. 

Sen Sebastyandan gelen haberlere 
göre general Franko Asturyada esir 
edilip ölüme mah ı:nm edilen 50 komU
nfst liderini affetmi§tlr. 

C. 2 denbalhsında esrarengiz 
basuat 

Pariıs, 8 (A. A.) - Parla Suvar ga. 
zetesi, Sen Na.zerden ge!en ve hUkQ • 
metçi ispanyaya ait C. 2 denizaltı ge
misinde ye.ni ve eBrarengiz hasarat 
keşfedildiğini bildiren bir tel~at neş. 
retmektedlr. 

Maltundur kt, bu denlzaltının ku • 
mandam ve milliyetperver cürüm or • 
taktan geçen eylfüde Brest ticaret il. 
manında gemiyi kaçırmak için teteb. 
bUste bulunmuşlardı. 

Bunun üzerine tamir için Sen Na
zere sevkedilen geminin tamiratı bit • 
mi§, gemi birkaç gün zarfında denize 
açılarak Akdenızdeki hilkumet filosu. 
na iltihak etmek Ur.ere bulunuyordu. 
Bu zef er tesbit edilen hasarat akUmil
latörlen!edir. Ve iki milyon frank ka. 
dar tahmin edilmektedir. Bazı sebcb. 
ler, bir !Uikast mevzubahs olduğu 

zannmı kuwetlendirmektedir. 

lngiliz - ıtalvan konusma~arı 
Berlin 9 - Almanyanın sabık Londra hariciye nazırını lngiliz - ltalyan müza-

elçisl Ribentrop dün akşamki trenle l..on- kerelerlnılen haberdar etmiştir • 
dr:ıyıı hareket etmiştir. Sabık rlçl, perşem- p , O'f'SIO ptf j t'r 
be snbııhı snnt 11 de lnı;lliz hariciye na- ı.ondra, 9 ( A.A.) - f ngillcre hükOmell 
z.ırı 1..ord Hallfaks ile görilşecektlr. nln hııricJ ııiyasetlnl ,.e Fon Rlbbt"ntrop 

Rlbenlrop, lnı;illz b:ış,•eklJI tarafından ile ynpılnn mü7.nkcrclerl protesto f'trnl"lc 
da kabul edilecektir. üzere lc7.:ıhnrııtın bulunun hirlrnç bin nü· 
Çivano • Peı l •·öı U~me1Pri m:ıyisçl Pikartllll • Slrkü'rle scrrüseferi 

Roma it - Kont Cinano ile J.ord Pert inkılnıı uArnlmı-,larıhr. 
arasındaki görüşmelere dün başlanmıştır. ------------
lngiltere iıe tınıya arnsınrıa müzakere edi· C. H. P. top l on d ı 
lccek bütüp meseleler hakkınclıı ihzari tel· Kaııuu arımız te.< bir metin 
kikat ıamamlanmı,ıır. halıııe ~e ı tl'itece' 
H beutrop Par se Ankara g (A.A.) - c. H. P. Ka. 
uğı ayacak mı ? mutay grubu dün Antalya mebusu 

Paris, 9 - Ribentropun Londnıdan son· Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında 
r:ı P:ırise uRrıy:ıcıığı lıııl.kıı11.lıı buruılıı hiç toplandı. 
bir mallııout yoktur. \'alnız guzelcler C,..eıu 
berin) nin ev\·eJki akşam ıöyledlgl nutku 1 - Söz al:a Haric.:ye Vekili Dr. 
menuub:ıhs ederek millalealar serdet- Aras Türkiye Bilyük Millet Meclisi· 
meklcdlrler. nin tetk~ ve tasvibine arredilecek 

Epok ıazetesl, Drltan)"& hfikOmellnin olan Türk ve Sovyet ticaret muÜlede-
dünyanın öte kısımlarına alAkasızlık gös- si hakkında izahat verclikten sonra 
tcrruediAlni .razıırak diyor ki: Türk • Sovyet konsolozlukları adedi· 

- Kuv\"ele mliracaaı edilecek ycrdf' n.:n indirilmesi her iki hükO.rr:etin dos 
.sulh yolları ile müzakerelerde bulunulma· 

tane Ve miltek•bı"lı'._•et es .. · sı üzerine 
sı için lngillere ara sıra sesini yükseltmek .. J 

rıznıindedir. Hu, Almanyanın Ayusturya n~ yapt:ğı hır anlıt;m : nın mah:.ulil oldu-
Çekoslovak)"nya yaptıih tehditlere açık bir ğunu tebarüz ettirdi. 
telınihllr. Bundan ıonra Dr. Aras Hatay mese 

El.o dö Pari gazetesi diyor ki: lesi hakl\ nda sorulan suallere de mü· 
lnglllcre bugün her sahada muazz3m zakeratın henilz bugün ba~la:nıı o!du. 

g:ı1 reller sarfedi) orsa, bu Almanyayı Av· 
rup.ı fizcrinde hegemonyasını ıeı1is etmek- ğunu ve pek yak:nda bu ~uallcre ce-
lc 'c Jıal~:ı~ ı da Akdenix ,.e Afrikndnki v:ı_J verebileceğini beyan etti. 
o;latiıko)u ollilst c~lcmekıe serbest bırak- 2 - Mat1:lin mebusu Edip Erginin 
mak için değildir. Bize kalırsa l.ord Ha- kanunlarımızın tek t:r.r metin haıinde 
lira':sın ınklp etılAI usul helkı de sulhu toplattırılmasına dair verdiei tahrir 
temin husuııuncla en iyi yol değildir. Fa· 
Jı:at fnı;illercnin ber şc~·dcn elini çekmi~ müzakere ve mti:'ı:ıl:aşa edil~ikten son 
oldu~ da fdiia edllrme7.. ra bu esasa da:r tetldl:ütın yapılm:n 
.Japonya haberdar edildi için grupça ihzari bir ~omisyonun tet· 

Tokyo 8 (A.A.). - İtalyan sefiri Japon kili kararlaıtınldı. 

HA TAYDA 
Tezvirat gene 
baş gösterdi 

Bir ·rnı ke nasıl muamele 
yapıyorıar ? 

Antakya 8 (Hususi) Kırık,handa 

oturan Hodor Loonyan kilisede Erme 
nilere bir h:tabe söyliyerek, Türklerle 
anla§marun aleyhinde bulunmuı ve 
Ermenileri Türkler aleyhine teşvik et· 
ın'.ştir. Leonyan müstemleke memur. 
rının bir Aleti olara~ tan:nmaktadır. 

Kır.lthan 8 (Hususi} - Türk aley 
tarı olan bir polis komi!eri nüfuzun· 
dan istifade ederek, Necati adında biri 
n.: Türk propaganası yapıyor bahane. 
sile, Ermenilerin kahvesine girmekten 
men:tmi§tir. Komiser, bonunla da kal
mayarak, Necatiyi mahkemeye vererek 
hakkında iki ay hapis karan almıştır. 
Yine aynı komiser, h'.r başka Türkü 
de, taP~ lehinde buiundu diye mc.ıb· 
kemeye vermiştir. 

Polis komiserinin bu hareketi, Türk 
ler lehine 11rtmakta olan cereyanı tet. 
hiş yaparak durdurmağa çalrımaktır. 

Almanlar memnun -
olmadı 

Bertin 8 (A.A.) - Yan resmt Al· 
man mahafili, ıildet Almanl~n mese
lesi hakkında Çekoslovakya Re:aicum
huru Beneşin Sanday Tayms gazete
sine yapt;ğı beyanatın aleyhinde bu
lunmaktadır. 

Yan resmi Korreıpondanl es\:Umle 
eliyor ki: 

Ekalliyet meselesinin dahitt bir me
sele oldufu ve yabancı müdahale ka· 
bul edemiyeceji doğru değildir. Eu
aen Çeko.lovakyanın tab:i sahasına da
hil olmayan Fransa ve lnciltereye Be· 
netin bu ekalliye~r meselesi ile faal 
bir surette allkadar olmak l:ıukını u
rumu• cidden gariptir. ------------· 
Beyoğlunda 
Hlr kumarhane 

basıldı 
Bir mUddettenberi gizlice tarassut 

edilen bir kumarhane dün gece basıl· 
mııtır· Bu kumarhane, Taksımde Ay 
yıldm •partımanmm birinci daiTeein. 

de mE;fhur kuma.rbazlardan Salih tara
fından açılml§tır. 

Zabıtaya bu daire Agavnl isminde 
bir kadın tarafından klralanm11 ola. 
rak gösterilmi§tir. 

