
Almanyada komplo 

Bitleri devirip 
1 rn paratorl u 

·Kurmak istemiş er 
imparator namzedi 

l{ayzerin ikin~i oğlu • • 
mış 

Bitler Baviyera 
alplarılia çekildi 
Bir lngiliz gazetesi Hit erin 

sesi kısıldığını yazıyor 

~ . 
dq~ tc~X.il4t• ,._. ...t.Jman millf mU
~.1ttıq ?J.a.."Vı 1.'Cl.."i/csini g6ren generÔl 

eı ı>e f iile-n hqroiyc na::ırlığı ya.. 
~general V on Brauchitsc'1ı ' 

Paris, 8 (Hususi) - "Le Temps" 
ğazetesi, Almanyadaki hadiseler hak
kında Bale hususi muhabirinin verdi
ği tafsilatı neşretmektedir. 

Bu malumata göre, hadiseler uzun 
ıamandanberi hazırlanmaktaydı. Ka.
nunusanidenberi Hitler ordu §Cflcrin
den 'Ve ağır sanayi mUmeesilJerinden 
mütemadiyen §İkftyet, taleb ve tenkit
ler işitmeırteydi. Almanyanın ekono
mi, harici. dahili ve mali siyaseti ten-

Hava faciası 

Bir Sovyet. balonu 
1, düşüp pa~çalan~ı 

kişi milrettebatından UçU yaralı olmak 
ı.r üzere altısı kurtuldu 

'I Oskova, 8 (A.A.) - Rôyter ajansı ~uhabirinden: 
~- -6 . ... ~ltlh adındaki Sovyet kabilisevk balonunun Murmansk eyaletinde Kan-
~Ctitıe a Y~krnında b:r kar fırtınası esnasında bir dağa düşerek parçalanması 
det\ ~rt llllirttc.batından 13 kiti ölmü§. üs kişi yaralanmıt ve üç kişi de ölüm
~ştur. 

:---------------------------------------------------
Japonya, Çinden 
tazminat istiıor ! 

l\rrıoy şehrini, teslim olmazsa 
Yakıp yıkacaklarım bildirdiler 

-W" Yaıısı g incldc 

kid ediliyordu. ltalya ile sıkı iş birliği 
istenmiyor, İngiltere ve Fransa ile da
ha iyi geçinilmesi taleb . ediliyordu. 
Ayrıca ordunnu ve ekonomi siyaseti -

Devamı 8 tnclde 

re lYı ~ ıre ş'lte 
Sovyet 

maslahatgüzarı 
kayboldu · 

Biikreş, 8 (A. A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Sovyet ma3lahatgü.zarı Theodore 
Butenco esrarengiz şerait dahilinde 
kaybolmu§tur. Sovyet sefarethanesi 
maslahatgüzarın knçrrıldığrru zannet
mektedir. 

Madrid 
elçiliğimize 

taarruz 
edilmedi 

Roma radyosunun 
verdiği haber 

yalandır 
Ankara, 7 (A.A.) - Bu akşamki o

ma radyosu neşriyatında Madritteki 
Türkiye elçisinin ve elçilik erkanının 
hakrı:ete maruz kaldıkları hakkında bazı 
haberler işidildi. 

Anadolu ajansının tahkikııtına göre, 
mesele, Türkiye elçiliğine mülhak bir. 
binaya hükOmet polisi tarafından giri
lerek içinde bulunan İspanyollann gö-

türülmüş olması hadisesinden galattır. 
Bu hadise hükumetimizle ispanya cum 
huriyct hükumeti arasında henüz gö 
rüşülme halindedir. Tarafımızdan yapıl 
mış olan protesto, tahkikat safhasına 

girmiş bulunuyor. Elçimize, etçilik er· 
!canına tecavüz vukuli» geldiği haberi 
hakikate külfiyen muhaliftir. 

Bükreş elçimiz 
Romanya Kralı \?e 

Blişvek 111 ile ılÖrUşttl 
Bükreş, 7 (A.A.) - Romanya kralı 

majeste ikinci Karol bugün, Bükreş el
çimiz Suphi Tanrıöveri kabul etmiştir. 

Romanya Başvekili Ccga, gükreş el- j 
çimiz Sup'lii Tanrıöveri kcıbul. etmiş

tir • 

..,. . 
Hukuk tedrisatı 

•• gene uç 
rsene mi olacak? 

Yazısı 8 inci sayfada -

"/nsaıı minyatürü,, Sinıon M1:imler hu..--urunda .. ı 

Geçenlerde birisini yaralayan 

Cüce Simonun 
davası dün görüldü 
Suçlu vekili "Müekkilim bir 
insan minyatürüdür,, diyor 

"MUekklllmln boyunu gUrUyoı·sunuz, 
havaya ateş etmek istemiş, fakat 

kolu ancak karşısındakinin çenesine 
kadar kalkabllm iştir!,, 

Evine giren Hayri isminde birisini küçük koridor tamamen dolmuştu. 'Ji .. 
yaralaması üzerine tevkif ve bila.hare şinalan Simonla §akala§ıyr, beraetini 
tahliye olunan kUçUk Simonun dava- temenni ediyorlardı. Mübaşir: 
sı dün görüldü. - Hayri!! Simon! !. 

Daha. muhakeme başlamadan evvel, ~ Devamı ' tıncMe f 

Fransa 
endişede 1 • 
Romanın lnglltere ile anlaşmağa 

çalıştığı şu sıralarda 

Dört ltalyan kolordusu Tunus 
hududunda manevra yapıyor 
Londra, 8 (A.A.) - iyi haber alan 

mahfillerde söylendiğine göre Fransa 

hükumeti, ispanyadaki ecnebi muha -
riblerin yüzde ellisinin geri alınması 

için diplomasi kanaliyle bir itilafa varıl
ması h3kkında İtalyanın Lonöra elçisi 

Grandi tarafından yapılan teklifi ka
bul etmiıtir. 

Sovyet hükumeti bu tek,lifi itirazla 
k<Jrşılaımştır. 

Bu hususta muhtelif hükUmctlerle 
müzakereler cereyan etmektedir M 

İngiliz hariciye nazın Eden, yarın 

veya öbür gün Grandi ile tekrar görü -
f 

ıerek kenldisine bu hususta elde edilen 
_. Devamı 8 incide 

Hariciye Vekili 
bu sabah geldi 

Başvekille görüştü, öğleden 
sonra Atatürke mülaki olacak 

~Yazısı 3 Uncilde 

Birinci Çinli - Ne söylüyorsım1 Top seslerinden işitemiyorum. 
ikinci Çinli (bağ~rarakJ. - Jap_cmya bize ilamhar'b edeoekmi§! , ..._ 

- Fnnm Jiarftattii-ü -
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l~~llBABBB 
AKŞAM POSTASI 
SaAil>I .,. N,ırlıat Miitliirl 

_ Hasan Raaım ue 

1 
.. :::=:· ... -·····--·~ ....... ~:::··,··--··' :: ................................. _ -----.. 

ı· H Doiiru H :: ., ı: 
.. - 1: 

Ji:ılınıl:ırını :ınlaınn TEFRiKA 
CEl~ıs ~onont I DAR E E. V I r lslanbul Ankara ceddHI 

l'w&e hl ... • locoalt•ltH. T•lır,.1 ..ı-1 lolo•••• H .\ Bla 
Yazı 1$1erl telefonu. 2 3 8 7 2 

il UeğiL mi ? 1 
Enlelllccns Servisin en meşhm r:ı..,mlnrınr1:ın NO: 29 

idare ., ,. : 24370 ~ Bir a=~:3::::~ ıiı 
Alnıan kumandanı nıeslektaş•arımı kur-

ııan .. : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

sınellk .. ., .... Tlrttp .,,_., 
f ,4110 kr. l,t Ol lı:r. 

il" "Di.§lerim oldukça aağ'4mdır. Bir j 
i kere bir d.§im hafifçe ağırır gibi ii 
i oldu; azı d.§fydi, 8i.iKtürdü.m. Şimdi li 

taracak olan tahliye emlrlerlnl sevlnçıe 
lmzohyordu. Hen bu ~Ağıtlnı .. ı onun 

~ . "''" ' ....... ,. . . ..... . 
• ••• • ••• • ... . . ... do;abındao çalmış oıacak tım ! 

------·--------- !ı de, o!ur a, ön di§lerimden biri .nz- li 
ıJı_c 5,· ,,n_ ~,,.. P ..amaya ba§lad•. "ön di.,tir, aöktü.r -ı; "(' ,,-,._,. iİ mi~eüm, ~ı çıkm&§ bir di§çiye gi- : 

:: delım de, birl;aç lira için, dişi kay- .: 
Hul~ar HOk tl meli if betmiyelim,, dedik. H 

h 81 " 1 O f 1 k r İ O 1 i; .Bu ~abah,, Beyoğlunun adı çıkma§ !i il bır dı§çi.!i~in te~fonunu ~tım. Yük ll 
sormağa iı esk mevkilerde bulunmadığım için • 

h 8z1 r 1ıtn1 r k e D :ı azamet nedir bilmem. Binaenaleyh: 1 
:. her vakitki gibi, mlltevazı bir dille 1 

y .Azan : Şekip liündilz n ve zannederim,, kemali nezal,etl~ 

Kara Şeytan itiraz etti 
- Böyle bir şey olabilmesi için U

çümüzden birlnın i.Jıanet etmesi lazım. 
- Ben de ayni fikirdeyim.. Onun 

içindir ki ,ndi§e etmiyorum... ş:mdi pro 
jemizi umumi valiye arzetmek ve tas 
vip ettirme~ kaldı. Sanırım ki gene 
ral planımızı beğenecekt:r. 
Ayağa kalktı, bana dönerek: 
- Gidebil.rsiniz, dodi, Yüzbaşı Ber 

gc:ı:n emirlerimi bilahare size tebliğ e
der. B lJLCxAR..lSTANDA, 19::S4 yılı il dişçiden mwıyene için bir randevu •. 

Mayısının 19 w.cu gunu yapıl- h istedim. Beni kemali :tük-Ü.netle din- il - Baıilstüne ekselans! •• 
m.ş olan askeri taklibi hil.kfunetten !f ledi • telef 0tıda hiç 8ea gelmiyordu !! Bu emırler geç kalmadı.. Hemen o 
sonra millet meclisi (Sobranya) ıes- n çllnk"iı • 8onra: ı•f akşam yüzbatı Bergam beni yanma ça-
hedılıniş ve o ana kadar Bulgar sıya· il _ Kimsiniz1 ! ğırarak general fon Biss:r.~ planımızı 
sa.sının istikameti, 'manası ve t.aliı U- i: Diye adımı sordu. Söy7.edim. Tel;- :l tasvip ettiğini, atık harekatımda aer
zerinde zaman zaman tcsırlerini gös- ~E rar sordu, bir daha .<töyledim. Gali- :: bcst olduğumu bildirdi .• 
termiş bulunan partiler ortadan kal- ii ba, tclefonım {jbür ueıtnda bir hayli§ - Mükemmeli diye cevap verdim. 
dırılmıştı. il dü§ilndU. Sonra şıra1:!! ... diye tele· ij aarek~tım~a s:.rbest ~lmaktan'. istedi~im 

Yııni, Kral Boris, babası Ferdinand· !: fonu kapattı. Evve~a. ömrümde böy- ~ ve munasıp gorec,ğım vasıta.ara mura
dan tevarüs ettiği Bulgar tahtında. u l'J mıuımeleye mazhar olmadığımdan n caatte serbest o_lduğum manasını çıkan-
1934 e kndar, babasının iz! üzerinden ;i fena halde §a~ırdım. Sonra telefonu i! yorum. Öyle mı?. 
yilrliyerek ve hatta zamanın emrettiği :! elimden uıra1,tım. Vazi•ıcti idrak e- :: - Evet esul mesele Marsel Dömo -
yeni zaruretlere boyun eğip hudutla.n- H d:nce suratım1n adetd J morardığını !i run öMürülmesidir. Geri kalanı bizim 
ru çok g,.niş!etmi' bir demokrasiye a- H hi,,settim. ji i~'.n ehemm'.yetli d::ğil. Maamafih iJlerin 
yak uydurarak hareket etmiş ve H Meşhur di.Jçinin nezaketi! !i iyi yürümeıi iç:n tasavvurlaruın:ı baria 

1!>34 taklibi hilkfunetinden sonra ise, !i Peki, ben ~' adama di-!llerimi mu- !i bilc;ırmenizi isterim. 
bu t;cniş demokrasiyi memleketin ha- ii ayene ettirmek için mutlaka adı- fi - Tasavvurlarım rnı? 
kiki menfaatlerine (daha doğrusu H mın 00..~na siyasi bir isim daha mı İi - Yani ··serbest Belçika,, ya intisap 
kendi şahsi menfaatlerine) uygun •• k<n l 1 y ksa la .. edebilmek için neler yapacağınızı öğren 
bulmı,·an askeri hı-"m kendisin,.. bah- =ı· ymc. ıyım 0 

mut ka beni H k · · 
' r.u "" !: tanıması mı icab cder1 Haydi, bun- }i me ısterım • 

5eu•~i otoriter salrutiyetleri redd~t • li dıın da geçtim, txıkti yoktur veya !i. - Onu t~·~ii size söyliyeceğim. Za-
ınemiştL ı f .. 1 • • ten Sen Jılde mevkuflan ~çırabilmem 

Eu, fl'ar Kralı Borisin BuloCJ'aristanda "i mıezz.ı etmemiştır, bütün bun1an :: . . . . d uh B ı. -ı> i" kabul edelim; fakat Beyoğlu dentm :."!. ıçın sızın yar ımınıza m tacan. aş-
halkın mühim blr kısmına sempatik .j .. türlü olmasına imkan yok.. 
gelmediği, Bulgar milletinin mühim is melez diyrınnda adı çıkm1ş olmak, i! 