Diln gece apartım~a yedi kişi gir
diği görUlmllf, bir müddet sonra ansı. 
zın baskın yapılarak masa üzerinde 
bir rulet makinesi ile 21 buçuk lira. 
130 fit bulunmuş, bunlar mUsadere o 
lunmugtur. Kumar oynamak Uzere eve 
giren Şahab, F.sad, Davud, Rı7.a ismin
de dört erkekle Froso ve Yaranti is. 
minde iki kadın yakalanmış, bu sabah 
mahkcmeve verilmişlerdir. 

Uzun boy:u 
adam 

ik i sene kudur daha 
uzay 11 ,.a ı< m ·~ 

Doktorınr dilıı tet!d.,alla 
buluuuu ar 

Türkiycnin en uzun bo)·iu adamı Onıer, 
dün akşam yallığı Cerrahpaşa hnstunesın
dcn Beyoijluııılaki Türk Tıp ceını)clıne 
götürülerek doktorlııru ~öslerilmiştir. 

Ynpılun leşhi~ler - bu l!ilıi v:ıkıılurda 
olduğu gibi - Omerin uudılel nulıamlye 
tabir erlllen ve keraıasının alt kısmına 
tesııdüf eden kı5mındakl nahiyenin fazla 
çnlışınıısı yilzünılen bu knd:ır büyüdüğü

nü mc)dnna koymuştur. 
Toplantııln bu me,.ele hakkında tıhhl 1-

znhat verilmiş ve Omerln muhtelif ronlgen 
filınlerl tetkik edilmiştir. Doktorlar, uza
yışın <inha iki ıı;ene kadar devam edeceği 
kanaatindedirler. 

Hu sooank ı yan~·· n 
~ u:ı,1111 :ııı ı ınrııff' 

h kArglr binanın iki katı tamamen yan. 
mştır. Bu evde Bakır!töy belediye dok
toru Necib oturmaktadır. Doktor yan. 
gını haber alınca otomobile atlıyarak 
ge!miı,, evin yandığını görünce asabt 
buhranlar ge;irmeye başlamış, civar. 
daki bir eve alrnmıştir. 
Yangın esnasında ŞükrU ismit:de bir 

itfaiyecinin başına bir k:ılas dUilllilş, 
ynra~anan itfaiyeci hastaneye kaldırıl
mı'!trr. 

Ev ai3'0rtalıdır. Yangın, evdeki ço
cu'hın kibrit kutuııu i'e oynarken et. 
rafını tutll§turmaıımdan ileri gelmig. 
tir. 

. 

t 11bant·ı müşahitleı in llanaaıinf' göre 

Japonya, Çini 
Uzun seneler 

istila edemiyecektir 
Şangbay; 9 (hususi) - Sa.llhiyet Uel ve Honanın ıimalinde denıiJ'1'0111 

sahibi bir japon memurunun ifadesine üzerinde mühim §ehirlere vannıtl&l'• 
göre, Çinlilelirn şimdiye kadar verdiği dır. Siyuandaki Japonlar Uensieo8 
zayıat 800 bin ki§iyi bulmU§tur. doğru çekilmişlerdir. Sarı nehrin ceııu-

Hankov: 8 (A. A.) - İngiliz ve A. bundaki Japon topçusu devamlı bir• 
merikan yüksek rütbeli subaylarının tegle nehir üzerindeki Çinlilerin bP 
müşa.hadelerine göre, §imalf çinde sa- ketini durdurmU§tur. Şansı muharebe' 
yısı 100 bin kadar tahmin olunan çinli ısi timdi Linlenin cenubundaki HUJll6 
çeteler japon ordularının gerilerine yakinlerine kadar genişlemiştir. 
harekette bulunmakta ve müessir a. Çin kollarının büyük bir kısmı ~ 
kınlar yapmaktadır. miryolunun doğusunda Tsfngyuan 
Diğer tara!atn çin ordusu mevcudu- Tsingyunide toplanmış ve burad,0 

nu ~·eni alınan askerlerle arttırmış ve dUgman cenahlarına biribirl a.rdınd 
bir kaç fırka da yeniden teşkil eyle. hücumlarda bulunmağa b~Jam.,tJI'• 
miştir. Ecnebı müı:ıahldlE'rin kanaati Jupon kıtuları Sarı nehri 
şudıır: Çinliler San nehrin cenubw1da geçli er 
yeni bir Japon taarruzunu muvaffa- Hankov, 9 (A. A.) - Japon kıt.aiti 
kıyetle durdurabCecek vaziyete gel. topçu kuvvetleriı.ln şiddetli bir mani' 
mişlerdir. Muhakkak olan bir ~ey vıır. ateşinin himayesinde Şengşovun ~ 
sa, o da, Japonların mUnhuıran a&- mali garbislnden ısan nehri geçaıq· 

kerl vesaitle Çini daha uzun aeneler la. muvaffak olmu§lardır • 
til1 edemıyeceklerldlr. Sarı nehrin Ust tarfından UerU':: 
~ans 'deki mu111trebe Japon kuvvetlerinin başlıca bed 

Çin telğraf ajansı neşretfti son te~ Şengşovdur. Japonlar Sarı nehri şeni' 
liğde şöyle demektedir: şova takriben kırk kiiometrelik ırı-· 

"İki çin kolu mahirane bir surette fede klin Lungbay şimendifer battı • 
bir yan hareketi yaparak Slnsang Utl nm Ustündekl Zeshuiden geçmişi~ 

Har p gemisi yapılma
ması teklif edildi 

de muvalakııl elınf'di~i takdirde A1'1.:,; 
kanın ıek başına kenıll sillilıl:ırını tııh rf 
elmiyecclti talıilcllr. l\lalüm olıluıtu ost" 
\'a~lnıılon \"e ı.ondra munhcdtlf'rl ırıııt,.. 
hince fnııillere, Amerika, Japonya fit'":,.. 
!erinin donıınmnları ara"iınrla 3.5.5 niııl f.• 
huhının:ık lhımdır. Yıınl ln~itıere .,e lf" 
mf'rika don11nmnları mflo;avl kuv\ elle 0 f 
rak, Jnpon\ıının rlonıınmıı"iının met"fflll" 
tonajı l!\e Amerika ve.,·ıı fnıtillere ıl 011;,,. 
malıırt mrC'mu lonnJının he~le Oı:O .,ıc 11 
tlnıte oln<"nktı. Jııoonyn şlmrtl hu nl<tıt. 

Londra, 9 (Husv,t) - Amerika hllktl· ' 
metinin harbe ılrebllmeıl için reyi4ıua 
nıürucoal edilmesi hakkında Amerikan 
parlamentosuna bir karar sureti tevdi el· 
mlş olan Amerikon mebuslarından HutJlov, 
kabul edllmiyen bu teklifinden sonra bu 
sefer de parhmenloya yeni bir karar ıu
reli levdı ederek J940 senesine kadar de
niz inşaatında bulunmamalarını diler dev
letelre teklif ermesini ve llkteşrlnde Va
•instonda bir tahdidi teslihal konferanSJ 
toplnnınosını Ruzvdllen istemiştir. 

Gelen haberlere ıöre Ruıvelt bu tekllfı 
kabule nıütema.rildir.Suthcu ve demokratik 
unıt' •.,ri hcr,kealn mahlmu olıln Ruzvell 
silllhlıırın samimt bir suretle tahdidine de 

• cıl1 1 '" itiraz etmekte ve Amerıkıt rtonıınm.:ı ıııl 
fnıtillere rtnn:mmııo;ına nn'!ııran ''ectr.'~.dJ. 
nlslıelincf olmo'lını l'lll!me.kkdl.c.~· 
ka hunu knhul elmerliftl t:ıkrlircle ]111 

'' ~· 
kenı11 donıınma!liını, munhedelerl taf1''"'1 ff 

taraflardır. Bu hu!llusla miltaddlt beyanatı 
,.e lckllflert vardır. Fakat lektırln aınell 

bakımılan ne dereceye kadar kablll tatbik 
olılıı~ şllphell ıdSrülmekledlr • 

Hnher - Sillhlnn tam manHIJe lahdll 
etmenin beşeriyet için ne 'evkalAde bir 
aaadet olııcnltını izaha IDzum yok, fakat 
Amerikada ileri sllrOlcn fikrin lablkallıı 

yeri olncnJtı pek şüphelidir. hOIDn hDyük 
rle\·leller deniz lnışanl programlarını tal· 
hlka haşlamış hulıınmaktadırlar. Tez,.Ah· 
lam yf'ni hlrtok gemiler konulmuş, mll
hlm pnrnlnr hnl"t'nnm ıışlır. Bu mıımıfları 
hlr;e ~n •:ırak fn~nnlı cltırılurmnita klmııenin 
ynnn~mı:vn<"n~ı şO"he<ılz Jtihidir. 

Amerlk:. için tehlikeli hir rııkip olmaila 
hn~ııı:van Ja.,onvıı. rif'niz ~ilAhlıırınt lnhtfi-

a111n lstl'ıllltl karlar, i4'tecl1AI hac-1111 

tff\le ııemilerle takviye eclecektfr. ; 
Ro nıiyelle rlonanma!lını tnlcYIYt' ıl' 

mek me<"hurlyellnı1e hulunrln~ı hU ıur~ 
Jnrmnya knhnl etmecllkre sill\hlıırınt 1 

dit elmeAe ~·anıı~mıyııl'nltı aşlkllrrtır. 1,ı fns:lllere rte ayni v:ır.lyellt'dlr. tlıııtc:ır 
lak! menfııııtlerl, Akrlenlz v07.lyt'Iİ tf Jıd" 
vııılle Japonya ve ltnh·n,·n karşı :ın) ıf lf 
lıınmnmnlt:ı mechıırdıır. fıııtya bir kı11"'1

111s 
şant hııllnclf' hultınnn l-15 şer hin ıon tıı• 
zırhlıJan :rapmnl<tan fııri~ olmııdılc(I tlf 
1tillere yeni <!eniz programını tatbik 
vn7.~eı;mlye<"rktlr. ırıff 

Leh haric ye 

Te!ıllfln kahııl ve !!ilmimi bir şek _.,a 
tatlıilı olunm:ıııını temenni eıleliın. f 
fn7.la hıı\"nle kıımlmamıık !lartllel __.,., 

nazmnın seyahati 
-- ua,ı..r~ı ı IDCIU• .,, 

söyliycn İtalya hariciye nazırının nut. IJpf~ik a ve Romaf1.-ı 
kuna, Eck, bir nutukla cevab vererek Blikreı s (A.A.) - tyi aıal~ 
ez.::iimle demiştir ki: alan ma'.-:afil..-!en tey:d olunduğ_u~ atı* 
"- Burada söy:cdtğim sözlerin de. re, Belçikanın Paris büyilk eıçı•• ~,-

rin bır akis bırakııcağından eminim. Denterghem Romaya, Moskova dl' 
ltalya kralı ve Habeşistan imparatoru elçisi Lötelye Pariıe, Moskovı itıU yı-
ile kraıiçe ve imparatoriçe ve llOD ek- ri Handrlk Moskova elçiliğine tı 
selillıs Musı.>lıninin eerefine ve faşist olunacaklardır. tç'tl 
İta.yanın azamet ve inkişafına kade. Belç:kamn yeni Roma bUy01r e 1 ... . . . "iti 7-
himi kaldırıyorum. Denterghem, ıtimatnamesını il 

Uitin kültürümüzün müşterek men. kralı ve Habe~istan imparator"-
baı, milletlerimizin mütekabil anlaş - takclim edecektir. 
ması ic.;in bir zıman teşkil etmekte ve 
daima sulhUn lehine olarak beynelml. 
!el nıllnasebetlerin inkişafı için iki bil. 
kumetin teşriki meMisini mU.mkUn 
kılmaktadır. 

Be!t'in bu nutku, Romayı ziyaret e
den bazı hariciye nazır2arınm ve bll. 
hassa Letonya hariciye nazırı ile Sto.. 
yadinoviçin kullandıkları formUle uy
gun bir şekilde Habe~itan istillsının 
bilfiil tanınması ısuretinde tefsir edil. 
mcktedlr. Bu tanıma keyfiyetinin garb 
devlet'erini alakadar eden beş taraflı 
bir pakt (eklini alabilecek bir ttilMın 
icabından olabileceği sCSy!enmektedir. 

ft1tlya "ralı 
8Pk'i kahu' etti 

Roma 8 (A.A.) - Kral bu sabah 
Bek'i, kr··'i::e de mac!am ve matmazel 

Bck'i kabul etmi~lerd:r. 

Ziyaretten sonra İtalyan. i-ükUmdar 
lan misafirlerini öfle yemejine alıkoy_ 
mU§lardır. · 

Romanya tfl 

BUkreı 8 (A.A.) - Aleksandt ~ 
firesko Roman yanın Roma urtı e tJS'd 
fin~ tayin ed"lmiıfa. Balkan an et)O 

kararlarına uygun olarak zaıııfi~or# 
••ttalya kralı ve Habet inıfar& 
nezdine elçi tayin edihni;,tir. ~ 

,., 121'1"d'I "1 
Asken mahlyel~ıdl 

ee mf yel le r ilga e ,,, 
ıtaııüe 9 (A.A.) - Kral F~ertı' 

kerl mahiyetteki bUtiin ce~,,ı 
memnu riyetine ait otan kat 

imzalamııtır. aınJe"·ıtef 
Bu karar, yetil ve ~~ 'oıduğıı ıff 

teıkilitlar:nın Uıa edUır..a t ııi~• _,. 
b_u tetkilltl~~ ait Un~~~:=ı ~ '" 
ııl!lılann musadcr• 0ı:t~ı-.-~ 

na .celmekıeclir, 



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

* 

Frengi 
~ Tlhan 7 ar us _, 

9 

0 lfep beraber masanm bqma geçtik. 
llltıe~ \'Urtıla.n kekliklerden . yapılmı§ 
~ . a. bir Bavyera yemeği, koca. 
~ bakır tepsinin içinde geldi. 
~ de bir daha böyle iştahla ye. 
~ Yediğimi hatırlamıyorum azi.. 
~ele o buzlu biralar! .•• fntuınm 
' can katıyordu. İnsan bu m~ 
'ıtı) dakikaları bir (vazifeyi suiisti· 

Herkes başıru önüne iğnıişti. 
Doktorlar birkaç lokma yem~k ye • 

diler. Kahveeini bitiren yanımız.dan 
kalkıp gidiyordu. Esmer kadın şaşır • 
mış, ne söyliyeceğini bilmiyor: 

- Ne var kuzum? Ne var kuzum? 
Deyip duruyordu. O kadar kederliy

dik ki, Alman mUhendislerin yanımı • 
za gelip oturduklarının farkına bile 
varmamışız. 

Kenarda kocaman bir sarı ayı gibi, 
suratını asmış, oturan kocasına, gıpta 
ile bakıyordum. Onun yilzllnde, ağzın. 
da, ellerinde bu kadından bir iz, bir 
renk arıyordum. 

bir lhtımar hayaJrmrzc:Ien blre geçmez. 1 dü. Çenesi henüz titriyordu. Sıhhiye 
Fakat 131.mizi tam olarak yapma.ınız memurları koştular. Sıhhiye çantası 
lhım. Rica ederim onlara söyleyiniz, bulunup getirilinceye kadar adam öl. 
bizi m~ görsünler ve ricamızı yeri- dil. Kadın ölünün üstüne kapanmış, 
ne getirSinler!... inliyordu. Neye uğradığmu.zı anlama. 

Kadm, hayreti bir damla eksilme - mıştık ki, genç müddeiumuminin sesi 
den, Almanlara döndü. Daha ilk keli. gürledi: 

~ahasına yaşadığını ne bilBiıı ?:. 
~ • teıaşıanma! Artık hikayenin 
!!~ geldik demektir. Anlatacağım. 
~·ne bilirdik karde§im? Uç beş 
~~ ikram eden Uç beş Alman mü· 
~b· Ulln bu hareketi fenaya yo. 
91tı tlir ıniydi? Hoş, onlar da bu f.· 
~llrkmda değilmişler: ya... Y.ani 
1-t V dıı tıpkı bizim gibi masummuş. 
~le ikramları tamamen iyi duy • 
lıııı b'a Yapılıyormu3. BilAhare, iş o. 
~ ıttikten sonra, biz de kasabada 

Vali yine ilerde bir ağacın altında 
bizim müddeiumumi ile beraberdi. Ne 
konuştuklarİnı tabii işitemiyorduk. 
Fakat arasıra bizim tarafa bakmala • 
nndan, gayet gizli eeyler konuşan in
sanlara mahsus jestler takınmalarm -
dan anlaşılıyordu ki, aralarındaki laf, 
işe aitti. 

Yoktu. Fakat bu adam, bu dünya. 
nm en leziz kadını ile, bu dünyanm en 
güzel mahlüku ile, kimbilir ne kadar 
bahtiyardı. Ve biz ne kara bahtlı in
sanlardık. .. 

meleri söylemişti ki, adamların beniz. - Çabuk doktor! muayene! kanını 
leri sapsan kesildi. Hele kocası o ka- alınız! 
dar kızdı ve §8.Şırdı ki, avaz avaz ba.. Doktor maksadı anladı mı 'anlama-- ' gırmaya ve elini kolunu sallıyarak bu dı mı bilmem, fakat işini derhal gör-
işe razı olamıyacağını açıkça anlatan dU, süraUe laboratuvara girdi. 