H inaanı en basit nezaket ve terbi1ıe :: Şa~ırdı: 
bir kısmı tarafından Krala sevgi ve i:ı kaideleriM de t""htwncı mı btrakı- r.ı - Nasıl? ~ 
eadakat gösterilmediği id:lia edile- 1 ,....,..... •• - Mevkufların kaçabilmeleri için si· 
mez. Çanlmf'un mcııııht.r tak:ibı· bU- ıi ,,,,,.,,, E! • ı: .. -·•-w•=; .... _.____ _ _ .. :: zin müdti1ale etmeniz lazım değil mi 
kiırr.etine takaddüm eden gUnlerin •••••••••••••••••.••••••••.••••••• ::a •..• ::m........... ya? • 

Eul~arlstnnmrln. b;te. yani iki gU.ıdP. Nafıa Vek ·ıı·ı - Böyle bir müdahalede bulunmak 
bir sokak harbi, bir komünist - kövlü isteqıem. 

ihtiliili, bir Makedonya suikasti ile Oiln l~!efon idaresini _o halde ben ne yapabilirim? Ha-
kana bu'auan Dulgaristanda bile Kral pisane kapıları kendi kendine açılmaz 
Borisin !5ahsma, saltanıı.tın en milfrit f et k 1 k fl t t 1 ki .... 
dUşmarılarmdıın dahi asla ciddi bır 
tehdid ve tecavUz kaydedilmemiş • 
tir. C1) 

Fakir Bulgarlstamn fakir Kralt Bo
ris hakikaten Populaire bir devlet re
isidir. 

1934 de ~nt bir taklibi htlkfıınP.tle 

il:tidarı ele alan askeri b.ızıp. köylüyü 
tutmak ve böylclıkle reisleri meşhur 
s~"I"lbuli~kinln Çankof tarafmdan 
feci bir surette öldUrtüldUğü gilnden
beri için için kaynaşmakta olan bu 
.Umrenin sempatisini kazanmak fste· 
mi0 lerd!. Askeri h11bın, 19 Mrvıs 1934 
tı takip eden kısa "h!kimiyet de\Tesf,. 
nde. bUtUn iç sıyasa şu cümle ile bu
JA!ı edilebilir: 

"Sınıf kavgasını kökünden tasffve 
~tmeye karar \•erilmiştir. Fakat bu 
kav~ar.ın tasfiyesinden evvel köylüvii 
ınmf kavgasının başıncia bulunan!ar
la. bilhassa lfomünlstlerle an!~ıp hir· 
ıe~rncve sevkcdecek seheoblerl orta· 
dan kaldırmak.,, 

Bu siyasi pl!n. o gilnkü Bnl~aris

tan i<'in. htç de fena dUı;Unillmiiş bir 
p!an de~ldi. Lrtkln blitrC!I bir titrli' 
yamanamıyan, vatıındaşlarınm gför,U. 
n:i kin kan ve intikam bilrümüş olan 
bir Bulgaristanda Uç gün iı'iIY.!e köy. 
lllyU tatmın edecek i~timaf ve ilttısadi 
b!r ıl!lahatı başarmak tabit mlimkiln 
olamazdı. Yn'mz lvi nf\ret. y:ı1nyz fvl 
karar ve kuvvetli bir azimle ba..0arı1a 
cak tş de1ildi bu. Zaman laz1mdı. pa
ra 1 az~mdı. deva.mil nroua..,.nnda lr~tm
dı. Ve zamanı e1de tutm'.lk irin kttd· 
ret l~vmdı. Maama.fih a~1·eri ht .. b•rı 
en uf'.,1{ bir i .. i kalnıadJ da denile 
mez. Hızbm iktidar mev!tPıırlP11 rt>tı-; 

li(linden sonra. kral. gP.len hilklımet
lerin az ~ok inhiMflRrla avni yoldan 
).11rUmelerine rah~ı. Fakat ha lkm 
fikrini ve revinl ö5-renme~ten. kon
trol rt,,.,ekten mfis•n~i kP1"'"1< i!'ıte
me::'li. Elinde'd <'torltAr s.,11\hlvetıPrin 
bir kısm•nı nevam E"tHrmt>k v~ hir 
k1cımmı l~P. h"C!'~"" 11t..,ıı1r ri"et;ni 
ihtiyar etli. Ve H'""~ tc bir bewınna
me ncerederc'< irıH,.,.,hqt yapılmasını 

istr.-ti~nt h~'kıt biJdlrdl. 
lat,e almdl Bulgaristan, aradan Uç 

Nafia Vekili Ail Çetinkaya, dün ls
tımbul telef on direktörlüğüne giderek 
idarenin yeni sene büt~esi için yapı
lan hazırlıklarla meşgul olmuştur. 

Ali Çetinkaya buradaki tetkikle • 
rinden sonra posta \•e tel~af müdür
ıu-nıne ve mlltcaklben de Salkımsöğiit
tckl posta ve tel~af umum müdUrJU. 
ğüniln fabrikasma giderek buralar
daki iRleri ~özden ge<'irnıiştir. Nafia 
veka'etinin elektrik ~irl·etine \·erece • 
ği ce\'ab da dün vekil tarafından im
zalanm•~hr. 

yıl geçtikten sonra, Kı al beyanname. 
sinin vaadettiği intih:-.batı yaprr.ağa 
hazırlanıyor. Bu intihabatın yeni bir 
kanunun (2) hUkilmlP.rine uyarak ya
pılacağını ve bu kP.nunun umumt hat· 
larını evvelce bu sütunda uzun uzadı
ya teşrih ettiğimizi hatırlıyoruz. 

Acaba intihabat nasıl bir netke 
verecek. Dört buçuk yıldanberi siya
si faaliyetten mahrum kalan partiler, 
yeni intihabata resmen iştirak ede -
meseler bile intihap netkeleri ile 

Sobranyaya girecek aza arasında es
ki sivasilcrden kimler! görebi'eceğiz? 

Sobranyada nasıl biı eksP.riyet to~ 
tanabilerek? Neti::elere bakarak ko -

milnist1erin tamamile "tasfiye" edil • 
miş olduklarına ir_'\nılabilecek mi? 
Köylü nasıl bir temavül gösterecek? 
Yeni Sobranyaya halk. kcnd!sini tt>m· 
sil n~en bir mecl!s gözü ile baka<':ı k 
mı? Ve t"ih<ıvct bu Sobranvanm iti
ma'iı i'e iktid-ır mcvkline ~elece'k ye· 
ni !"•binenin iç ve dış sıyasası ne o
lacak? 
Avnınarun merale etti~i nokta RU: 

K~al Boris yeniden dcmo!•ratlaQ"n 
bir Eul~ar:st.rn mı kuruyor; yo1{'3a 
bnf!tinl{il otnritE-r rejimin mec:rutl bir 
k;Q,•p altında devam cttifrini mi göre· 

- Hakkın var •• Ne yapacttğız o hal
de? lş gene çı'l91ıaz:ı girdi desene ... Baı
ka bir çare bulamaz mısın?. 

Düşünceli blı tavır takınarak cevap 
verdim: 

- Ba~·ık bir çare bulmak güç .. Belki 
bir çare bulunur amma •. 

- Amması ne ? . 
- Hiç aklıma bir şey geldi de.. 
- Nedir ıöyle?. 
- Siz:n imzanızı taşıyan bir tahliye 

emri derhal infaz edilir mi? • 

- Evet .. Niçin soruyorsun?. 
- Bu emri başka bir makamın toodik 

etmesine lüzum var mıdır? 

- Sen Jile yalnıı benim emrettiğimi 
bilmiyor musun?. 

- Mükemmel. •• 
- önündeki dosyadan sekiz tane 

tahliye emri çilcaıarak ıözlerime devam 

ettim: 
- Bunların altına imzrınızı abp mü

hürlemcnizi rica edeceğ:m ! 
Hayretle yüzüme bakarak bağırdı: 
- Çıldırdın mı sen? Böyle şey olur 

mu?. 
- Bun::la olmıyacak ne var?. 
- T:ıbii olma= .. Bun!arı imzal-dığım 

anda b:n de senin suç ortağın :;;,7ılırım. 
Omuzlarımı s.lktim: 
- Niçin b::nim suç ortağım olacak· 

mışsınız?. Den sizin dolabınızı açmıg ve 
bunları oradan ç=ı~mış olabilirim.. B:r 
çek askeri vesika çalan adam bir kaç 
tahliye emri de aşıramaz mı? Bu tak
dird: sizden kimse şüphe edemez. 

- Bu vaz'yctte evet •.• 
- Göı•.fünüz mü? Mesele kalm:ılı .. 
Tekrar yüzü güldü ve neş'e ile K,ağıt

ları imzal:ıınağa koyulduğu sırada: 

- Sen, dedi, fev~altıde bir adamsın.. 
Dahiyane buluşların var .. 

- Yok canım, d'ye mut-ınziane ii
raz ettim. Siz de benim yerimde ol:ay· <'e~z? 

~el:i.,, Gi!r.d:!2 dınız. Kafanızı yorunca bu fikri bulacak 
(1) Tabii, tarr.am!Jİlc ferdi mahi- tınız. Çünkii yapılacak başka bir gey 

yettc 1.:almış o?c:n b~zı suil:"stler ue yok ... 
o meghur Sent Nadelya suikasli ha- - Şim::li ne yapacaksın? • 
Tiç, 

1 
- Şimdiki h~llde itin en güç tarafını 

(!) Muvakkat kanun. hallettik .. "Serbest Belçik;l,, teşk:latma 

girmek meselesi kaldı amma bu da im
kansız bir şey olmasa gerek .. 

- Evet .. Çünkü Brükselde bu mel'un 
teşkilata mensup olmıyan hiç bir Bel~i
kalı yok g:bi. .. 

- Bari bana bir ip ucu verebil!r mi
siniz? Hangi kapıya baş vursam acaba? 

G.lldü: 
- O kapıyı ben bilsem çoktan içeri

ye dalmıştım r • 
- Doğru .. Şu halde işimi ben telı; ba· 

şıma becerm<::ğe çalışacağım. 

- Şansın açık olsun dostum.. 
imzalad1ğı tahliye emirlerini cUzda

nım<1 yerleştiI'::liğim sırada cevap ver
dim: 

- Teşc!:kür ederim .• Şimdiye k<ı.dar 
işler çok yolunda yürüdü.. Bu gidişle 
sue lıiç beklemcdiğ:niz bir ıürpriz ha
zırlayabileceğimi sanıyorum. 

- Muvaffak olacağından bahsetmek 
istiyorsun değil mi? Zaten ben de sen
den bunu beklemekteyim .. Seni hizmc
tim'.ze almakb mükemmel bir iş yaptı· 
ğımı gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. 

Bu iltifattan ıonra biribirimizden ay
nldık ve ben on dakika ıonrc:. Şark bul
varında Brük::elin en meşhur k:raath~ 
ne•i Metropola g:ttim. Brükselde Al
man aleyhtan cereyanı idare eden bir 
çok ş:flerin, bu arada Lui Brilin bu kah
veye devam ettiklerini biliyordum. Fil
hakika onu iki <:J<kadaş:y!e beraber kah 
veje buldum. 

Yanlarındaki masa boştu, oraya geç
tim ve garaona bir bira getirmesini söy
lediın. 

Oraya gidiııimin muhakkak bir sebebi 
olac.ıjıııı tahmin eden Lui Bril benim· 
le ~onuşm:ık için bira.ı sonra bir bahane 
i>uldu. Arkadaşlarına hitaben yil.kıek 

aealo: 

- Ne yazık ki, dedi, Uç L§İyiz. Dör
dlincU bir arkada§ olsaydı fimdi bir 
p~ı:ti briç oynaıı:iık. 

Masamdan cevap verdim: 
- Benim de ya.lnu ba§1JD8 canım u

kıltyor. Eğer !:>eni kabul ederaeniz oy• 
na yalım .. 

Lui Bril tefekkür etti: 
- Hay, bay •.• Maalmemnuniye •• 
MasalJ:ına geçt.m .. Bril kağıtları da-

ğıtırken yavaş sesle sordu: 
- Ne var? Yeni bir tey mi var?. 
- Evet .• lyi havadislerim var .• Bu 

~am sizi nerede ıörebilirimı>. 
Biraz di.:şünclü ve cevap verdi: 
- Hal kapısını biliyor musunuz? .• 
- Evet .•• 
- Bu akş:m saat tam dokuzlda orada 

beklerim. .S:Zi görür görmez yürUmeğe 
başlıyacağlllL Beni takip edersiniz •. 
Giıeceğinü yerde rahatça konuşabili· 
riz. 

- Bokemana da oraya gelmesini ııöy 
liyebilir m:ıiniz7 Onu da acele &örmem 
lazım .. 

- H.-ıy, hay ••• 
Yarım saatten fazla oyun oynadık .•• 

Sonra Bril ile arkadaşlarından ayrıl· 

dım. 

!şlerim o zamana k:dar yolunda git
mişti .. Şansım ve tesadüfler hep iında • 
dıma yetişmiı. Kr.ra Şeytanın hakkım· 
da göstermek budalalığııida bulunduğu 
derin itimat ıtıyeainde muvaffak olmu~ 
tum. 

Falçıt mil§killler ı:tndi bathyordu. 
"Serbest Belçika,, tetkilltına nuı1 inti
s<•.J ettiğ:mi benden tabii 10racaklar, 
isim istiyeceklerdi. Doıtlamm ele vere• 
mez, uy:iurma b:r iıim de söyleyemez • 
d"m; B::rgamın işin çabu:..C farkına va· 
ra.ağı tüpheıizdi. 

Ne yapmalıydım?. 
Halli imklnsız gibi g8rilnen bu mu • 

adeleyi Lui Bril o aktam derhal kökün 
den kesip atıverdi. 

Randevuya o akfc."'m muayyen vak· 
tin·:le gittim ve peıi.ni takip ettim. Ten
ha bir sokağa saptık. Bril pencereleri 
kapkaranlık bir evin önilnde duıtdu, 
Etrafına b1l:ındı. Peıimizden kimıe 

gelmediğini gö::Unce kapıyı pxolalı b'.r 
şekilde çaldı. Derhal açıldı, içeri ıtr· 
dik .. 

Kapıyı asan. ve evin sahibi olduğu 
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• NAzım isminde bir serseri bırs~ıe' 
için girtli~i e\İn snlıiblnl öldürd0
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sonrn bir polisle ile bekçi) i de )·ıırtı ~41 
• Büyük bir kumarhane basıldı. IJU~ 

yakalnnnn 2~ kişi cürmümeşhut ııı0 

meslncle mah!ıuın oldular. 
54 

t'-
• ~iğdede ile köyü su bastı ve 

yıkıldı. 
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ilezere bet altı kiıi vardı. Sok 

n1 görilnce elini uzatarak: ~~~ 
- Garüyorsunuz ki, dedi, si"' 

derhal icabet ettim. Size ne , 

hizmette buJunabil'.rim? • efe~., 
Hararet!e elini sıkarak t~_ 

tim ve aalond:t bulunanları 
tan aopza cevap verdim: ~) 
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~~ata daie 
Hayat ve 
edebiyat 

Q -~EN gün bir !dosta rasgeldim; 

lllczn Y<AZılarımı okuduğunu söyledi; 
..._ nun oldurn ve teşe~r ettim. 

Fakat dedi. 
Çoğu ·ı .' .. 

~ia.ıt 1 tıfatıann sonunda böyle bir 
~§~·.,, gel~esine alışığım; insanlar, 

' :ındakıni daha az incitecekleri 
den ile, onlara kusurh:ırını söyleme -
ı., ... onı- b' 
llQ;>lc • un ıraz methederler . Halbuki 
~lal~ı dahıı fena tesir ediyor; çünkü 
~cıa k adamcağız, methediliyor diye, ev
S;tcnıı oltukları kabarır, ümidlere düşer. 
bur :r başlayınco da bunun için büs
'a.::ı~ UzüJür. Neyse 1 böyle olması in

~· !\ CZcli adetlerini değiştirmeğc 
ı deg~ild' 

lııda ır. Zaten dost umun "fak.at" 
~d n sonra gelen sözler o kadar acı ol

ı. nedi ki. .... ı.· • . 
ijtnı akat yazılarını "Hayata dair" adı 
Silnıt~ yazmanı pek anhyamıyorum; 
~tta u ikide bir, hemen her gün edebi. 
it n bahsediyorsun. "Edebiyata da· 

... ,, deyiver. 

Ye; Edebiyat hayma dahil değil mi? di-
Otduın. 

llı!l~ i ok, dc!di, kendine o kadar çabuk 

haya: aa ~areleri arama. Edebiyat da 
l;ıl<ı·-~ hır parçasıdır diyip kendini kur
l>a•-·r."ısın ... Şüphesiz edebiyat da h a· 

'CI dalı· • , 
da.biJd· ildir. Fakat kimya da hayata 
lcıctinır diye kimyadan bai1seden maka
len de .b.aşına: ''Hr•yata dair,, deseler 
tu h ltiraz edersin ..• Hayatta. her gün
l'o( :;atta edebiyattan başk.-. bir şey 
•tdiy u ki sen mütemadiyen ondan balı· 

1) orsun? 

bııı::~Utnun bu tenkidini pek yerinde 
lll.ıı~nıc:~; çünkü ben, bu sütunda, 
tlıtti dıycn edebiyattan bahsetmcdi
hcııti • Banıyorum. Fakat yc:ınılabilirim; 
c.· l&tcın· 
-..ı~u 1.. ıyerek, fartr-•• a varmadan 
lelerin Uzuınundan fazla edebiyat mese
h..ınu tc döküyorum. Kabil... Fak~ 
ıııudaf abij görmeli. Kendimi bu yoldan 

...._ l~a etiın. Dedim ki: 
~';·"l akkın var. Ne yapayım ki ben 
)i ~~Çıyını, edebiyatla uğr&ıjmm. t
' '°a.tçı, veya kötü edebiyatçı-.. 
hitd llıilhakka~ edeb:yatçı. Hatta bir 
b• Cn b• 
ıra.t ' ır romancıdan daha çok ede-

ta.r, ~ı, <;Ünkü şair, romancı hayata ba
lı' tlki •. 
ıç 12lc oteki şairlerle, romancılarla 

da.ııa. i;~~I olmaz. Böyle olması belki de 
tacıql"ı 1dır. Şairle romancı edebiyat ki
lıayil~ rı:an, Kitab'kırdan ziyade tabiate, 

:· }·a§ı akmalıdır ... Ben edebiyat için-
0nu§u;~rurn. Herhangi bir dostumla 

la ltjtapı en §U veya bu meseleden faz· 
h~tan 1~.rdan b:.:1sediyorum. Edebi
llıı~- • 11;ıta 
"'1<1ta~ Ptan anlamıyanlarl ne ko-
~n b .. i:nllllı dahi bilmiyorum. İstersen 
11 • .. a. " 
tı 0tlcllllc~ edebiyat içinde boğulmak, 
\ahrtı, .. " de, Ya"llıf olmaz .... Ne ya-
~ ~a 0Ylcyinı. Onun için benim far

lııi tabiı~dan edebiyattan bahsetme· 
~et; flit g0 trnelisin... Hayata dair! E

~ bu~~ hayatta benim dikkatimi çe-
t<ıc J "llla • 

ltıiyet • ınızacıma uyarak en çok 
lttn verd · v • • 

l ı kitab gım şeylere daır .. Ba· 
1:nl2lc8e dan kaldırs~-n. edebiyatı dü

ın ben, ben olmam ~il 
NuruUah ATAÇ 

Sahtekarlık 
~~Vl{jf t~ h k 1k8 li 
~ur6 edılcn Adnan iddiaya 
\·~1U11<ı~·4soo lira dolandırm ı ş 
ı. ır ı. ıuınuın11w ·1 n- d~ -
.;ııı b ••anının eın emrı e, or uncu 
Ilı, lr araşt ll5 numnrnlı odnsındn yapı· 
~l tcııeııcr ırrnad:ı bir sürü nOfus cüzd:ı
l'iıı~ll:ı.r huıu'"c resmt muameleden geçmiş 
tııı ıı. i\drıarı ~muş 'tc hu işlerle alt'ıkah gö 
~ ısmındc birisi de te\'kif cdil-

ıı.. . ~tlc 
'~kıa c, Sllhte . 
~~ ıı da ın müddeiumumi rolü oyn:ı-
t :ahıe rı:ıpnı:nun bulunan Adnanın bir 
llıııı~e ltarışıko~, nüfus cüzdanı tertip el· 

tı 11 1 doI:ırıd şlcrde bulunarak bazı ka
~t fırn rnnııcı .1tdı~ı sanılmaktaılır. 

" lı.-... .. cıuınumtıik Adnanın evinde 
~"il ''""Ya t 
~r bıı~Sl·ıı, rn P 1ı-rnış ,.e hir ~anılık do· 

llııtıı. 1t.ının\ışt~:r, nür115 ~ırlı ve senet· 
~ Satııı ~<le kuıı • Bunların sahte enak 
~~ h ııı:tııkı ev arııJdıAı snnı]maktadır. 
~ııı,.., tJ,;ıını n rnk Suıtanahmet birinci 
"•i ·•ncı eşıııe fi l J, le , en Snbr m ddelumumi mua-
~11ıtı .~ıtlfhıırı d 1 tarafından tetkik edil· 
ll"a .. 

1 ı. altı! e erı J.relirllJcn Adnanlıı 
.\ '-t,, ·az h ' 

~ dııa11 ecıııınişııı ıınede çalışan Sualle 
lı t'IJ tarar r. 

il'- ~il ı_ ıtıdan cı ı 
ı1 1;11' ""adını 0 andırıldıklarını id 

)'e 1 hıe)•q ar dn dün d' 1 • . 
t srı11 tıırıcıa ın cnmıştır. 

1 Q •ıı.. ilde hı aınntynda otur:ın Sa· 
Oııı"~n r kııdın k . . . · 

tıı trns llıı:ıad • endısının 800 
ı &ö~ıc'n~rı da A~rı baldızı Fatmanın da 

flıımr. an tnrnhndan nlındı-

Yal ovada bir otel 
daha yapılacak 

Kömürcü 
dükkanındaki 

cinayet 
lki kardeş "müdaf aal· 

nefs,, iddiası nda Su şehrimizin imarı programı
nın tatbikatına hız verilecek • 

Beyoğlund:ı Yeni yol sokağında bir kö· 
mürcü dükklinında işlenen feci cinayeti 
bütün tafsilalile dün yazmıştık. Tnlıkika· 
ta el koyan müddeiumumi her iki suçluyu 
!'aksim merkezinde sorguya çekmiş, polis 
ve bekçinin iradelerini teshil etmiş, suçlu
lnrı sonra mfıcldeiumumtıiğe söndermiş
tir. Her iki suçlu ııkşnm üzeri yedinci 
sorgu h5kimliğine gönderilmiş, oraıl:ı da 
sor~uy:ı çekildikten sonrıı tevkif edilmiş
lerdir. 

Yalova kaplıcalarmın Avrupadaki J 
emsali derecesinde modern bir su şeh
ri haline getirmek için çok geniş bir 
programla çalışılacağı anJa.şılıyor. 

Dün Akay idaresinde Akay müdürü 
Cemilin riyasetinde bir toplantı yapıl 
mı!) ve kaphcalara ait işler üzerinde 
görüşülerek bazı kararlar alınmıştır. 

Öğrendiğimize göre, kaplıcaların 
her noktadan mükemmel ve noksansız 
bir hale gelebilmesi için ihtiyaç gö
rülen parayı hlikfunet temin ede, ek
tir. Bu paradan bir kısmını Deniz -
bank kendi sermayesinden verecektir. 

Kurban derileri 
Müftü lük Hava 

Kurumuna verilme
sini ta vslye ediyor 
fslanbııl Müflıilü1iii11den: 
Yurdumuı.un mıılıafaza~ı ve milli var

lıi;;ııııızın dnh:ı ziy:ıde yükselip ilerlemesi 
için çalışmakta ve pek meşkur hizmetleri 
sebketmektc olan milli kuruınlnrımız:ı 

her ,·esile ile yardımda bulunnııık yurt 
borçlnrımızın en biirük ,.e en mühimle-
1".İndendir. 

Bu mühim vazlre:ri nnznrı dikkate ala
rak kurban derilcrile hağırsaklarının Türk 
Hava Kunınıunn verilme.-;) hakkında Di
yanet işleri reisliğinin neşrclmiş olduğu 
fetvası da balöındur. 

Dinnenalcyh; yurdumuzun havııdan se· 
lccek tehlikelere karşı korumak uğrun· 
da re~ izli nı devamlı bir surett ı;oalışan ve 
nldıi!ı tebcrrülerl Kızılay Ye Çocukları 
cslrgem<" giui hayırlı kuruml:ır ile payl::ı· 

şnnık millete hh:mct eden Türk JI:ı'\"ll lrn· 
nımuna kurhon boyrnmındıı kesilecek 
kurb:ın derilrri ile hağırsaklnrınm ,·eril
mc l ve 10 şuh:ıt 938 tarihine ıııüsaılif 
perşembe günü - 7.ilhlccenin dokuzu ol· 
duğundan - arefe, cuma günü de h:ıyram 
olduğu i15n olunur. 

nA YTIA\f Nı\,f,\7.I 

ze,·.ııt saalle: 
F.1:ınl saatle: 

S. D. 

7 
1 

39 
58 

icra islerinin • 
ıslahı 

lsvlçrell mütehassıs 
haftaya geliyor 

lcra i§lerimizin ıslahı için adliye 
vekaleti İsviçreli bir mütehassısla my
kaveie imzalamı§trr. Mütehassıs bir 
haftaya kadar memlcketimi7..c gelmiş 
olacaktır. 

!svi~reli mütehassıs evvela icra iş
lerimizi baştan başa bir kontroldan 
geçireceluve ıslahatın ne yolda ya -
pılrnası lii.zımgeldiği hakkında bir r a,. 
por hazrrlıyacaktır. 

l)avet 
İstanhııl !\Hid<leiumumiliğinden: 
lsıanbulda hası:ı bulunan Yakfıkebir hn· 

kimi '.\luhiddlnln lıizzat milnıkün olmadı· 
ğı takdirde nilcsinin :ıcele mcmııriyetlmi

zc müracııat etmesi. 

--ı~R~: -- --- - - ı 
$ Dn Rece lstnııhııl raılyosunrla, Erninö· 

nü halkc\'İ sosyııl y~nlıın şulıesi namına 
:'llelihn A \'llİ Sözen tnrnfınılan ( Hrr şeyi 
halk yapar) me,·zulıı bir konfer:ın~ veri
lecektir. 

* )fartın 2fi sında kad111 çornpl:ırının 
damga müdcleti bilmektedir. Şimdiye ka· 
dar ticaret ocl:ısına ılamga için miirac:ıat 
edenlrr pek azdır. 

• Hisar vapuru faciası etrafında Bey
koz mürldeiunıumtliğiııce yapılan tahki
kat bilmiş, e\'rıık lsıanbul miiıldciumumt
lisine giinderilmişlir . 

• 18 bin lira harcnnarak asri bir hale 
getiri len Sirkeci yolcu salonu dün nçılmış 
t ır. 

• l\tn~lak asfalt yolu üzerinden Ayaza~a 
köl·üne doj;ru hir şose inşasına karar 
verilmiş, ıliin fnaliyrte geçilmişt ir. 

• lngiliz a taşenn,·alı ıliin ı,<"lıriınize ~<'1· 
m lştlr. 

"" 2 i ,ub:ıttn Roma \'l\Pttrile şehrimize 

Yalova kaphcala.nnı bir müddet De. 
nizbank idare edecek, ilerde işletme 
noktasından daha faydalı olacağı an
laşılırsa burası İstanbul belediyesi • 
ne devrolunacaktır. 

Alakadar makamlar, Yalovanm ıs
lah ve iman için yeni bir program ha,. 
zrrlamaktadır. Vakit geçirmeden tat
bikı mevzubahs ola.n bu program ya -
kında iktısat vekaletine tevdi oluna
caktır. İnşaatı üç sene süren "Otel 
Termal .. ile Yalova mo lern bir mües
sese kazanmıştır. Bilhassa mevsimin
de birçok hastalar Yalovaya kadar 
gittikleri halde otellerde yer bulamı
yorlar. Yeni otel, yatak ihtiyacını kıs
men temin etmiş olacaktır. 

Kaplıcalar idaresi, elde mevcut bü
yük otel, küçük otel, Çınar oteli, taş 
otel gibi otellerde esaslı tadilat ve ıs. 
lahat yapmak üzere hazırlanmakta -
dır. Bu oteller dahili taksimat ve mef
ruşat itibarile tamamen modern bir ha 
le getiri1eceği gibi, hepsinde yeniden 
ve son sistem su tesisatı vücuda g~ 
tiril~cektir. 