Demiryolu doktorlarından biri dedi 
ki: 

Aradan birkaç saat geçmişti. lçi • 
mizden bazıları esnemeye b~lamışlar. 
dr. Vali ile müddeiumumi oldu.klan 
yerden kaybolmuşlardı. Fakat birden. 
bire evin kapısında belirdiler. Ağır a
dıınlarla bize doğru geliyorlardı. 

hareketler yapmıya başladı. Tekrar azaplı bir intizar başladı. 
Kadın susmuştu. Ne yapacağını bil. Anlar gibi oluyordum. Fakat daha iyi 

miyordu. Uzatmıyalnn, işin ciddi ol- anlamak için kimseye bir şey soramı. 
duğunu anlamakta gecikmediler. Hat- yordum. 
tA alay kumandanının bir işareti üze. Müddeiumumi, laboratuvarın perva. 
rine, iki jandarma neferi, üç mühen • zma dayanım§, gözleri içerde, bekli • 

Müddeiumumt kadına doğru yürüdü. disin arkalarına geçtiler. yordu. 

- Şunun şurasında üç, dört aydan. 
beri çalışıyoruz. Güneş çarpması müs. 
tesna, kimsenin burnunun bile kanadı
ğını görmedik. Bak §U işe ... Olur şey 

Kadın hayretle ona bakıyordu: O zaman koca Almanın halini bir Almanlar titriyorlardı. Jandarmalar 
tll ';: 8Ü7.el bir kır eğlencesi tertip et
~ 'd badar memnun kaldılar ki? Ka
' eta sevinç ve saadet delisi oldu. 
'ıc rakı onu çıldırtmıştı. 
', • başka la.fa daldık. Ne diyor
~ Evet! Yemeğimizi yedik. Dok. 
~ İşlerini yarıda bırakmaya ra.zı 
~llta ıkıarı için gelmemişlerdi. Neden 
~itıd benizleri sapsan, birer külçe 
~le e çıktılar. Arkalarından sekiz 
~~ de görUndU. Amelelere baktık. 
~ ein aşağı iniyorlardı. Vilayet 

ml bu? 1 

Yanındaki genç sıhhiye memuru: 
- Olur efendim, dedi, dilnyanın her 

tarafında oluyor böyle şeyler! Ne ka. 
dar da iyi bir yoldan gidiyorduk. (Bi. 
zim doktoru işaret ederek) beyefendi
nin bUyUk bir 7.ekl ve buluşları eseri 
olarak tutulan yol nekadar sağlam ve 
ümitliydi? Ne çare? Ne çare? •• 

- Madam, sizden son bir ricada da. 
ha bulunacağız. Yarm sabah erken • 
den artık sizden ayrılıyoruz. Onun i
çin en uf ak bir §lipheyi blle halletme
den bu gece yatmamaklığımız icab 
ediyor. 

görmeliydin? Herif erimiş ve çökmüş· şaşkın şaşkın biribirlerinin yüzüne ba.. 
tU. Doktorlarla beraber laboratuvara kıyorlardı. Nekadar zaman geçti bil,.. 
gidesı gftya o değildi de onun ölüsüydü. miyorum, birden, derin sükutu dokto
Doğnısu, onlara büyUk bir hakarettti run Jçerden gelen kalın sesi yırttı: 
bu. Fakat çare de yoktu. Sustuk ve - MUspet! Katil bulundu beyler! A. 
bekledik. ma galiba biraz geç!.. 

Eliyle Alman mühendislerini ip.ret 
etti: 

• • • 
Muayene oldukça uzun !ÜrdU. Canı. 

mız sıkılmaya başlamıştı. Oturduğum 

sandalyenin UstUnde tam dalmak üze. 
reyken, birden, gecenin içinde keskin 
bir silih sesi çınladı. Fırladım. Etra
fmıa bakmdım: herkes ayaktaydı ve 
eve doğru bakıyorlardı. 

SON 

e Utnuıni • ..... 'N sı: Bizim doktor başını sallıyarak mı • 
nldandı: 

- Efendileri de muayeneye tabi tu. 
tacağız! 

Kadın birdenbire yerinden fırladı: 
- Ne? diye bağırdı. onlan da mı? 

- Evet, madam! 
- Likin naaıl olur! ~Jl.._e o Yahu? dedJ, bir teY bula. 

~mı., 

~: doktor Um_itslzlikle bqmı 

~~Yır! 
~: ll1 bfı-denbtre neşeslnl ~aybetmı1-

~ ~e olacak eimdi? Ne yapacağız? 
uaıe cc\·ab veren olmadı. 

- BilyUk bir 7.eka ve buluş eseri! Ne 
demezsin? .•• 

Tepemizde çam dallan, dün akşam • 
kinden daha gilzel sesler çıkararak, 
sallanıyorlardı. Rüzgar, diln akşam • 
kinden daha serin, daha tatlıydı. Al -
man kadım, dün akşamkinden daha 
gı'1zcl, daha cana yakındı. 

- Madam! siz zeki bir kadmsnuz. 
Yarın biz buradan gideceğiz. Ve hükft. 
mete (katili bulamadık) diyeceğiz. Bi
r.e soracaklar: oradaki ve o civardaki 
erkeklerin hepsi muayene· edildi mi? 
(Evet, edildi!) diY.,ebilmemiz için onla. 

Biribirlmizi çiğniyerek oraya doğru 
k()ftuk. Doktorlar laboratuvann önün
deydiler. İki Alman da yanlarındaydı. 
U~cnsU, kadinın kocası yoktu orta. 
da. .. Almanın biri ileri atıldı, bir oda. 
nm kapısmı a.çtı. Baktık içeri: 

AKA 
GÜNDÜZ 

HABER için 

Çok dikkate değer bir eser 
hazırlamaktadır 

• 
n da muayeneden ~çlrmeye mecbu. Herif, §&kağmda kırmızı bir delik 

ve yanında bir tnbanca, yerde yat)1or- . ruz. Filvaki şUphemiz yoktur. Böyle 

'-. 12 !lAlUtfa Dö POMP ADUR 
lcrb - .-. -.. ----------- .=,:...,....:...:,:__..;;.;;;;;;..;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
\:ı' Utun serenaıdlar, maskeli balolar, kurtar .. m ! . ., Arman'ın ilk hareketi, ki· 
ıc: lcaçırnıa1t.1r ve bütün düellolar onun tibine kO§arak, kral hazinesi üzerine ilci 
'c ~llldan tertip edilirdi ve muazzam b:n altınlık bir bono i.müalamak oldu. 
b:etini bu serseri hayatiyle tükettiği Fakat o zaman .. Ahı o zaman.. Şeytan 
~··~' na.:bin bir tek tebesaümil onu başını ateşledi ve ona al~ğı fısılda· 
hu~. fatlandırmağa kafi eclirdi. Fakat dı. Arman, elinde bonosu olduğu hal-
h.. ~ ~unlar eençlik çılgınlılYannldan de, heyecan ve azap içinde bckliycn 
~I a bir §ey değildi. Bir müddet sonra jarun y~,ma ıdöndü ve ona §Öyle dedi; ;an cinayete de düıtü. "Benim olunuz ve babamz kurtulacak-