Yapılacak ıslahat meyanında kap -
lıcalarda bilhassa tedavi işlerine e -
hemmiyet verilecektir. Tıb, birçok 
hastalıkları böyle şüa.i hassası yük ~ 
sek sularla tedavide çok ileri gitmiş
tir. Kaplıcalarda bu tedavi işleri için 
bliyilk tesisat vücuda getirilecektir. 
Bir taraftan pu tesisat hazırlanırken, 
kaplıcalar için kuvvetli bir tıb heye
ti de hazırlanmaktadır. Kaplıcalarda 
çalı acak olan hemsirclcr lstanbul has 
tanelerinde staj görecek , imtihanda 
ınuvaff ak olduktan ~nrn kadroya 
alrnacnklnrdır. 

Bu sene, tahsisatı alındıktan sonra 
Yalovada yeni bir otel daha inşa edi
lecektir. Bu otelin, n.lı!iap ve eski bir 
bina olan büyük otel yıkılarak onun 
yerine yapılması muhtemeldir. 

Kntil Abdürralıın:ın ile kardeşi cinayeti 
tamamen itiraf etmişler, Hüseyin ile Ali· 
nin enelu kendilerine sntdırdığını söyle
mişlerdir. 

Olen Hüseyinin cesedi Tabibi:ırlli tara· 
fındnn mu:ıyene edilmiş, gömülmesine 
müs:ı:ıde olunmuştur. 

• Topkapıda Safa bostanındn bahçıvan 
Hasan isminde bir gene ile Zeynep adın
da bir kadın bir taş yüzünden kavg:ı el· 
mişlerdir. Zeynep üzerine yürüyen Has:ı
nı bıç:ıkl:ı kolundan yaral:ımı~, etroftan 
yetişenler t:ır:ırındnn ynknlnhmıştır. Jfa. 
san ted:ı\'i allına alınmıştır. 

• Galatada Şerlıetçi sokat'(ında 28 No. da 
dn oturan Nimet ı. minele genç bir kadın 
do doslu Şe\'kel tarafından ağır surette 
yarnlanmıştı. Sevket diln <lörılüncü sorgu 
Mklınllnıııcı• le\'klr olunmuştur. 

Yaka, Bursalı Şevketin yedi senedenbcri 
metresi bulunan Nimetten porn istemesi
dir. Nimet yanında bulunan otuz. lira ile 
bayroma elbise yapacağını söyliyerek 
vermek islememiş, bunun üzerine Şevket 
bıçağını çekerek kadını dört yerinden 
al;ır surette yaralamıştır. Nimet Beyo~lu 
hnsl:ınesinde yatmnktııdır. 

Umumi 
binası 

hapishane 
yı k ılıyor 

Sultnnahmctteki umumi hapishane 
binasının yıkılması münakasaya kon· 
muştur. Burası tamamen temizlendik· 
ten sonra yt!ni adliye sarayının inşa
atı başhyacaktır. 

lstanbulda §İmdiki halde yeni bir 
hapishane binası yaptrrılmıyacak, bir 
seneye kadar hüküm giyen cezalılar 

tevkifhanede bu müddeti dolduracak
lardır. Mahkumiyetleri bir seneden 
fazla olanlar ise muhtelif vilayet ha
pishanelerine sevkcdilcceklerdir. 

Hariciye Vekili 
bu sabah ge di 

Başvekille görüştü, öğleden 
sonra Atatürke mülaki olacak 

Hariciye vekili Te,iik Rüştü Aras, 
bu sabahki ekspresle şehrimize gel
miştir. Kendisini istasyonda Reisi
cümhur namına Başyaver Celal, Mu
hiddin Üstündağ, Polis müdürü Salih 
Kılıç ve diğer zevat karşılaınışlardır. 
Rüştü Aras, doğruca Perapalas ote

line inmiş ve otelde bulunan Başvekil· 
le gö• 1üşmüştür. Öğleden sonra Dol
mabahçe sarayına giderek Reisicü.m
hura tazimlerini arzedecektir. 

Tevfik Rüştü Aras, Budapeşteden 
ayrıldıktan sonra Belgraddan geçer
ken, Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç
le 45 dakika görüşmüştür. Hariciye 
vekilimiz burada. kendisile görüsen 

gazetecilere Balkan antantı konseyi
nin 15 ı;ubatta Ankarada toplanacağı
nı söylemiştir. 

Hariciye Vekilimiz Bulg;;r hududu
na girdiği zaman kendisini, Bulgar 
B~vekili Köseivanof, Başvekalet hu
susi kalem müdürü, Sofya elçimiz Şev
ki kar~ılnmışlardır. 

Bulgar Ba§vckili ve ayni zamanda 
Hariciye nnzm olan Köseivanof, bu 
seyahat esnasında Rüştü Arasla iki 
memleketi alflkadar eden ıneseleler 

üzerinde gö~mliş ve bu mülakat 
tren tSofyayn geldikten sonra da gar
da, tren kalkıncaya kadar devam et
miştir. 

ı 
1 - • ~";:: yo7ı:r k:unu:;;-:.;::-

[~r,.,. -l·, 1 ( -~ ( _ . tadi1Cıl m~nnsebetilc~A~knrny:ı giden bel~-
~~ ıliye fen ışleri müduru Muhhs, fmnr mu-

ıliirü Ziya, lııırlta müdürü Galip şehrimize 
dönmüşlerdir • 

300 ~c)'~alı gclrccktir. • Et fiy:ıllnrının ucuzlatılması etrafın-
• ~!aliye ınüfetişleri rliin Darphaneye da bele<liye iktisat miidürlüğündc çalışma· 

gitmişler \'e lctkikatta lmlunınıışl ardır. Mü lar:ı dc\'nın ediliyor. Fiyatları tanzim ede· 
fellişlerc bir çay ziyafeti ,·erilmiştir. cek komisyon bayr:ımdan sonra toplana-

* Ikrlet Denıiryolları Yeniden 88 loko caktır. 
motir, 106 yolcu vagonu, 450 kapalı yük • Ekmek ve Froncelit fiyatları brlrdiye 
,·asonu, :Ui6 muhtelif <"ins rngon, 120 oto- narh komisyonunda on beş sün müddetle 
rny alına ya k:ırnr 'crmi~tir. ibka edilmiştir. 

• Dün nkş:ıın I::nılnönfı halkevinde ar- • Gazi köprüsünün Galata cihetine tcsn· 
komilc~i orke tr:ıı;ı tarafınrlıın bir konser ılüf eden çöp iskelesinin oradan kaldırı· 
''t'rilmiştir. J\on'.'ler çok kalabalıktı. lıp yakın bir yere nakline karnr verilmiş-

• Yeşilay tararınr!an az:ı l:ıra mnh:.us tir. 
olmnk üzere lıııyramın üçüncü günü To· ı;ı: Bir müddellenbcrl mezunen memlekc 
kalliyanrla bir r;ay ziyafeti Yerilccektir. tinde bulunan Yugosıa,· elçisi clün şehri-

• Ünİ\'en>ite rrktörü Ccm·l dün :ıkşıım nıize dönmüştür. 
J.ondr:ıya gitmiştir. On gfın kadar k:ılucak- J • J.ondrndn basılacak ye.ııi paraları .. 
fır. • mızın basılın:ı işine nezaret edecek olan 

• Yük<ick kdrhat direktörü Ccrnt dün 1 )lcrkez nanka~ı şefleri dun Akşam I.on-
Anknradan gelmiştir. drnya gitmişlerdir. 

~· ~ ____ , ____________ ., 
KURUN' da 

Buzlar aleminde 
dört alim 

G ECE.V stne, Ru., tayyarecilerinin ku
tııp yoluyla Amer.ikaya en kısa bir 

::aman<ia varışları neticesi, Sovuet hüku· 
meli, Papein adında bir alimin kumanda· 
ar altında bir fen heyetini, kutup mıntaka· 
11ına yal;ın bir yerde oturmaya memur 
etmişti. 1/eyet, bir müddet sonra, kutupla 
yerleştiği bu: kıtasının sabit olmadığını 
ve yavaş yavaş mevldlııi değiştirdiğini 
anladı. Bununla beraber va::if esini terket
medi. 

Fakat bugün 3(mal kutbundaki bu tel· 
kik heyetinden heyecanlı haberler geli· 
yor. Papein ve arkadaşlar.ı imdat işareti 
veriyorlar. Çürıkü, nltı gün .sıiren fırtına
lardan .sonra, heyetin yerleştiği bıı:: mın· 

takası beş kiıomrlrt genişliğinde yarılmış, 
daha sonra par,alanmış bulunuyor. lleyel 
bugün ll:l yllz metre murabbaı oenlşli{jin· 
de bir saha ü:erindedir,. l'iyecekleri, içe
cekleri, liizumlıı eşyaları da bir başka bıız 
tabakası üzerinde kendilerinden ayrılmış
tır. 

Moııkova, f eldket::edelerin imdadına ye
tişmek a::ere buz kıran gemileri ve tauua· 
releri yola cıkarmıştır. Bununla beraber 
Sovuct d/im/er,lnln bir faciaya kurban 
gitmeleri ihtimali çok kuvvetlidir. Asım 
Us diyor ki: 

"Du :ıcıklı hlidise karşısında hatıra se
len mülühazn şu oluyor: Saatle beş yüz, 
allı yü7., kilometre sürntle yol alan tayya· 
relerden sonra ~imal kutbu üzerinde Anıe· 
rik:ıya en kıoı;a bir hava yolu nrama~a 
ne lüzum vardır? Böyle bir yol üzerinde 
bir hava postası kurulmuş olsa bile bun· 
dnn istifade etmek için kaç kimse buluna
bilir ki lıu kad:ır fedakôrlık1ar söze alın· 
makt:ıdır? 
Eğer 11im ve fen u~runn hayatlarını fe

da ederek insanlı~ı şimdiki ternkkı derece 
sine kadar gelirmiş olnn büyük kaşıntı-, 
lı~imlcr heb bu tarzda düşünmüş o]salnrdı 
yirminci asır medeniyeti meyd:ına gelmez 
dl. Du itibar ile bin bir türlil telılikc1eri 

ve zahmetleri, mnsrnnan göze nlnrak Şi

m:ıl, yahut Cenup kutbuna do~ru giden 
ilm1 tetkik heyetlerinin fedakarlıklarını 

da bugünün bnsil ölçüleri ile takdir etmek 
doğru de~ilıtlr. Zira lıuglin, bir hiçten i
baret zannedilen llml tetkikler yarm bil· 
tün dünyayı hayrelle bırakacak büyük ne· 
Ucelcr vcrclılllr:. lllm ve fen nılomlarının 
vasıfları mnddt, hatta mane\·l kıymetler 

icin dc~ll, sadece hakikatler için uğraş
mak ve hayatın te,·kinl bunda bulmaktır.,, e 

CUMHURI YET' de 

Avrupa buhranının 
yeni h a d safhas ı 

Y Ul\'US NADi, Almanyadaki değişiklik· 
lerin, Avrııpanın ::aten karışık olan 

va::lyclinl, içinden çıkılması dalıa :or ye
ni bir saflıaya naklettiğini söylüyor: "Al· 
man11aıla her ne olursa olsun hareket ta
raf tarları oalee etmiıttr.,. Diuor ld: 
ki: 

"Harp Almanyayı csirgese de yalnız 
l>aşkolarını yaksa belki na~yonnl sosl·a· 
llzm crkunı bunda uzunboylu tereddüde 
mnha1 görmezdi. Bu alcş, onu körükliyeni 
de yakarak olan bir beliıdır. Avrupanın 
girişeceği yeni harp, Avrupa medeniyetini 
yıkarken onun Almanyayı da berbat "e 
periş:ın etmlyeccğine dair teminat l·ok
tur. 

Yeni bir Avrup:ı hnrhl ayni zamanda 
hem Almanyayı, hem İtalyayı tatmin ede· 
bilmek için Frnnsanın A,·rupa barlasın· 
dan silinerek ,·eçhile mağllıp edilmesi 
Jnzımdır. Fransa AHupa hnrtasından sili· 
necek ,·eçhile mağlöp edilebilmek için 
Fr:ınsa ile bernher lngiıterenin de mağlnp 
edilme~I 11\zımdır. Asgıır1 ifade ile Jıu iki 
neticeyi birrlen temin etmlyen bir harp, 
Alm:ınyayı da, ftalyay1 da tahrip eden 
bir miicade1c olur. İngiltere Uzak şarka 
işte bunun için silmiyor, ve mütemadi~ en 
hazırlanıyor. 

Aklen ve mantıkan A'TUpa buhrnnı çık
mnzdnrtır. Şimdiki ş:ırtlnr içinde ancak 
bir mr.cnun veyn intihara knrıır vermiş 
bir meyus h:ırbe atılabilir. Biz uınnediyo
ruz ki, görilnüşlerc ve gösterişlere rağ
men, Avrupaıla harp ateşini ~akmafla kim
ı;e cesuet cdemlyccek, şimdiki hfıcl vazi
yetlerin elbet muslihane hal şekilleri bu· 
Junncaktır. Gıırip!lr ki hu neticeye varmak 
için her tnrııfın kuvvetli olması lazımdır. 
Bu bhlr ihtiyacın sevkile hiçbir millet 
kuvvellerinin nrltırılm:ısını ihmal etmi
yor 7.alen.,, 

Hir Hum 
rlnln 

hayırperve
yardımı 

Topl:apı FııJ.:araperver Müessesesi Rciı 
liülnden: 

Düyükadnda Niz:ım caddesinde oturan 
Bayan Ynsiiikl Snrıoğlu tarafından bir 
hafta ev,•el ''efat eden zevci Todorakı S:ı
rıolilunun istirahati ruhu için fukaranın 
ihtiy:ıcına s.ırfolunmak üzere Toıık:ıpı 
Fuknraprn·er müe~sesesine beş yüz linı 
verilmiştir. Müessesemiz bu hamiyetli va· 
tandaşa tc~ekkürü borç hllir ve gaırteni· 
zln delAletlni rica ederiz. 
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~ Baştarnrı 1 lnclde 

Dıye-uf ak koridoru inletinc.e hep 
bera:bcr içeri dolduk. Suçlu vekili a
vukat Celal Ensarl yerine geçti. Aksi 
gibi uzun boylu olun mübaşir dört kat 
lğilerek !bay Simonu koltuklarından 
yakaladı ve bir metro bile irdfa.:ı. ma
lik olmıyan suçluyu sandalyesine "ô· 
turttu. Bu sırada milba.şir reise ya -
va.ş sesle bir şey söylUyordu. Reis 
Foto Aliye dönerek: 
- Resim çektin.iz mi? Çekmediniz.5e, 
serbestçe ifayı vazife edebilirsiniz. 

Dedi. Sonra Simona hit;ı.b etti: 
- Kalk baka -

~---~~, lım. .• 
' Suçluda hare 

~J ket yok .••• 
./ - Ayakta mı • 

sın yoksa? ..• 
Filhakika ayak 

taydı. Tahliye ka
rarnamesi okun -
du. Davacı gelme 
mişti. Tebligat da 
yoktu. 

- Adın ne? .. 
- Simon. Sevsay .•• 
- Babanın adı? .. Ve ilah ilfilı ..• 
Cüce gtizel soy adı nlnuş. Sevsay ... 

'Vaktaki teveUüdU mevzub3hs oldu; 
305 deyince herkeste bir hayret .. 

- Anlat bakalım, nasıl oldu? 
- Anlatayım efendim, miistantikte 

ile söyledim, ben seyyar tayyare ba
yiiyim! Yaniya, tayyare bileti sata
nm. Bir gece gene yUkUmü tutmu~, 

saat 1,5 raddelerinde evime dönUyor
aum. Köşe ba§ınt döndüm ıse, benim 
köpek bir hırlama, bir havlama tut -
turdu. Aceb neden havlıyor diye me
rakfa yürüdüm. Bir de eve geldim ki, 
knpı sırt fuitü açık! Hızla çarparak ka 
patbm ki, evdekiler uyansınlar da so
rayım kim bırakmı§ açık ... Bu esnada 
yukardan nşağJ merdivenden doğru 

biri iniyOl". Baktmı. elektıik fenerile, 
Alt .a.yn{;"lna gelince merdivenin. dur! 
Jcımıld::ımıı dıxli. bana. Hırsız var dei 
ib:ığırdımsa bu da "sesini çıkarmıı.t" 
diye ilz2.rlmc yürü.dil. Korkutmak için 
silah attım he.vaya ... 

- Evde başka. kiracı var mıydı? 
- Vnrdr. 
- Nckada.r attnı ?. 
- Ben bir el attım .•. 
- Peki, niçin gelmiş bu adam ... 

Bırsız mı? •• 
Bura.da Simon ayak uçlarındn yük· 

selmeye uğrast;ı: 
- Ornsmı n.ğna.tnak benim va.zi -

fcm değı1di... Sormadrm ... Tahkikat ... 
- Peki peki, sonradan merak etme

öln mi?-
- Dediklerine göre bn a.daMfar üç 

~işiymi§fer. Peşime dUamüşier beni 
öldürmek için ... Takip N:Iiyorlnrmı§ ... 

- Geç oralarını... Masal tarafını 
bırak!. 

- Esasını bilmiyorum.. .. 
- Sen ateş ettikten s6nrn: düştU mfi 

a.darrı, Ra~ı mı? Yoksa. ıron mi kaç
tın, ne oldu? .. 

- Görmedim. Ben öylece bırak
tım. Alt lmtnı .kiı:acılarr ~kmca. dr§a
n ... m rdivenleri t:ırmanmağa. ba~la • 
Cimı. .. 

VekatetnamE.'si sorulan suçlu vekilf, 
oo'"yada olduğunu söylcdi'rten sonra 
kısa. ve parla.le b"r müdafaa. yaptı: 

- Bny reis, '.lnızatım kı~ su.re;. 
celt" (burnda yere k:ıdar iğildi, su~lu
jıiın kufa.~ına söylediği sözleri dinle-

GaıDa\~a<9Ja 

e·r fabrka 
yandı 

Düı1 öğleden sonrıt Galata~ Bartker 
sokağmd~ 8 numatalt kola'. ve sabun 
fabrikasından yangın çıkmış. üst kat ta
mamen yanınt§tır . 
Yangın yerine Beyoğlu itfaiyesi ye

tişmiş, yang nı etrnfına sirayet ettirme
den söndürmüştiir. Bina sigortalıdır. 

Ymgınm neden ~ktığı hakkında tah.ı 

kikat yapx1ır.3ktadır. Müddeiumumi mu 
avinlerinden Feridun Bagana tahkika• 
ta el koy'n'luşttır. 

Bundan ba§ka Sıraselvilcrde Alman 
ha"tmesinin bacası tutusmu çabuk 
ıöndürülmüftür. 

1 

emesı 
di) ... Duyduğunuz gibi müekkilim ha
vo.yıı ateş ettiğini söyledi. Kendisi 
tayyare bileti satmakla geçinir. F.Ba
sen yılbaşı gecesi... Birçok bilet sat
mış ... Cebinde külliyetli miktarda pa
ra ve bilet var. Eve dönüyor, merdi
vende bir insanla karşıla~mca, vazi
yeti ve duyacağı haklı endtse}i takdir 
buyurursunuz. havaya bir el ateş edi
yor. Tabii korkutmak maksa.dile ... Ya
ralamak kasti asla mcvzuybahs değil. 
Şimdi bny reis, en mühim nokta. .• İ§to 
görüyorsunuz! Suçlu Simon her eey
den evvel bir insan minyatilrüdilr. Da 
vncı ise iriyarı, uzun boylu bir adam. 
Aralarındaki mesafe dü.,Unülecck o
lursa sarahaten görülür ki Simonun 
havaya ateş etmek üzere kaldırdığı 
kolu, ancak davacının çenesi istika -
metine kadar kalkab11irdi ..• lşte bütün 
mesele bundan ib:ı.ret. Suçlunun boyu 
milsait olmadı!1ından davacı yaralan
mıştır. Yoksa bunda kasıt mevcut dc
ğild ir. 

Bu zarif mildaiatıyı müteakip, "ica
bı düşünüldü.,. Suçlunun eski muha -
kemesinın sorulmasına, davacr i!o şa
hitlere celpname çıkarılma.sına. ve du
rusmo.nm başko. bir güne bırakılması
na karar verildi. 

Mahkemeyi mUteaki-e, su~lu ile gö
rüşmek istedimse de, dinleyicilerin a
yaklan arasında çabucak gözden kay. 
boldu. Çelebi 

~ar facia 
Kaya parçaları 

altında 
Mapavride bir kUylU 

allest fzildl 
M.apavrinin R;.aptanpaşa köyünde 

milth~ btt facia olmu§tur. Kl}yfin arka
sında l;ıinlerce tonluk kaya pörÇalarr son 
yağan yağmurlann neticesinde kopa -
rak Yarlan v Hı n · Akyıldtz 

ismindeki köylünün evini eznıi~tir. Ha
sanm annesi Fatma, karısı 20 yaşındaki 
Fatma, kız ve erke~ yedişer aylık . ifci 
socuk ve Mehmet ve Hafl'a yı1cıntr al· 
tında kt.~arak ôlmilşfcrdi.'r . 

Almanya 
Moskovadakl elçlslnl 

geri çağırıyor 
Bcrlin, 7 (A.A.) - Snnıldığınn ı:;öre, 

Almnnynnın Mosko\'n l:Jih ük elçisi Kont 
\"6n Der Şchnlcnburg. yakında Bcrliııc 
gcri)c çrığr:-.cnk ve Alrnaıry:ının Mosko· 
,.n büyük clçilifiı lıundnn bttyle m:ıslah:ıt 
güznrla idare ohınac 1:fır. folüm oldtl~ 
üzere, birknc :ıy evvel Yurenc"'in h:ırckt!" .. 
ıindcnbcri Sovyctler Bir1iğinin Bertin bü· 
yük cicili~ de bir rtınslnhntgür.ır ile Mn· 
re: edilmclcledirı. 

J)i~cr taraftan dcvc~an eden şayialara 
göre kont Von Der Schulcnburg Tokyo 
büyük elçili~ine tayin olunncn~(ır. 

120 kişi 
yakalandı 

Bulgaristanda yeni 
te~kifleı- yapıldı 

Sofya, 7 - Soıı gUnl~r zatftn'dn 
zabıtnnın gerek Sôf yada v~ gerek~ 

vilayetlel'de yııptığ mıkı arlf~trrm.ala.r 
netfoesinde komünist olduTdarı zanıtl
le 120 kişi tevkif edilmiştir. 

Bunlardan bir kısım tevki.f edil .. 
miş ve bir kısn'11 da Sürgüne göndertı. 
miştir. Bu arada. münim miktarda: ev· 
ra'kın da ele geçtiği söylenmektedir. 

Bir lngiliz tayyaresi 
kıbrısto düşlü 

J.cfko :ı .r Kıbrı'S .- 8 (~.~.) -'tnyylfrcci 
Clou ton, tcşcbbus etmiş olduRu havli 
acfcrlni terke karar veterek' Adanadan 
Jnsiltcrel e dö'nmck üzere buradan geçeı'• 
kcn }·ere inmek isledi/ti sırodn diişmilş• 
tür. fki ınyynrcd, sn 'c sn1imclirler. ln· 
glltcr<'ye pcrşcttıbc gunu deniz tnr!kilc 
ılonmck nfyetin<'ledırler. 

J\cızanın ta~y:ırc lıistiğinin parlamasın· 
d:m ileri gelmiş o1duğtt tıfümin edilmekte
dir 

JIJber - Ayni tnyyarc<'ilcr Konya ovn· 
sı tizer nde sisten olfarını şnşırmışlnr, 
bcnt"nleı1 Mttı~i için Adôn:'ldn mcebuı1 
bir infş yapmışl:ırdr. 
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LOREL HARDl'yi sevmiyen, tahıhıayan kaldı mı! 
ltte biz bUtün İstanbul halkına. ilfuı ve iddia ediyoru.s. 
Sizi Lorel Hardiden daha fazla gWdUrecek, eğlendiııccek Jrahkaliaaan 
kıracak senen.in en bliyilk Tilrkçe sözlU filmi 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
Bir sinema harikasıdır - Bir kahkaha. tufanıdır. Bir defa değil 10 defa 
görmek istiyeceğiniz tek film bauur. 

Atatürk 
Hollanda kraliçesini 

tebrik etti 
Ankara, 7 (.A.A.) - Küçük Hollcnda 

prensinin do~umu münasebetiyle, Rei· 
ıicumhur K. Atatürk ile Hollanda kra
liçesi Majeste Vilhclmina arasında §U a
tağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste Vilhelmina 

Hollanda kraliçesi - Li.hey. 
Hollooda veliahdi altea ruayal pren

ses Juliana'nın bir prenses dünyaya ge
tirdiğini büyük bir sevinçle haber aldım. 
En samimi tebriklerimle beraber gerek 
şahsi saadetleri ve gerek kraliyet ha
ncdarurun saadeti hakkmdc.ıki hararetli 
temennilerimi kabul etmelerini majcs
tcler:imien rica ederim • 

K. AT AT'fl'BK 
Ekaellnı Kemal Atatürk 

Reiıieü.mhur - Ankara 

Narlk tclgratmızdan ziyadesiyle mil· 
tehassiS olarak çok samimi teşekkiirle
rhni arzederim bay reisicumhur. 

VlLHlıLMfNA 

Cezalr<dle 
Halk polisleri 

dövdü 
Ateş açan polisle de 

iki kişi vurdular 
Biakra (C«ııCJb)-!1 (A.A.) -

ye memurları heyetlerinin irttlha:bı m\P 
nasıbetiyle yerliler kendi klüplcri önün 
de toplandiklarından üç polis memuru 
bunlan dağıtmağa tcjebbüa etmiftir, 

· Halktan biri ıilah atmış ve kurıun po
lisin ~lerinini delmittir. 

Bu qrıp!ık esnasnıda hallı: polialerc 
hücum eder.ek sopalarla fdi:Stinege bı:ı1a
mı§tır. 

Polisler 1J1üdaf aa halin& sillh kulla
narak ye,Jiterclen ikisini 81dürmüt1er ve 

dördünü de ağır surette yaralamışlar • 
dır. Jandat.11\a kıtaaatı aıayifi iade et
miıtir. 

Anadolunun Jeolojik 
teeekktılü 

BUc,~ saat 18,30 da profesör Ha
mid Nafiz tara.:fmdan Beyoğlu Halke
vinde bir ion!erans verilecektir. "A

nıtdolunun. jeonojlk teşekkiüU,, m~v
zu\ı üzerindeki bu faydafı konferans 
Jıerkes dinffyebilir. 

Açık teşekkD'r 
Pek tehlikeli bir. hast:ı1ığa tutulduiJun

dnn dolayı hayatından ümit kesilen geli
nimiz Semahati .::iizdc bfr ihtimale ltnrşı 
arncli,>"nt yaparak bayntını bize baJııŞJaynn 
tzmme ır~l!rt h:l$l:lhl.\tf~ ~'tik operatö-

rü 13inba~1 Sami •e ntsal~ m teha n!ll 
Blnbtışı lienk' Bn •laraf ~ortsuz minnet ve 
şiilmlniar.ımm fb1Ağın3 nmhterc:mı ;:ızctc
nizin hıvassutunıı cnndan dilerim. 

Merhum Kaymakam lla11rinln 
eşi Sıfüka 

/Jtanbul,Asliyt Altncı lfukqk Mallkamı-
ıilfdcn: . ~ 

Bedri-y~ vekili A'•ukat trran Emin Ko
scmihnlo~ıu tarnfınd:ın Samstın 19 mayıs 
mah:ıllcsi llimnyoictfal k'ar'şısında Kiımt
lctıin 17 ~o. lı evindc mukim iken hnlen 
ikntnclıtahı rnecht'll )fu'sr:ıra Uıtfi ıılcyhine 
aç)Jnn boşanma- davasının f<!rn 1ılınıı'n 
muhnkemesi tonuncl:ı k'nrı loc:ı olduk1arı 
kn)'den anlaşılan 11.:f uırıfrtnn ntüddennley.
hin karısına bnknıırm.rk yü:ıOnden :ırııln
rıncla müşterek l:C:itnfın çekilrne-ı hft h:ıle 
gc1m<!slni rtiu~lp ol:ır.ak ~recede! 'ic'ldclli 
gccfrit(İZIİk VtıftUA gelmiş 'ttl kıth:ıhntin 
müddea:ılcyhC' kıtbtll isnat olduğu dinle
nen şahHlerin şahaderJerile sübut bulmuş 
çc iki tnl'llfm bir dnhn bir artıya gelir> gc. 
çinerub ecet.1crine heyeti hnkimece knna:ıt 
husule ı:te1rttl~ olhınsınn mebni T.K.l\f. 134, 
ı 32, 150 fncf rttııdrlclcl'lnc t<r'l'flkan boş-an
malanna ve i§l.ıll kel·firetin doğum killü· 
ğüne ~ntmımıı:ı ~e kabahaU1 müddt!UleY. 