an sarararak mınldandı: tırl,, Ve Janın, beyninden vurulmut ...... c· ınayet !.. gibi, bir ıstırap nidası kopararak geri· 
~ Arınan'ın alçaklığına baıka bir lcdiğ.:ni görünce, onu kollariylc aa.ra-
Sc}'i \'erilemez. Dinle, yavrum. Sen her rak ilave etti: "Eğer benim olursan, aa-
l>tilt duyabilecek bir yaıtasın, ve senin na şerefim üzerine yemin ediyorum ki, 
tirı •ele zekan seni sahte hicaplann fcv- bir ay içinde seninle evleneceğim!.,, Bu 
~~~ıkarır. Arman'ın o zamana kadar adtı:n hakkında ne düşünüyorsun, yav· 

~ F SebcUcrden baı~ bir ıeyi yok- rum?. 
t,ltl' alcat ondan sonra bir metresi oldu. Gözler~ bir nevi ıdehşet içinde açıl· 
tcrı 1 Jandı. Evet, Jan .. Senin g.:bi ı .. Bu mış olan genç kız, ürpererek mösyö dö 
~t!S .. kaı:lın fakirdi. Meşhur Lov'un hile- Turneme, ıstıraplı suallerle dolu derin 
fo .. ıgı neticesinde sefalete dü•en bur· bir nazar atfediyordu • "a b· s 
fil.ı· ır aileye mensuptu. Arman, Ra - Onun, ıükü.tunu muhafaza ettiğini 

"llft o" . 
ları b .. uzeUık mabudesi kadar güzel ~ görünce mösyö dö Turnem başını önü-
di \t u temiz ve saf kızı gördü. Onu sev- no eğdi: 
tı~ ~ bunu kend.:sinc söyledi. Genç - Cevap vermiyorsun, dedi .. Deme~ 
hiıcc:c~· a~cak, ismini iftilıarla taşıya· ki bu Armanı .. Benim gibi, takbih e&· 
di. Agı bır erkeğin olabileceğini söy- yorsun .. Zavallı Jan, kendisinden iste· 
~İiıla rınan, bu izdivaca r.Üı olursa, nqn müthiş fedakarlığı kabul etmekten 
~linıe •~b.ette bulunduğu sefahet düı- b<•jka çare bulamadı ve babasını kurtar· 
dli~Un~~ın nazarlanndan düşeceğini mak için kendisini kurban ett.'.. Fayda-
~l:l~ll::l' u "e genç k,ızr, sahte vaatlarlaı ıız bir feı:iakarlik; !.. Jan, babasiyle be· 
~p \t ırtnckte devam etti. Bir gün, hi- raber Versay parkının yanındaki küçük 
~ .. e felaket günü.. bir köye çekilmişti.. Arman, haftada 

1'1rı1n~8YÖ dö Turnem bir an durdu ve üç defa, onu görmeğe geliyordu. Orma-
Son an dökülen ıstırap terini aildi. nın bir meydanında. Efr gölün bulun-

'ı\ bi.rra, bir hıçkırığı boğmuı gibi, kı· duğu yerde ... 
......_ 

0 
•esle devıcn etti: Genç kız, mösyö ıdö Turnemin sözü-

)e titın •kıazn, Arman gene bir eğlence- nü kesti ve titri yen bir 6cslc sordu: 
>'ot. lta, ele üzereyken kapısı vurulu- - Bu köyün adı Ermitajdr, değil mi 
~tn~ P~~ .. kendi9' açıyor ve Janı kar- amca? .. Mtydanlık, benim biraz evvel 
hu~ :.or~yor .. Jan, göz yaılan ve şarkı söylediğim meydanlılçtr ! .. Söylc-
tabu ır Uınitsizlik içindedir. Elleri yin, amca, öyle değ.:ı mi?. 

~Of. ~de kavuşmuı olduğu halde bağı- - Evet!.. J anla Arman, şuralda, 
1\t bf' Arman, babam, pıtiyar bab:•-n, bi,:den iki adım ötede buluşurlardı .•• 
1tcc~\talttntık lir borç için temf celi- Korkunç sahneden üç ay sonra bir gün. 
~ ~)d u, onu öldürür. Bana izhar et· Jan aşıkına, anne olacağını söyledi ve. 

11hnuz muhabbet namma onu bir ölüm hüznü içinde, ilave etti: 

' 
dık.:lmit olan gözlerinde bir hiddet k,ı

nlcmu parlıyan })ü Barri, itaat etti .. 
Kral yeni bir emir daha verdi: 
- Li Branı ı Köpekleri geriye ça

tır ... 
Jı:ın, gqyolmuı bir ha.ide mmldanı-

yordu: · 
- Sir 1 Slr !. Oh 1 Teıekkür ederim .. 
Kral, hafüçc gillüm!lyerck: 
- GörUyonunu.ı ki. madam, dedi, 

tcsadüfümilziln aizin üzerinizde fena 
bir teair bırakmama11nı istedim... Bu 
hatıra bende unutulmaz bir iz bıraka

caktır. 

Ve Jan, sevinç, aaaldet ve heyecan 
!çinde Urpcrcrek' ellerini biribirlerine 
kavuıturdu ve ıöyle dedi: 

- Hayatımın bu anı, ruhumdan as-
la .. Asla çıkmıy~aktır, Sir .. Asla .. 

On Bctinci L<H ürperdi. 
Bir an tereddüt etti-
Sonra, biitUn gözlerin ~endisine ldi

kil.1~ğini görünce. eliyle bir veda jesti 
yaptı ve atına binerek, bütün av ka
filesinin refakatinde, oradan uzaklaı
tı .. 

Jan, bir cU kalbi üzerinde ve gözleri 
uzakla§an za:if süvariye c:Ukilmit oldu
ğu halde, ayni yet1de hareketsz kalmıt 
tr .. 

Ve on beınci L<H, gözden kayboldu
ğu zaman, genç ktzın göfıünü, derin 
bir iç çcldıi sarstı. 

Sonra, yorgunluğun hAla felce uğ
rattığı geyiğe doğru dön<lü ve, ~albini 
bir §Cylcr taıırıyorınuı g.~bi, asabi bir 
har~kette kollarını hayvanın b<qma do
la:iı ve birdenbire, onu, candan bir bu
seyle, yüzünden öptü.. 

Geyik bir müddet, ince ba"~an ü
%crindc titriycrek hareketsi% kaldı, 

sonra_ meydanlığı boı görünce, tiddet
le nefea almağa başlaıdt, ayağını yere 
vurdu ve, endiıeye mahti olmadığını 

anlamı' gih:, hafif bir koıuyla, oradan 
ayrılarak, aiaslann araNndan ka..vbol
du-

Uzaktan, boru scılcri duyuluyordu. 
jan, bu scsl~rc, bu kaybolaı kafile

ye kioğru, pa~arinın uciylc bir 
buse gönderdi. 

Ve gene bu kafileye doğru, meçhul 
yolcu Fransua Damyen, gizlenmiı ol
duğu yerden, korkunç bir tehdit jesti 
yaptı ve ıonra, bliyük adımlarla, pto 
istikametfoc doğru yüriidü • 

!riyan kaı:Jın koşarak geliyor ve ay
ni Uı."llanda bağınyordu 

- Janl janll Seninle. konuttu. de
ğil mi? Sana ne söyledi ? Sen ne cevap 
verdin? Ah, ya Rabbiml Yavru.mı Sev
gili yavrum 1 Şimı:X artık, senin terbiyen 
için sarfcttiğim paralara acunıyorum. 
Canım, anlatsana, b:.ına !-

- Susun "Puazon,, (zehir) •• Sevgili 
..Puazon,,.. Susun 1 

Ve jan, kahkahalarla güldüren ve 
hıçkırıklarla ağlatan bu müthiı, meçhul 
ve mukavemet edilmez sevincin verdiği 
bir hızla, adeta uçar ~bi, küçük kız
lara doğru koştu ve tekrar onlara dans. 
Jar y;ıptırarak, gene ıarlQl~ söylemeğe 
baıladı. 

Sanşrn kadın ,garip bir tavırla sor
du: 

- Bu nasıl ıey, Mal:iam PuassonJ si· 
zc Puazon diye mi hitap ediyor. 

- Bu deli kızın bir kaprisi.. Fakat 
buna aldırmıyorum. Ah 1 Maıdam dü 
Hosşc .:Ştc bir gün ki bir milyona de
ğişmem! .• 

- Ya mösyö dö Turnem. nerede? 
Gelmiyor .• 

- Ben de ona hayret ediyorum. Hal
buki bana burada randevu verdi. Fa
kat ister gelsin, ister gelmesin.. Ne o
lursa ona olur! .. Ah, ya Rabbiml Ne 
mes'uduml .• 

ötede, Janın ıarkıaı daha fazla c~ 
ıuyordu. Küçük kızlar, ldansederck or
manın içine dalıyorlardı.. ve.. birden
bire .. Bütün bu sevincin üzerine ağır 

bir sükQt .• büyük bir dcbact 2ibi ttı
gcy çökt~ 
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-18.t-

ılnkara Ş.- Oı-
Gençslnlı. Boyunuz ortadır. Sişnıanla· 

malta fsUdadınız vardır. Açık dOşQnür Te 
açık söyler bir tsınıı. DüşGnce Tc mu
lıAkemelerinizde sarih olmak zihni tema· 
yQUerinlzdendir. Hnddızııtında u~·solsınız. 