önUmtlzdeki PERŞEMBE AKŞAMI SARAY Sinemaamm 

En bügük zaferi olacaktır 

"!gnace" dan daha komik ... 
GülünçlU filmlorin en gülüncü ve en eğl encelisl... Ba.kik1 
tufanı ... 

Fernandel 
ve Raimu 
Varın aksam 

Sümer 
Si:nemasında 

- SPOR 1 ~RALLARI 
:.•••• filminde de neşe ha.ftasm..'ll kralları olacaltlardır. -

Kllıçla yazılan bin tarih ----~ 

1 Hayali gözlerde •.. lsıni dillerde ..• Ne§esfgönUllerde.... Şöhreti nesllltt~ 
yaşıyacak film: I 

~~ 

I'. TfJöÇ Silahşorlar 
Bugun SAKARYA sinemasında 

Bu film Beyramda 1zmirde ltALE Sin emasmda gö&teı'ilecektir. __________ ..._ .................................. __ .............. ___ .._ __ _ 
------- Bütiln 1sWibul halkı haztrlanmiz. ------"I 

Bayram ptoğta'!JU için 2 inedi büyük film birden 

• 

g37 ....... 93g senesinde yeni sovrilen 

Kuvvetler kralı 
Her sc:ı!ınesi, her metresi insanı :ııey.., 

candan titreten müthi§ bir filriı. 

-
TüRK 

Balak hane 
kurtları 

Baı rollerde: Rosalind Keith - pa.J 
X-elly. 

Bu fümiıı bUt ıahtreleri baphıaneı;ırfi 
korlçunç do1\1itı.tl lçit1cU inliyen ~ 
terlc!rin hakiki ha}l'ltııidan aludmt t"""" 

htyecanlı bir va.J(Mt. 

YARIN nilitinelerd• itiİdeil 

ALKAZAR 
Sinemasında BASLIYO~ 

sinemasında 
11 ,ubat cuma matinelerden itibar en 

Türkçe ıarkılr,, sözlü nefis prk filmi 

Roman meraklıları ne ~dar çok cinai ve meraklı roman oktıınut ~ 
hiç bfr zaman SHERLOCK HOLMES'in meşhur mr.ccralarmı unuuosıJ 

Senelerden beri dünyanın efkfirı umumiyesini mt§i1Jl cldeıı ~
İngiliz hafiyesi Sherloek Ho1mca §ehrimi.ae geldi. 

Sherloek Holme8 
Fevka.IMe meraklı, beyeunlr, bUyOk film. 

Yıldızlar.: Hans Alle~ Hansi Knateck 

hin l sene müddetle C\'lenmemeslne \'e 
1010 kuroş ımıh:ıkcmc nııısr:ırmı müddc
nnleyhe yüldelilmc ine kabili temyiz ol
mak üzere 22-11-937 torifıindc müddca· 
ate~ hin gıyobınd:ı knrnr verilmiş bu h:ıp 
taki illirn sureti mahkeme dinııhıuıeslne 
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1 Günün meselesi 1 

t 
Qzoıı; 1\cnan Çintll - Melckzad ÇlnJU 

( EHKJ<:K - KIZ ) 

(Terrüm# u# iktibas hakkı mahfu:dur) 
-Numara65-

Tramvay ve Tünel şirketleri 
biletlerini otobüslerdek.i gibi Be

o <gteca vn uykusuz geçirdim 

Sabahleyin Benan 
" gene mahçuplu 
~ 1U2orne bakamıyordu. Ben de Bena
~" farkına varmasına imkan olmıya-
~k şekilde çok garip bir haldeydim 
~~ \'a.kte kadar dönüp durdum. U· 
~ a~Yt>r, buhrruı geçiriyordum. 
ile ıa!Uçin böyleydim? Bu çocukluktan 
~ illan vazgeçecektim 1 Bu genç 

0 ne eti~ e aldatıyordum ?. ı 
~~i geceyi uykusuz geçirdim. Sabah. 
ile tı Benan gene elinde kahve tepsisi 
lllt~teldi. Mahcuptu. Yüzüme baka· 
'ordu: Ben de Benanın farkına var· 
~~ llıa •mkan olmıyaca.k bir şekilde 

..... &'arip bir haldeydim. 
~,, l<enan, bana biraz kızgın göril

,,orsun Ce .. 
dttı ;'P vermeme meydan bırakma -

evrun etti· ........ e . 
~ ht un~a belki ikimiz de ha.klrytz .. 
~d _ ç böyle bir harekete maruz kal 
~ırı:~ için çirkin buldum. Elimde 
lbtıur an ~sert munmele yaptım. Beni 
~kette gor .. Ve bir daha böyle bir ha
deriın. huhınma .. Bunu senden rica e· .. 
'ıt ~ec erak etme, dedim .. Tekerrür et-

lle}'d~k. Böyle karşılayacağını bil
~ıl,ı·' :Yapamazdım. Sonra bu elimde 

ı. 

........ ~ 
lıeden ~llan nfc;in böyle söylUyorsun, 

...... s~1lern edivorsun ?. 
~oıı.ı ıte:rn etmiyorum .. Sadece anla-m. 
t....~ Peki 
'"'OQiğin Rennn.. Bundan sonTa Js. 
~'b .• ~ gtbı hareket et .. Ne istersen 

~\\11,alnrz b:ı.na darılma.. 
llaıı ei ~ aramızı yeniden buldu. Bo· 
t>e fcıl'ı~di daha iyi muamele ediyor 
~%rd ınanıak için el!r..den geleni ya· 
~ tı. 

b' •~at ~r ~}' ~.n azap lçinre kM'anıyor. 
d ~ · "tl.n !Söyleyemiyordum. Benanm 
d '~ı har den gilne çok sevmiye ba§la
~ a "~'l"tneketteriyle, beni dP1ma yanın 
~~at he ek istemesiyle anlaşılıyordu. 

tıbi hal'l'~ buııun farkında değilriıfşim 
ı~~ir gu et ediyordum. 
~a~1 ~.İırnire inerek, sergiyi do
~l\ştrrdık ır kaç gün kalmayı karar-
d~ta~ a~e~·e bir sabah erkenden kal. 
~~- Oteıı 1

• Benan ve ben tzmire in
'- ı.ildı berde boş ver bulmak kabil 
~ll . '\!I • 
~ surn S'lJlpa13ada yer yoktu. Güç-
taı.. blllab~~tlelinde iki yataklı bir o-

ıı:ta., b,. k .. Benanla anesl bir ya
~ O ~eee ~ de di•~erinde yatacaktık. 
,.. >·1ık \1 ep birlikte sergiye gittik. 
"1~lt e ser · · iM' ~emek ~ının gazinosunda ye -
~~. An lçın oturduk. Benan bira 
~'11ltndanesı itirR.Z etti. Fnkat tsnm 

hu laıtıp su tu. İki şişeyi bir Uçiln
~u l eu 

lı~k l\ ar b't . 
l~ı- 'llirı far~ rn~en Benan oldu.. An
i'~~ ı:>lınaz ıncla Cl'""'lıvacak kadar o
~" ~'t'lttıe Şth :lerden bahr~diyor isa-
"· e enınu b yet bile vermiyor-

) \tıs t ~11. e ll'lek · 
l'ıtıı tıc ~efird'kı"tedi. Bu arzusunu da 
~,t;k. Otel~ · S~rgiden geç vakit ay~ 
~ıı.~ ~. Orıı gehnce ben sovunup 
'~lar b~;i~a.vattrlar. Oda kilrük, 
"~ ll:ı 'artı 1 ~ıne <:ok yakm'!ı. Be • 

.\ 'di~ori Ut,ru ve neş'esi htJa de-
lıı 't'a s u. 

ıı ~ı.• ıra kolu 
lııll!J '{İvord nu uzatıyor, elimi tu-
~ tı Olduğu ~· 

1
Bu sırada annesi uyu

t~rı ~Vor rnua, de gene Urküyor "aca-
a 11.lmıy ... diye onu kontroldan 

~ lbal\ Otdu. 
'"a~ oıau R 11~ıde bir ta· alktrk. Annesi Bal-
S l<aıaca:tdıktarma gidecek, biz 
r,l'\ a ~ağıra tık. Giderken Bcnaıu dı· 
'~(\~lil')\, t~~k bir şeyler söylediğini 
~~l l\ı aı11 Ye dönünce sormaktan 
~.._-·~rıı llln.dnn A . :ltdı . •nlat · nnesinin sövle -
"ı.. ·~rıırı ~ ,_in? kt.a.n çekinmemesi 
~ ~q: ı... ~ ıı:aa 

gidiyorum. Bak yalnız kalıyorsunuz. 

Kendine dikkat et. Sakın cahillik yap
ma... Sonra pişman olursun... Daha 
ortada ciddi bir vaziyet yok, geytana 
uyma ... Karıenınm. 

Sonra ilave etti: 
- Doğrusu dedi, .ben anneme kız -

clım. Ben çocuk muyum? 
- Ben çocuk muyum, ne demek ... 

·dedim- BQyle şeyleri çocuklar mı ya
par. 

- Hayır, tenbih etmesi tuhafıma 

gitti. ~n kendimi bilmez miyim. 
- Saçma söyleme Be::ıan ... Sen in· 

san değil misin 1 Sen de hi31erlne 
mağllıb 013.bilirsln. 

Bunu söylerken yanma yakla.ştnn. 
Kendisini tecrUbe için mahsus fuıl bir 
hareketle kollarından yakaladım. Be· 
nan birdenbire fırladı: 

- Kenan, ne yapıyorsun. Odaya 
birdenbire biri fil!n girer. Rezil olu • 
ruz, çekil .. 

Dedi ve itmek istedi. Fakat ben o-
ralı olmadım. BerJ bu şekilde ikna e
demlyecc~inl anlayınca yilzilmU gözü. 
mu öperek: 

- Yapma Kenan, yapma canım, us
lu otur. 

Diye igl tatlılığa bağlamak istiyor-
du. 
Maksadım bir şaka<ian, bir tecrilbe

den başka bir şey olmadığı ve olamı
yncağı lçin salrinle~miş görllndilm. O.. 
nun göz bebekleri bUyUmUş, heyecan
lanmıııtı. Gö~ü kalkıp iniyor ve: 

- Ah Kenan ... Sen çok çapkm bir 
e!'keksin. Senden korkmrya başladım. 
- Diyordu-. 

Sonra odadan dışarı fırladı. Epey 
bir zaman koridorda dol~qtı, Pencere· 
terden dışarsını seyretti. Nihayet o
daya döndil: 

- Benim karnım acıktı Kenan ... 
Yemek getirtelim. Dedi. 

Bu karnının acıkmış olmasından de
r·· 1 mevzuu değiştirmek istemesinden
di. 

- Peki, dedim. 
Zile bastım. Gc!en hizmetçi den ye

mek ve bira getirmesini istedim. Be
nan buna m!ni olmak istedi, ~a.kat 
dinlemedim. Biliyordum ki o da :ç -
mek istiyordu. Ama, sarhoşken fena 
bir vaziyete düşmekten korkuyordu. 

Getirilen biradan bir bardaktan faz. 
la iç:nedi. 

Biz yemep!mizi bitirmeden annesi 
de dönmUstii. 

Jzmlr çok eıca.ktı. Bu sıcak bana 
dokunuyordu. Bu yUzden, çok istedi -
f,imiz halde, üç geceden fazla. kalama
dık. Ben artık köye dör.,...,ek istemi· 
yordum. Fakat Bcnanm ısran üzerine 
yine gitmeye razı oldum. Köyde, Be
nan, beni hemen hemen h-:?r!.ese akra· 
bası diye tanıtmıBtı. Hakikati yalnız 
bir kişi: muamm Utife biliyordu. 

Senclerdenberi köyde muallimlik 
yapan Benanın birdenbire ortaya be
nim gibi bir akrnbası çıkmış olması, 
ortada ufak ufak dedfüodularm dolaş
masmıı. scbeb olmıya başlamıştı. O· 
turdukları evin :ılt katını iş~al eden 
ev ~ahinlPrinin nişanlı kızln.n mUteces 
sis biriydi. Arasıra bizi gözetlediğini 
f arkediyorduk. Benan bilhassa buna 
çok kızıyordu. 

Bir alq~amdı. Mustafa ile İbrahim 
beni icmeye davet etmişlerdi. Bens.n 
bunu duyunca kızdı. Beni bırakmak 
istemivordu . 

tı: "il' kıı 
1 
ar saf, ne ka.dar tec-

• ' ~ 0 
dutunu gösteriyor- , 

·~ ... ~8(5~lcdığin 
-..uyllyel•hn. i ırı~ soruyorsun? ı 

· dedı ki kıznn. ben 1 

- Buranın Adetini bilmezsin. - di
yordu • tnı;anların S?arib huvlan var
dlt'. Senin bu irmen, sen ~ttikten 
sonra dediko hılarm bUyi.imesine, ya
hut yeni §ayialar dolaşmasına sebeb 
olacaktır. 

lediyeden 
satın 

almah 
Tramvaylar 
. hakkında 
çok yerinde 

bir dilek 

HUkOmet ve belediye, sinema, tiyat
ro ve buna milmasll temaşa yerlerin· 
den muhtelü isimler altında vergiler 
alırlar. Bu paralar ta.bil milessesenin 
kesesinden değil, halkm kesesinden 
c;ıkar. Devlet \•e belediye tarafından 
tayin edilen muhtelif memurlar, halk· } 

tan alm:ın bu vergilerin hazineden 
gayrl yerlere gitmemesi için kontrol • 
lar parlar. · 
Tem~ yerlerinde olduğu gibl, bi

letle yapılan seyahatlerden de muhte
lif vergiler almır. 

lstanbulda şehrin bir ucundan öbür 
ucull;a işllyen tramvay, otobUs, vapur, 

tilnel gibl vcsaitlnakliye biletlerinden 
de belediyeye alt vergiler tahsil edi
lir. 

Halkm hiçbir itirazda bulunmadan 
ve mahalline sarfedilt>eeğini düşilne· 
rek verdiği bu vergiler acaba tamam 
olarak hazineye devrolunuyor mu? 

Bizim aklrmrzda böylo bit sualin 
kıvnlmı§ olması, muhtelif eirket ve 
şahısların idaresinde bulunan eehir içi 
vesaitinakliyesinde mesela sinema ve 
tiyatrolarda olduğu gibi sıkı bir kon
trol tatbik edilmemesinden ileri gel
mektedir. 

Mesel~, Tramvay ~irketi biletlerine 
konulan sıra n.umar:ılarını kendisi ta
yin ediyor. Vakı~ biletler teker t.eker 
sa.yılarak vergisi tahsil ediliyor, fakat 
• olur ya - şirket bir yanlışlık eseri o
larak, bir ay fasıla ile ayni numara. 
ları tekrar kullandı. Bunun nasıl afr
kma varılacak? Halkın, şehrin temiz
liğine bakılsın, yollar düzeltilsin diye 
v~rdiği paralar niçin şirketin kesesi· 
ne gitsin? 

Bunun önüne geçmek için bizce bir 
tek usul vardır. O da, otobUslerde ol
duğu gibi tramvay şirketir:e biletleri 

belediyenin sa.anasıdır. Bu suretle 
hem belediyeye ve şirkete bir kolay. 
tık olur, hem de hcrh&.ru; muht.emeJ 
bir yanlışlığın önUne geçilir. 

!kinci me!ele tünelde bilet yerine 
kullanılmakta ~lan !işlerdir. Adedi 

mllayyen olan bu fişler günde defa • 
larca devredilir. Tünele binenlerin kaç 
kişi olduğu da turnikedeki geçenleri 
otomatik olarak hesap eden lletten 

anlaşılır. Buradan alınan vergi de 
turnikedeki rakam üzerinde hesap e -
dilir. 

Bu usul de bizce sa.kattır. Zira gU -
nün birinde turnikeler bozııluvcrir, 

meseli. iki fişte bir tane yazar, bir 
yanlı§lık neticesi olarak ters dönüve
rir, yazdıklarını siler. Yahut • bu 
pek uzak bir ihtimal am& - fa.zla yu-

:001 
......, . 

maya başlar, bu scf er de şirket zarar 
eder. ly_isi mi her iki tarafın da muh· 
temel bir zararını önlemek malt.Sa.dile 

fiş işini sağlam bir kazığa bağlrunalı
dır. Burada dn belediye tarafından Ba· 

tılan biletler pek auı. kullanılabilir; ya· 
hut da başka bir usul bulunabilir. 

• • • 
Sultanahmet Dalbastı sokak 61 nu

maradan soför Refet imznsile yazılı. 
yor: 

''Tramvay şirketinden, seferlerin, 
arabaların intizn.msızlığından sık sık 

bahsedilir. Ben de, bu gibi hallerin ne· 
den meydana geldiğini yazıyorum. Her 

halde alikadarlnrı füerinde biraz te
siri olur Umidindeyim. 

Evvela şehirdeki bütün nakil vasıta
ları hakkıma muhtelif talimatname -

ler vardır. Fakat tramvay şirketi 

Siyah danteHHı ve beyr.z çizgili bir 
balo robu. Belinde parlak bir kemer 
ve knınm bir gül vardır. 

iki sene evvel biitün lstanmılu Jıeye
oana ,J.iişürcn. Şi§hanc faciasına ait bir. 
resim ve tramvay şirketinin biT bileti 

• garib bir hnl ama • biltün bu nizam
lardan mu&.ftır, veyahut da kendisini 
öyle addeder. Mesela, otomobil, moto
siklet, bisiklet, kayık, araba gibi va
sıtaların birer numaralan vardır. Bun 
lar bir plaka. üzerinde yazılı olduğu 
halde belediye tarafından verilir. Hal
buki tramvay şirketi, kendi arabalan
na dilediği numarayı koyar. Bugün 
ya.7.dığı bir numarayı ertesi gün key· 
fi isterse değiştirebilir. ı 

Kara ve denizdeki bütün nakil va.
sıtalarını kullananlar belediye tara. • 
fından imtihan edildikten sonra ehlf· 
yetname alırlar; fakat tramvay §ir -
keti dilediği zatı vatman tayin e<lere'IC 
vatandaşların hayatım ellerine ver • 
mektc serbesttir. 

Şirketin milyonlarca kilometre yap
ını.~ olan kö1ıne arabaları artık fren tuf 
maz hale gelmiştir. Yeni fren dahi y&· 

pılsa sustalan kuvvetini ka.ybetmiıJ 

tir. Tekerlekler yalama olmuştur ve 
çoğu da iğridir. 

Frenlerin bozuk olduğu hemen 
her gün vukubulan büyUklü kUçüklU. 
kazalardan pek alii. anlaşıla.bilir. 

Tramvay şirketi son zamanlara doğ 
ru bütUn virajlardaki ra.ylan değiş -
tirmeye karar .vermiştir. Halbuki bu 
iş daha yazdan yapılmalıdır. Kışm 
tehlikeli virajlarda seyahat.e devam e
dilmesinde şirket bir mahzur görmez, 
zira bu mevsimde işçi yevmiyeleri 
faild.ır. 

Vatmanların da dertleri biiyilktür~ 
de, arabaların sağlam olup olmadığı i
yice kontrol edilmektedir. Ama bu, 
sadece şirketin iddiasıdır. Yoksa böy
le bir şey yapıldığı kat'iyyen görUlme-
miştir. Vatmanlar nöbet değiştirirken 
sadece ampullerin tamam olup olm&
dığma bakarlar. Bundan kendiler! 
mes'ul değildir. Zira araba hemen se
fere çıkmalıdır; aksi takdirde, geç 
knldı, diye vatmanlardan ceza kesi • 
lir. 

Vatmanların da dertleri tbüyilkür. 
nizami hadden çok daha f aila c;alI
şan ve gilnde yüzlerce kilometre kate
den bu vatand~lara ancak yüz küsur 
kuruş yevmiye verilir. Bu köhne ara· 
balarla hayatlarını her gün tehlikeye 
atan vatmanlar ve biletçiler hiç ol -
mazsa şirket tarafından sigorta edil-
melidir.,, 

HABERi 

lstanbul radyosu 
17 lnklliıp dersi: Ünh·crsittden naklen 

Mahmut Esnt Dozkurt, 18,30 Plaka dans 
musikisi, 18.45 Eminönü Halk Evi neşri
yat kolu nnmına Xusret Sefa, 19 ~ehil O~
lu lsınnil Hııkkı rcfnkntile türk mmıiki ve 
halk ş:ırkılnrı, 19,SO Konferans: Em!n~nn 
hı.ılk evi sos):tl ynnlım şubesi nnmına: 
~hıvııH:ık llcndcrli (Türk romancılı(tı ve 
hikiıyeciliği) rn,5:> Borsa habrrlcri, 20 RIA
sik !ürk mıısiki'>i: Oku:.,-:ın Nuri Halil, Ke
man Rcş:ıt, Kemence Kemal :Xiyaıi, Tan
tıur Dürril Turan, J\nnun Vecihe, ~ısfiye 
Seltıh:ıttin Cnnd:ın, Ut Sedat, 20,30 Hava 
raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından nrab
ca söyicv, 20,45 Hndifc ve nrkada~ları t:ı
r:ıfındnn türk musikisi ve halk şarkıları 
(S:ı:ıt :ıyrı), 21,15 Tnhsin ve arkadaşları 
t:ırafındnn türk mm;lkisl ve halk şnrkılnn, 
21,50 ORKESTRA: 22,45 Ajans haberleri, 
23 Pl!lk:ı sololar, Opcr:ı ''c operet pnrcıı
ları, 23,20 Son haberler ve trteşi sünün 
programı, 23,30 Son 
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AB!ATl'A ultra normal bira-\ 
henk tahayyül eden estetikçi

ler ve sanatkArlarla, in.san ruhunda 
maverai b!r ahlak. ila.Jıi bir kemal a
nyan filosoflar nazarında. ideal çocuk
ta her şey nizam içime; yani çocuk 
dört ahengin mecmuası olmalıdır: 

1 - Bedeni fonk.siyonlarm muva
zenesi olan sıhhat; 

2 - Vücut §ekillerinin ahengi olan 
güzellik; 

3 - Zeka mekanizması olan akıl: 
4 - Ahl~ki duygularm t.opluluğu 

olan iyilik, 

Gibi vasıflar şarttır. Gerçi hakiki 
gençlik ve insanlık bud:ır; çün.kU bun
da lüzumsuz bir israf ve neşvünema 
yoktur. Ne çare ki, bu ideal tip mUs
tesnadı:r; ve hepimiz aşağr yukarı yu
kard& saydığımız ahenklerin birisin
de bir kmıurla doğarız. "Sağlam vü
cutta sağlam kata.,, anyan eski veci
zeyi, meshur Yunan heykeltra.şlan 

Fidyas ve Pra.ksitlis gerçi nef'ıs eser
leriyle ve mesell genç Apollon gibi 
hem düşünceli ve hem de atlE:t görü
nen heykellerle bize de aşılaıruşlar ve 
duyurmuşlardır. Fakat, suçu nıhJ ve 
felsefi zaviyelerden incelerken yudı-
ğım gibi, ta.biat, kurulllf ve mekaniz
ması ile çok defa kaymalar, aşırma
lar ve lüzumsuz derecede kabarmalar 
gösterir ve bütün unsurlarıyla devam
lı bir mUcadele, bir temlzieme ameli-
yesi içindedir. ! 

En nazik bir makineden ve hatU 
Paskal'm dediği gıöl "düştlnen bir ka
mış" tan ibaret olan lİısan bu fırtma· 
Qa.n kurtulamaz. Hele çocuk hi~ olmaz
sa içinde bulunduğu cemiyetin prtla
rma ve kanunlarına zararlı inhiraflar 
göstermeden intıbak edinceye kadar 
geçirdiği safhalarilc en fazla yıpranan 
ve kırılabilen canlı bir maklr.edir. 

HABER - ~şun poataa 

2 

vurundadır. ' 
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33 gün süren bir part:Bden sonra 

Briç şar11piyonu 
ve r1ıilyoner 

Brıç krall, oyunda 
yenildiği bir 
kadınla nasal 

evlendi? 
b lJ~ü bütün dün;-aca malum olan meş 
f Ur bırç oyuncusu Gülbersto bir tesadü· 
: Yardirniyle milyoner olmuştur. Jı. 

vaa da mühim bir Mdisedir. Oyunda 
:eııildiği bir kadmla evlendi. Şimdi de 
Yrllınak üzere ••• 

IQ Fakat, kan kocalık hayatında bit tür
anıaşamıyan mösyö ve madam Gul

~to. boşandıktan sonra münasebetle
;;m kesrniyecekler. Briç müsabakaların
a Yne ortak olmakla devam edecekler. 
Bu rneşhur oyuncunun hayatını kısa· 

c:a anlatalım: 

Son banknot 
Sakatlı Rus generah: 

. - Memnuniyetle, dedi. Beyaz orduna 
~ ~ir vazife verebiliriz. Bir üniforma 
~ur, sabah ve akşam mükemmrı 

doyurursunuz ... 
~ç narnzed, zihnen şöyle düşündü· 

1ca - Kızıllar tarafından öldürülüncew: 

lıır;irtere ve Amerika oyuncuları arns ınd.a 33 giin 8iiren büyük bir briç 
müsabakası. Yuvarlak çizgi içinde görclüğüııüz briç 'kralı ve karısıdır 

dar ... 

11 F~t. yı;tık elbiseleri. ayakkabrla
ak!ına gelınce başmr eğdi, ve: 

\'t}- Pek aıa, dedi. Yann gider, muka
eyj imzalarım_. 

biı Delikanıı, Beyaz Rusların asker alma 
do;asundan çıktı ve Paris sokaklannda 

a~lllağa başladı. 
Duc:u" ·· . . ~ ita " nu}·ordu: Yarın ımzalıya~ı mu 

~ele. kendi ölüm karraı idi. Çünkü he 
~ ~us davası çoktan bitmi~ti. Fakat: 
dö~ ZIYanı var, dedi. Arkamda göz yaşı 

1 ~k kimse olmadıktan sonra,,. 
?le ~ız, düşünce ız geziyordu. Elini cebi 
tık Soktu. Son 100 franklık banknotu 
ka;rcıı.~ Bu sırada bir kumar klübünün 

. ısı Onünde bulunduihınu gördü. Er· 
tle iÜnü usyaya doğru ııiden bir tmı 
bir ~lunacağım ve bu paranın orada hiç 
&İt ~~ yararniyacağmı düşünerek klüht-
6 di. Yüz franğı verdi, mukabilinde~ Briç 'kralı Giilbersto 

Ortak otahm ! 
Gilberston mahçup olmuştu. Geuç ka 

dmdan af talep ve kendisini yemeğe da
vet etti. 

Onu o kadar güzel buluyordu ki, şu sö 
:ıü söylemekten kedini alamadı: 

- Baş ba~ geçirilen bir hayat bir 
briç partisinden daha iyi değil mi? 

- Evet. fakat bu suali niçin sordu-
nuz? 

Gözlerini gözlerine dikerek ce\-ap ver
di: 

- Ortak oynardık. Ve hiç şüphesiz 
her partiyi kazanırdık ... 

Bir kaç gün sonra evlendiler. Kamu 
tarih ve iktısad profesörlüğünden vaz 
geçmesini, profesyonel bir oyuncu olma

, srnı tavsiye etti. 

~naldı ve rulet masasına yaklaştı. 
~!et dunnuştu. Karşısındaki 12 nu· 1 
lraflk ~tu. Bu numaranın üzerine 2.5 ı hadiseler dolayısiy!e fakir düşmüş ve ha 

n· lık bir fiş attı. yatını kazanmak için bir stüdyo açrmş· 

Gülberston, kar.ısının teklifini muva· 
hk ve daha karii buldu. Ve ~yunu, tıp · 
kı bir riyaziye meselesi gibi tetkike ko
yuldu. 