Fakat ciddi mesclclcrılc dik bir tnbiol 
göstermek de size hiç yabancı değildir. 
Fazllete kıymet veren, bnşkıılorınn lenalık 
yapmak ve ızrar etmekten çekinen huyu· 
nuz, yazınızdan anlaşılıyor. Tahlil etme· 
lerine ıöre, önünüzde hayatınızı ı,Jiyecc
Ainiz geniş bir isllkbal var ve siz bu istik· 
bal )'ollannın 6nUndc ve yııltmındn görün
mektesiniz. Karışık şeylerden hoşlonmnz· 
sınız. tcabnıda eaıımek de pek nlışnıııdı
Aınız bir harekettir. Doşkıılarının e~llme
alni görmek için lüzumunda eğilmek mü· 
ibahtır.J Slı ne dersiniz:, 

--485-

Parıgaltı, Dolapdert: 
Gençslnh:. Yaşınız 20 etrafındadır. Or

ta veya uzunca boylusunuz. Dünycce şiş
man say:ılmanııa imkan yokıur. llaıtd size 
orta denmezse hafifçcc ile bile doğru o-
tur Vilcudunuzu kuyvetlendirmeğo ihti.ra· 
cınız muhnkkaklır. Asabt ve hassııs bir ka
rakteriniz vardır. Çnhuk müteessir olur, 
çabuk alınır ve çubuk kızarsınız. Vücudu
noıu kuvvellcndlrirııcnlz bu haller uzanır. 
'Arada sırada haf dönmesi, yorgunluk duy
mak gibi bir rahatsızlığınız var mı? Ru 
hususta cevap vermenizi rica ederim. Jş. 
Jerlni:.:de snbırlmnız, nmell işlere de kabl· 
liyetiniz çok iyidir. Bir ecn,.bl Jis:ını ile 
oAraşmış oldu§unuzu da zannediyorum. 
Suallerime cevop verdikten ve hunlar tıak· 
kındaki mütıılcırnııı yazdıktan sonra tek
rar konuşuruz. 

-486-

B UTUN tafsilatile karakteri· 
nizi; meziyet ve kusurlarnu.zı; 

sl.d hayrete dü§tl.recek kadar va.zıh 

ve sarih olarak husustyeUerinlzl; tut
tuğunuz veya dU31lndUğünUz itte mu
vaffak olup olmıyacağuuzı; nihayet 
beş farkla y~ınızı ıize aöyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan vo--
ya &klmu:dan yazacağına dört aatır
hk yazıyı; son aylardaki lnızalanma
dan ikisini gönderiniz. - -- -manlnmağa istidadını:ı muhakkaktır. Yuı· 
nııden anl:ıdıAıma göre biru mütereddit 

bir knrakterdcsiniı. Ehemmiyet verdijinlz 
işlerde bu tereddüdilnü:ı daha ç->k fula· 
dır, acaba oldu mu, yaptı mı diye dü~ünil· 
yorsunuz. fr de bir he karar vermenizle 
o işi yapmnnız arasında uıunca bir vakit 
geçer; yani fstediğiniı bir l§e hemen bat· 
Jorsınız. lyi bir kaJblnlı vardır. ZekAnıı 

da işlektir. ir kuııurunu:ı, sizi faydalanı.h· 
racnk işlerden maada hu:mslarla da meş
gul olmanız vo bu s;ıretle faalfyellnfıl 

kısmen do~ıtmanızdır. nnınn bu ... ret 
cıtlkleriml dfizelllrsenlz hayatta daha 
fnz:ln muvafttık oluraunııı:, bu muhalduı1'· 
tır. 

Kadık6y Muarze::. N.: 

Genç, hassas ve zekisiniz. Blr11 aceleci 
lılr tabiatınız var. htedll~niz bir §eyin 
derhal olmasınız lsteralnir. Yaşadılınıı 
şerait ltibarlle muhitinizi kırmıımaJa da· 
ima dikkat elmiJUr. Bundan dolayı nuı
lanmak bir ftlyat haline ıeımı,ur. Daha 
sakin ve uysal olsanız, pek fyf olacaktır. 
Sıhhatçe iyi bir ıenosinlL Sol tliı;ıtıle fa· 
ıacaRınıa bir 111171, dlnellnfıden bllelt· 

lıtan"b•l 1'. ş. A. n. V. ~18 : nfze kadar mesafeyi •• eUnl:ıla ,.klhıf de 
Yaşınızı, ka.l'l olarak l:>yin ve tesbit e- 1ıonderlnlz. Ve bo yasım hakkındaki mO· 

.demedim. Fakat hcrholde 20 25 yaşından taleanızı da blldirfnlı. Şlmdillk tanlyem: 
i!aha fazla sinde olıı~rksınn:. oynnıız uzun Snhırlı olmulta alışmanızdı~. Acaba hunu 
Teyıı tır.•ırıcnrlır. ün)t'Cc top:.: .. •r tır.. Şiş· tckrnr11 nlı:ln tozum ~~rr!Onı'? 

. 3i . = rrrm= 'lz 

Cevapları veren 
Profesör Sanerk 
Grafo:oJI ve Grato;netr 

mUtehaseıeı 

-488-

Vıkildar F.S.A.: 
Gençsiniz. Yaşınızı 20 den fazla tabml· 

ne imkln bulamadım. Hassas ve blraı da 
hayalpereat bir rubunuı var. KonCorlu 
ve her türlü istirahat esbabı mevcut bir. 
hayat bedetfnizdir. Sol ellniıle yazaca#ı· 

nıı yazıyı, elinizin ~eklini, bileRinizden 
dlrsejlnlze kadar olan me!lafe~·I de bildi· 
rir.senlı daha etraflı hfr tııhliUnizi yopa. 
hlUrhn. 

-48!)-

VıkDdar s. N. A.: 
sı:ı do gencsintı. Fa1'at yaşınız: F. S. A. 

dan daha fazla olaca'ktır. Tım bir t ıalıli'i-

nl:ı; için sizden de ayni ıey,leri beklemek· 
teyfm. 

-'90-

Falih Ka. Jl.O.: 
Yatınıa 30·85, boyunuz orta, bQnyeniı 

zayıf olacaJ.;tır. Asabi, hiddetli ve lıattl 

kavgacı görijnrnekteslnlz:. Hayalla bu hu· 
yunuıdan cok zarar ıördügünüzü iddia e· 
deblilrlm. Alkole düşkünlfiğünüıü ve bu 
yüzden sıhhatinizin de bozulduğunu tah
min ediyorum. BQliln bunlardan vazgeç.. 
menJzi tavsiye ederim. 

-491-

Beuoblıı - 18-19-20. A: 
Yaşınız herhalde 40 etrafındadır. Yazı

nızdan m.,ddl bir sıkıntı içinde olduaunu-

ıu, batıl borclarınız bulunduAunn ıanne· 
diyorum. Ruhen aaklnıinfz. Hayırhahhiı· 

nıı da muhakkaktır. Yolnuı: ciddi ve eus
h mrette çelıımak hususunda ekıliklerlnlı 
ftrdır. Blra:ı: lhmalcisiniz, Bütnn bu ae-

bebler "e bllhassa JhmalclliAlni:ı: busünkQ 

aıkıntınııın baohca Amilleri olrııuotur • 
Daha faal, kararlarınıı:da dııha fsabeUi 
n aert olmol• dikkat etmenb de ta\·siye 
ederim • 
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Bira.ı ütede, dikenli fundalıkların al
tmda, yosunlar ve otlar arasında, yere 
ıwıtılmıı büyük lbir mermer taı dunı· 
yordu. Bu bir mezardı ı .. E'Vct, bir mo
zar I., 

V c bu mezzınn üzerinde, şüphesiz bU
yük blr ıstıraba duçar olan bir adam, 
gözleri yqla dolu ve el: alnında olduğu 
halde, ayakta duruyordu. 

Neş'c. dans, Jan'ın çılgın sevinci, 
aaal:let içinde söylenen §arkı, birdenbire 
i§te bu mlinzcvt mermere .• bu mezara 
çarP,Uak donmu§, kanatlarım ktrtıu.§tı. 

il 

ADSIZ MEZAR 

p.n, sapsan çehresiyle, olduğu yer
de lçılıruştı. Ona öyle geldi ki bu, mu· 
kodderatının scmbolUydU. Neş'e, aık, 

hafif tarkılar, mes'ut hayaller bütün 
bunlar bir mezarla nihz.ıyetleniyordu ... 
Hayatı tıtc buydu •• 

Mahcubiyetle, gözlerini hıı ağlayan 
adama doğru kaldırdı ve dudaklarından 
hafif bir çığlık koptu: 

- Amca: .. Amcacığım! .• 
- Jant .. Antuooetl .. 
- Sevgili yavru 1 .. 

Bir an sonra genç kırı amca diye hitap 
ettiği adamın kollannldaydı ve o da 
kendisini bir baba fefkatiyle okşuyor -
du .. Görünüşte kırk, yaşını geçkindi ve 
gayet gUzel ve şık elbisesini biiyilk bir 
zarafetle giyiyordu. 

Bu aırada tarif edilemez bir hüzün· 
le kaplı olan çehresinde mert ve ldUtüst 
b:r ifade vardı .. 

Şimdi artık korkusu geçmiıt olan Jan, 
tebessümle devam etti: 

- Iki aaattenbcri, sizi, ormandaki 
meydanlıkta bekliyoruz, ''Puazon 
anne,. orada .. Ma:lıım dü Hosse de öy
le.. ... 

- Araba mı Ennitajda bırakarak, te· 
Ain glizel sesinin geldiği tarafa doğru 

t 
"' 

1 

j;ldiyordum.. Sonra bu mermerin 6-
nünde durdum. 
-Ağhyordunuı, amcıcıfmı! Aht 

Niçin? .• Bunu ~qçilk Jaıımua. kilçü~ 
Tuanon:.ıu söyleyin... Ona derdinizi. 
ıatırabı:ruzı söyleyin. • 

- Evet .• Bunu öğrcncce1ain, yav
rum. .Esasen sırf bunun için aenl bura·' 
ya getirttim. 

Bu sırada da, Madam Puanon, ldalla· 
rı ağır eliyle iterek erı:enlikl! çehresini 
gösterdi ve içinde mübal!ğah bir endite 
ve hürmet ifadesi okunan bir aeale, 
çığlıklar kopl'4-mafa başladı 

- Mösyö dö Turnem f Sizi &örmek 
ne ıaaı:let ! .. Bu ıevimli kız art* aiUn 
gelmiyeceğini.zi zannediyordul • 

Bunun üzerine möıyö dö Turnem 
§U cevabı verdi: 

- Ma<lam Puasson, l\ltien, gidip Et• 

mitaj'da ara.bamın bulunduiu yer_dı 

beni beldermi~iz?. 
-Fakat ... 

Turnem aö.zünü keterek ilAve etti: · 
- Ayni zamaooa madam dü Hos· 

&eyle çocu'!yııın da ıötürUn. 
Madam Puasaon, reveranı yaptı, 

Jana aon bir nazar atfetti ve Ennitaj'a 
geldiği zaman oyun kraliçeleri olan bü
yük arkadatlannı birer birer öpen kil· 
çük kızlc:Jrla beraber çıkıp gittL. 

Turnem, kadının hakikaten eittifine 
kanaat getirdikten aonra, Janı elinden 
tutarak, bir fırtına eanaaında yıkılmıt 

olan bir meıe ağacının cesim gövde11i
nc oturttu •• Ve keDdiıi de ooun yanına 
ycrleıti .. 

Genç kız ona gillümserken, o da bir, 
dak.~kaı müddetle ona derin bir tefkatle 
baktı ve nihayet ıöyle dedi: 

- Yavrum, uzun atiren tegayyüple
rime rağmen bana karşı olan muhabbe
tini muhafaza ettin mi?. 

Genç kız, baımr, amca ldiye hitap 
ettiği adamın omuzuna dayadı ve, gör· 
leri yan kapalı olduğu halde uzaklara. 

\ 

çocukluk hatıralarına ~ bir vazi
'yette: 

- Su Hüıdiatana gittiğiniz ~ 
ben bet yaımıdaydlln, amcacığım, de· 
-eli. F~t bunu, dUnmüı gibi hatırlıyo
rum.. Beni ıcliz:lerinizc alı.ıuş ve ben ba
ıınu aizin göğsünüze dayamııtım. .. 
Böylece uzun müddet baıbaşa kalmıı

tık. Saçlarunda ılık damlalar hlsaedi
yor ve si.ıe baktığım ıaman, bunların, 
1göz ya21annız olduğunu görüyordum .... 
M uhabbetiııizin göz ya§lan.. KUçilk 
:ruhumun ne kadar mUtchasa!s olduğu. 
1 ' nu size ~rlf edemem.. Fakat tahassUı 

her halde çok derindi, çilnkü buıtın bi
le.. Gizli bir sıkıntı kalbimi sızlattığı 

zaman, bu aziz hatıraya sığmıyorum. 
- Antuanet 1.. Kilçük sevgili Tu· 

anoneuğwn. .• 

Jan A-ıt.ıa..,.et devam etti : 
- Bilahare, ik.:. sene sonra geriye 

geldiniz .. Ve beni ok§ayıct • bir qığa 

garkeden bir seviniç içinde, sizin be
nim için ne aziz bir insan olduğunuzu 
anlDd.ım.. Sonra, yeniden, uzak memle
ketlere doğru kaçtınız.. Mütemadiyen 
gidip geldiniz ve bizim yanımızda üç 
aydan fazla asla kalmadınız.. Ar&dan 
uzun yıllar geçti.. Siz uzakta olduğu· 
nuz .zamanlar, ben de kendimi dilnyaıda 
yapayalnız hissed:yor ve, ekseriya, 
hangi endiıenin, hangi kuvvetli tesirin 
sizi Paristen uzaklaştırdığını kendi ken
•<.lime soruyordum. Burada bulunduğu· 
nuz zamanlar ise, bilakis, \end.:mi em
niyette hissediyordum.. Tıpkı bir ba
banın yanındaynuşnn gibi ... 

Mösyö dö Turnem, şiddetle ürper
di .. 

...._Neniz vzr:r amcacğım?. 
MöSyö d~ Turnem boğuk bir sesle 

mırıldandı : 

- Bir ıeyim yok yavrum.. Devam 
eti .. 

- Sonra, pekıila gi5rüyordum ki, u
zaktan olduğu g.~bi yakından da beni 

seviyorsunuz •• UzakJatlda olmanıza rağ-

men, benim talim ve terbiyemle me~iul 
oluyordunuz •• Madam Puasson ıi.zdeP 
~ıı mektuplar alıyordu ve bu aıelı· 
tuplaırda siz, en kUçlik teferruata va
rıncıya kadar her ıey~. hattl; hangi aıu· 
allimden dans dersi almam lazıınge~
iini bile, fıaret ediyordunuz .• Bu tefet· 
rüattan l!iıin ger.tat ve muhabbct!nısl 
görüyor ve benim muhabbetim de guıı• 
den gü:ıe artıyordu. DUnyada her ıe>:1' 
her ıeyi size borçlu değil miyim 1 Si$ 
beni bir prenses gibi bUyütilp yctlftit• 
din:S.. Musiki, resim ve hatti kabart
ma öğrendim, !iir dersi aldım, hiç bit. 
asil ve ylikııelı: kadın benimkiler ıca
dar fazla muallime malik bulunmak!& 
övünemez.. Kaprislerim Adeta birer 
kanundu .. En nadide:_ mUte\·herlerdetl 
h:Ie mahrum değilim .. Siz benim ~: 
miyle mes'ut bir kız olmamı isteı:nit 
niz. Size nasıl perestiş et:miyebiliriın7• 

Kollannı onun boynuna doladı: 
Turnem mmldandı: 
- Sevgili yavrum 1 Demek.. :ffalı;l

katen bahtiyarsın., öyle mi? 
H . . _;.JA buıuıı-- er zaman ıçın aramı~ 

1 • o -
duğunuzdanberi ne kadar ba}ıuyar 
mak kabilse o kadar bWtiyannı· . iıı 

- Evet, timdi artıl; her zaman t.-n 
aranızdayım.. Çünkü beni Fransa be' 
uzakla~tıran bilyilk elem, yaşla bera e
kalbimde biraz azal~ı .• Esasen, . bU ar
lem eski=.si kooar şiddetli olsa bil~· tit·• 
tık eni terketmemek zamanı gelll1•§ be" 
Anacak on altr yaşında görilnn1ekle ·re

ra~e~, ncredeyı_e on dokuz yapna ~· 
CCKSın .. Sonr<>, üşa.ıtta bulunınal' 
ru da artık gelzni§tir. 

- tfpatta mı? • . e!$etl' 
- Daha doğrusu, senın bılınerı 

olan bir maceranın b°"ycsi .. 
- Sizi dinl.:yonım, anıcacığuıı-· ~el 
- Bundan yirmi sene ıc.adar uııı-• 

Arman ac!rnda bir budala ıan4,lc a· 
Bu ~·dam, monsenyör naibin satıl<lar, 
adamlanndan biriydi, bütün çıtgın ra~' 
bütün sef hhat alemleri, bütün ıne 
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bp, •~••n ••m• Niğde Vilayetinden: 
la? AFi 1 - Nilde Ziraat &1ıek fldanlığmd a •1832 lira keoifll Do parçadan ibaret 

I._ LOKOK AŞISI memur, muatahdem evleri ve ltletme b inuuıuı yapılmaları kapalı &Uf uaulile 
~tf1okoklarc!an mlltenmt (er- eblltmeye konulmuetur. 
\ '- lraıı çıbanı, koltuk altı çıba· 2 - istekliler eartnameyl, mukaveJ e projesini ve keolf cetvellerini, her &1ln 
~f!~ \'e bUtUn cilt haıtalık- Nifde ziraat mtldUrlUğUnde görebilirler. 
~ ....._ pek teairU olr lllçtır · 3 - Ekailtme 25.3.938 tarihine teu dilf eden Cuma gibıO aat 15 de yapıla-

_-.f'Ohı No. ı U 
~ ................. ..111 caktlr. '- - 4 - Eksil~ girecek lateklilerln 3138 lira muvakkat tem•nat ftl'mem ve 
~---------- qatıdakl veslkaian hala olup sa.terme leri llalmdJr. 

Calp 

~ fabrlblann blrfnc!e alta 

~ ~ttllim 13 ecnedepberi ka7 
'-..~" Ytrh Bayramın nerede 
~~~_adresini bilen •ana 
' ~-~ inaaniyet namımı dl· 
~~ (24123) 
. .,_ r. ı lehzat! ..... ti Selrl•n•• 
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~le °'' uo~.oru 
"'-~ati PAK.Şi 
"~--in .......... 
it 'it:-. 18 a kadar bbal eder. 

• ...._ -- ıGnleri ... ı t4 .... 

~'· Paruızdar. ~· Lr.lcöy Tlnel merdem. 

A - Nafia veklletlnden allDJJlll 19 38 eeneelne ait mtıtealıhitllk ehliyet ve-
alkam ve Ticaret oduı llicll ktlJch: 

B - Bir taahhiltte en u 20,000 Ura ilk bina lnpatı yapm11 oldufuna c1alr 
veefkL 

5 - Teklif mektuplan a•etı maddede yuıb saatten bir saat evveline ka
dar Nlfde Ziraat MtldOrltllUnde mtıtqe kkll eluıiltme komlayonu reiallğine mak. 
buz mukabllinde verilecektir. ı 

& - Poeta ile gönderilecek mektupl ann eldaltme a.attne lradar getmtt ot. 
mUJ ve sarfm mtUıOr mumu ite iyice kapatıımıt bulunması lb.ımdJr. POlltada 
olacak gecikmeler kabul edUmea. (1290) 

GOmrDk Muhafaza Oenel Komotanhj'ı 
Salınalma Momlsyonnundan ı 

1 - 00mr11k Muhatm OrdQU l~ ltızumu olan fotolnf malameefnln 14. 
3.38 Pazarteei sOnll aat 11 de puarhlı yapılacaktır. 

2 - Tumlanan tutan :511 Ura 20 ku nıt ve ilk teminatı 39 liradır. 
3 - Malaemenln llateet komlsyonda dır. GörUlebillr. 
' - lateklllerln ilk teminat makbuz lan ile gün .,. aaattnde Galatada eeld 

lthallt gOmrllğtl blnumdakl komlayona gelmelerl (1284) 

\,.. ,..."-! ın..,..ı. No. 1/2 n' 
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rıo1ıı01 Türk Hava Kurumu 
:"!!!~~~.!'' Büyük Piyangosu 

~1-ili,. 1t1aı.,...,. 5 • nci keşide 77 Mart 938 dedir. 
&::.:"'.: :="' ..= = Büyük ikramiye 50.000 Lira:lır. 
\~ -..:-,... ........... ....,.. Bundan bqka: 15.:JOO. 12.000. 10.000 liraJJk ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000) 
~ '" ,...... ..., ..,_,. • .., ıralık akı adet mükllat vardu. ' • ..... ...,. ,.•ık• tu1ıa,.y. 
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Nezle - Grip 
Baş -·oış 

Romatizma ve bOtQn sancıları 
11avan1 hayret: bir surette derhal 

geçirir. Eczanelerden ıararla 
s E F A L 1 N 1 ıat:eylnlz • 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

• 

Buruıukluklardu kurtulmağı ve daha gen~ W p.ııt' 
görtınmc:ğı 1eversinlı defli mi! Açllı beyu t.ue ve 
bir .cenc; kız tenine mahir olmak iaterainlz dfıiil 
mi• Evet deninıa. bu buit gtlzellill tedbirini ~ 
rUbe edın~ Her akşam. yatmazdan evvel Pf'JD• 
reı g'ndl'KI l'OKA.LON kremini kullanınız. Bu kre. 
mln terkibtnd• Vıyana Univeraıte Profeeörtt Dr. 8te. 
jakaltn cazib keşfi olan ve bQyük bir ltlu Ue lnU. 
bap edilmıı geuç hayvanlardan latibaal ve .. 810. 
(,"EL' ta bır edilen mUt.-eyreleri canlandıran yeni eev. 
her mt-vcuttur Bu cevher Ilı uyurkt-n. cıldinisi 

bealt>r ve pnc;l~tlrlr. tik tatbllund&D ltibueD erte. 
ıi sabah. clldinizın ne kadu tuelrpıif ve pnçlet. 
miş olttuğunu gd~ksJnls. 

Haatarıelerde 80 • 70 yaşlanndakt kadınlara )'aPL 
l&D tecrübelerd• e balta nihayetinde bUfUIU)lluk.Ja. 
nn tamamen ail olduğu görtllmOtttlr. 
OUndilJ lc;in Cyağaız) beyu reagindekl TOKALON 
kremini kullanınıa. Terkibinde tut krema ft tufL 
ye edilmiş zeytinyafı mevl"Ut olup bu wıaurlarla, 

mesamata natu lle derinliklerde ıtllenmlt ve bl4; 
bir abunun thrac edemediği gayri ul maddeleri 
harıce atarlu. st11b benler bemen kaybolurlar. 
T•rklbindeld lruvvetlendirtct ve beyıalatm kıymet. 

it unsurlar tae, ac:ılr meeamıtı lıap1tn ve Uç gün 11.rfında • etrkln ft 

en sert bir cildi t»ey:ıı.latıp yumuşatır . 4~ . :50 yaşlanndalrt lradmlara 
bile bir gen~ kızan taalıfınl ve yumuşaklıfıru verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu gilnderı bir tüb veyı bir vaı.o rOKALON kremı Alınız ve tarif 
edildığı veçbile tıulla.runı&. Neticesinden aoıı denee memnun kalacaurnm ............................................. 

HAZIMSIZLIK 1 H.,. .... _ ....... _....._..._ 

PERTEV Karbonat komprimeleri 
Çols temia bi · Kllrbonattaa " t• ....._.. aa..ktUI ..citkll&t 

ıöa önünde nttularals ,..nlaqtlr. 
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Amerikaltlar, Nevyorktaki ''Kadın-, 'laylıklannı göstenneyi, 7oendflerfne 1 
Zar hapishanesi" Ue -pek haklı olarak prensip yapmı§lardır. Üstte ve aolda 

iflihar ediyorlar. Bu muazzam bina- gördüğünüz re.Mm, kadınlar hapisha. 

ya hapishane adını vermek, hiç de doğ. 

ru olma.M gerektir. ÇO.nkü, hUrriyet. 

t6'1 mahrum edilmif inaanlann bann. 

dınldıklan bu bina, aari konforu ııe 
1&a1riki bir istirahat yeridir. Hapi&ha. 
'nede tJf(Jğı yukan 100 kadın mahktlm 

l>..,..maktadır. Bunlardan bir kıamı, 
N~ork ahl4kf ı:ıabıta memurlan ta-
1'0/mdan sol«ıklardan toplanumı§ fa
'hi,elerdir. 

Bapiihaneyi teai8 edetıler, i§6 ~

'UIT7oen, f)arcıya TotJpatllaoak auçlularo 

rahat ve dindar bir hayatın bfttUn ko. 

nesinin cepheden bir glirllnll§üdür. 

Ortcıd.aT~ resmin, bir mahkUm lı.Ucre. 

.,; olduğunu Bize söylersek inanır mı. 

sınız1 Nekadar aydınlık ve temiz de· 

ğil mit Sağ tarafta, bir mah~m ka
dının, duvarda yapı§tınlmıf afi§' tet
kik ettiğini görUyoraunuz. ôy'le bü- a.. 
fi.ş ki, k"imbilir niçin ve neden Hindis. 
tana seyahat tavsiye ediyor/ 

AŞtJğıdaki re.mıi bir banka 1ıolü mn. 
nediyorsanız yanılıyorsunuz. Buran, 

modern hapishanenin g&'İİf?M aalo. 
nrufıtr. Ht11>i.'lhanenin en dikkate değ~ 

EIABER 

tarafı, dualara mah8U8 salon(fmo. (Ja. I 
rib bulU§lanyla metAut' olan Ameri 
kalılar.., egamtrik aekdlanyZa, burod<ı 

her din aaKkin' tatmin etmenin yolu 
nu bulmU§ldrdır: aalcmcı konmUf olaı 

~mdeki karaü, ioabtnda katolik mih. 
rabı, prot68tan mihrabı ve nihayet ya. 
hudi mihrabı haline geZebiliyqr. 

-----

Cünlcü ASPiRiN sene 
denberi her türlü sooulc 

gınlıklarına ve aOrılara k•~ 
te~iri şaşmaz bir iliç olduo11fll'i 

lsbat etmiştir. ~ 

A S P 1 R 1 N in-teslrfn~ 
emin olmak için lütfen ffi .~ 

sına dikkat_ediniz. 