Az sonra yeni bir O}'Un usulü keşfet
ti. Bu keşfine dair de mühim bir eser 
yazdı, yüz binlerce nusha sattı. Büyük 
bir servet kazandı. Bu eserini diğerleri 
takip etti. 

bi §~r an sonra yanında oturan öküz gi· tr. Buraya briç oynamak veya öğrenmek 
J..aı~~rnan bir adam yerinden fırlayarak için gelenlerden bir duhuliye alıyor, bu· 
tam ~ Ve siddetle Gülberstonun ayağın:ı 
aea b' a nasınnın üstüne bastı. Delikanlı 

ır ı eryad kopardı: 
._Herif· g·· Un k" .. , ır , oz or mu ... 

· ._ r.ôr · r~ · J ou Sö . sensın... \,.A;'.:::aretın var<:a ge . 
• Zij d133 d tek t Ce . .' r a rar e ... 

nunla geçiniyordu. Delikanlryı görünce 
rvine götürmekte israr etti. 
Bir rakig 

Gülberston. çok iyi briç bilirdi. bir 
partiye girdi. Rakibi genç bir kızdı. Ve 

Arnerikada büyük bir ~hreti vardı . ~ ~ Gulber ton ı;isman adamın arka 
h. ~rı ~Ürüdü. ~of~da yumruk yumru- Delikanlı oyun ve kumar mübtela.sı ka 
t\ıldu.ı; 1saı;a geldiler. Nihayet ikisi de yo dmlan hiç sevmezdi. Bunu açıkça söy-
11ıktııar kı llluhac:rm hiribirlerlnin elini lemekten çekinmedi. Genç kiz, onun bu 
l · ayrıldılar. kabalığına cevap vennedi. Yalnız gözle-
tıa.rıı t rn rini kırpmakla iktifa etti. 
C(llbe 'Yacak bir para Oyun, Gilberstonun ve ortağmm mağ 

tıncıeki ;;.ton .1:11et masasına döndü. E- lObiyeti ile nihayet buldu. Profesyonel 
~ac:ı~ 0 rt fışı bir numara üzerine ko· 

-"ı!'.ı Sırad 
....._ 1 a krupiye: 
~ ki~"> nurnara üzerine 25 ıranğı ko-

l)· •.. 
ıye sa d 

akJr baş r u. O zaman, Gülberstonun 
lto~.d~na geldi. Bu parayı kendisinin 
~İleri ite ""~ hatırladı. Masanın başında 

r""' kru · · ....._Ben Pıyenın yanına geldi. Ve: 

1 
12 nurn' dedi. Ben koydum. 

ar:ı da tek ara 700 frank kazanmıştı. Bun 
~fer de 25 ra~ a)•ni numaraya koydu. Bu 
. Ancaı.. bı~ f1:nk kazandı. 

ttını1 ~ u <!rtcsı gun sol gözü şiş ve çü-
arL·. }'andığı . 
İle ·''llC!a Old zarnan başına gelenın 
f }"aı nu u. Ve o dakikadan itibaren 
~~'Clasıı1ı; ordusu ile intihara koşmanın 
r"lih ını anladı. 

Sirrı .Yarışı 
tin~- dı. en bü ük. • • 
\e ~ harp Y emelı her gim bır ye· 
"al llıakıa:an Avrupadan hir an ev· 

Purıa N kta idi. llk hareket eden 
\'<>lda ev Yorka gitti. • 

~~dil, Bir0~cla ne yapacağım duşünü · 
~.bir ~s &eneraıının kıziyle evlen 
l'tı U <>lduğu . ~alı maden mühendisinin 
ltrj~ll. Arrıe ~~n Çok iyi bir tahsil gör· 
~ '~i n ada tarih ve iktı5ad der~ 

1\ ~t, f\ tasavvur etti. 

~~da :ı~a~ k~ndisine gülen ta!i 
ıiA ır Rün Ynı güler çehre}; göster 

genç kız nezaketle sordu: ''Nasıl möı:;yö 

Gülberston, kadınJarrn da i;; briç oynİ· 
yahilrliklerine kanaat getirdiniz mi?" 

Miithiş bir kazanç 
Usulünü öğretmek için dört bin ki~i 

kullanmiya başladı. Bunlara usulünü öğ 
retiyor, başkalarına öğretmelerine mü· 
saade vermek için kendilerinden üçer İn
giliz liraı:;ı diploma ücreti aynca da se· 
nede de iki lngiliz lirası hisse alıyordu. 

En büyük muvaffakyeti 1923 de, Sid· 
ney Lenz·ıe oynadığı partide kazandı. 
Bu parti otuz üç gün devam etti ve ken
disine 2 mil)•on dQlar kazandırdı. 

Gülberston yalnız briç oynamaz. Briçe 
dair radyöda konferanslar verir ve çok 
para alır. Bu sayede milyoner olmuştur . 
Senede 100 bin İngiliz lirasr geliri var· 
dır. 

'"VSlla Sokakt el 1 tttj l'lnda11 a o aşırken eski aile 
· \Plktiyıc > n~h . bir kadına tesadiif j 

~n olan bu kadm tlOn 

ArnavutluTc K~ 'l/ooar Kontesi Appon!ff ile eu1enmr. ine Mnsolininin 
nihayet muuafak.at ettiği haber veriliyor. Resinı<UJ Mrıoar Kontesile Kra

"" yeni 1'esimleri ni görüyorsunuz 

HDS0 AŞK ve D&!TIRAP ROMAND 
Nakleden: SUHEYLA ŞEFiK 

-----------------------------------------------------·-----4-
Nermtn önce üvey annesine, son

ra Hatice hanıma baktı. Kararsız
lık, düşünce ve heyecan gözlerinin 
rengini daha koyulaştırmıştı: 

- Bilmem ... dedi. Eğer siz muva
fık görüyorsanız Hatice hanımefen
di. Tabit kendisini iyi tanırsınız. lyi 
bir zevç olabilirse? .. 

- Çok iyi eslAdım. Yalmz bu söy
lediğim elbet biraz gilç. Bu kndnr 
dUşUnUlen bir kadının yerine geç. 
mek kolay değil .. Fakat senin de öy-
le güzel ve iyi tarafların var ki Fe
rldl kendine pek çabuk bağlayablllr 
sin. 

Relkls hanım y(}zUnde dolaşan bir 
sineği hızla kovarak: 

- Bllhassa ona iı;tediğl evladı 
verebilirsen... Herhalde bu onun 
~n bUyilk arznsu ve evlenmesinin 
başlıca sebebidir . 

Alle adlarının devamını babası 

ile kendisi çok lstlyorlnr. 
Şakir bey başını sal ıyarak: 
- Pek tabtt, dedi. 
nelkis hamın devam etti: 
- Sizde bir kere görmUştUm llatt

cc hanım efendi ~ok mükemmel btr 
adam. Daha fnzln dUşUnmeğe hacet 
yok sanırım Nermin .. 

- Yarma kadar dUşUnmek isterim 
anne. 

- DUşUnmek mi? Hatice hanrme
fcndl bize en mUhlm teminatı verdik 
ten sonra düştlnmeğe hacet var mı? 

Hatice hanımefendi hemen atıldı: 
- Tabll hnkkr. Böyle clddt mese

lelerde her zaman dUştlnerek hare
ke't etmek 1dzım. Yarın cevabınızı 
alrnm. Umıt ettiğim gibi çıkarsa 

yeğenime haber veririm. Artık bana 
izin verlnlı .. 

Kalktı. Nermtntn sıcak yUzUnU 
öptll . .SAkl r bey .a.nnqN.._ v~ !\I?f r
deJJI onu sokak kapışma kadar teşyi 
ettiler. Sonra döndiller, Şakir beyin 
romatizmalı titrek ayakları taşlığın 
glrlntllerlne takılıyordu . Belkls ha
nım ihtar etti: 

- İnsanın bir yerl kırılacak. Fa
kat ne yaparsın. Ev, evlikten çıktı,. 
Allnhdnn Umtdl kesmemeli .. Belki 
yardımcımız olur. 

Nermin bu sözlerin manasını an-
lnmıştr. Bu yardım Ferit beyle 1 
evlenirse olnblllrdi. Vo bu izdivacı 
nllestnln sandetl için kabul edecek
ti . Şimdiye kadar ne bilyUk fednk~r
lrklnr etmişti! Hiç olmazsa bu sefer 
olsun A.dl düşüncelerini ondan snkln
snlar olmaz mıydı? 

Karnnltk koridorda. Şakir bey 
göz kapaklarını ağır ağır kaldıra
rak kızını seyrediyordu: 

- Haydi bakalım küçüğUm. İşte 
tnll bize gUJUyor. Fakat benim de 
elimden kAtlbim gidiyor .. 

EJIIl} kaldırarak NPrminln yUzUnü 
okşadı. Çok memnun ı;ör1lnen kırmı-
zı yUzUndc ufak bir ilzilntU farkcdi
lfyordu. 

Belkls hanım söze karıştı: 
- FevkaH\de bir damat kaznnr

vorsunuz. Akla A"elmlvecek bir ş~y. 
iıu her şeye tercih edlllr. 

Nermin küçUk bir kapıdan geçe
rek bahçeye indi. Yalnız kalmak is
tiyordu. tn~e vücudunu tamamlle 
kaplayan bir incir ağacının gölgesi
ne oturdu. Güneş ziyalarını. bahçe
nin Uzerlnden çekiyordu. Bnhçeye 
seneler var ki nrtık bakılamıyordu. 

Eski emektarlardan Hasan çavuş 
hazan çnlt~ıyor, tarhları dUzelterek 
meşgul oluyordıı. Ortada. kararmış. 
otlarla kapanmış duran yüksek bir 
mermer sak!H çok hazin bir manzara 
vUr.ude getiriyordu. Hafif bir :rliz
gAr esti, yapraklar dilştU: bu, mev
simin sonunu gHsterlyordu. Nermin 
ellerini kavuşturmuş dilşUnüyordu. 
Genç paşa zadenin asli nazik profi
lini, dd(lt bakışlarım. bilhassa biraz 
canlandığı zaman çok gUzel olan 
gözlerini dUşUnUyordu. Ilatıce MU· 
never hanım akrabasının manevi 
kıymeti hakkında kAfl derecede te
minat vermişti. 

Nermlnfn bu izdivacı kabul etme. 
sine hiçbir mani yoktu. Ferit be. 
yln tık karısına karşı gösterdiği sa
dakati kendisini daha ytlkseltmiyor
muydıı; Bu derecA 1:ndık k:ır. kisi 
bulunablltrdl. 

Nermin, onu sarışın Feridcdcn 
kıslrnnmyacak onu unutturmağı dü
şUnmiyccckti. Bir ölü tehlikeli bir 
rakip olamazdı. O Ferit Hikmet bey 
tein zeki, se,·lmll, sadık bir zevce, 
bu baba ile oğlu teselli edecek bir 
kadın olacaktı. Tabii o da Nermlne 
karşı samlmt bir muhabbet besllyc
cektl. 

Bir gilrültü ona Hüseyin çavuşun 

yaklaştığını haber verdi. Zavallı a
damın omuzlnrı çökmüştü. Kucakla· 
drğı sebzeleri A.deta güç taşıyordu. 
Yanından geçerken, akşamın son ay; 
dınlrkları, çamurlu esvaplarını, yor 
gun yUzUnU nydnılatryordu. Neremln 
düşUndli: "Ne kadar ihtiyarlamış, çn 
1Tşnmıyncak bir haldeyken hA.I! dl· 
diniyor. Bu bize sadakatten ... ,, İyice 
düşünebilmek lcln gözlerlnJ kapadı. 
Bir mUddet durdu. Sonra gözlerini 
açtı. Bu sırada son kalan aydınlık· 
iar birkaç dakika daha göz kapak .. 
ları üzerinde dolaştı ve yavaşça SÖY• 
lendi: 

- Bu izdivacı kabul etmekte hlç 
bir mani görmliyorum. Hem herke{ 
memnun etmiş olurum. 

-3-

Nermin ve kardeşinin güllerle 
silsledlklerl loş salonda Ferit bey; 
ilk ziyaretini yapmıştı. Se\•lmll ve 
mültefit hali, müstakbel lcaynana ile 
babanın ve bilhassa Sevimin hoşuna 
gitmişti. Biraz sonra Şakir beyler Fe 
rlt beyin babasına gitmeye hazırla
nırken Sevim Nermlne yavaşça: 

- Çok fyl blr adam. dedi. Baliu .. 
yar olacaksın Nermlnclğlm. 

Ferit beyin arabası Şakir beyle a .. 
llesinl Hikmet paşa köşküne götilrU~ 
yordu. Köşk şehrin k~nrmdaydr. 
Renkll camlı yüksek pencereleri us .. 
tUne çelenkler resmedilmişti. 

Nermin arabadan Jnerken güne• 
şln ziyası altında parlayan bu kur
şuni taş binayı uzun uzun seyretti. 
İşte onun evi, ocağı karşısındaydı. 
Bir takım acı hatıralar gören bu yUk 
s ek duyarların arasında acaba 'mes' 
ut olacak mıydı? 

Bu fikirler ona muhteşem köşkU 
korkunç hnttn. esrarengiz gösteri• 
yordu. Gnyrllbtlyarl gözlerini Ferit 
beye çevirdi. Fakat onunkllerine te. 
sadUf etmedi. Genç paşazade önden 
ilerlemişti. Misafirlere yol gösterı .. 
yordu. Uşaklardan birisi Hikmet pa 
şanın kendilerini tarasada bekledi .. 
ğinl söyledi. Ferit bey Nermlne dö~ 
nerek yavaşça: 

- Babam sizi gl\rmek için telAş 
içinde ... Hatice Münevver hanıma .. 
fendi sizi o kadar methetti ki Meta 
sukutu hayale uğramaktan korku
yor gibi. Fakat sizi gördUkten sonra 
memnun olacağına eminim. 

:Nermin, hafif bir tebessümle cevap 
verdi. DUşUntıyordu: "lyl bir a
dam olmasa bana bu kelimeleri sar
fcdeblllr mi?,, 

HUznUne biraz neşo karıştı. 
Ferit beyin bunu söyleyebilmek f. 

c;:in ne kadar gayret sar!ettfğinl far
ketmemlştl bile. 

Irnşklln öhUr tarafında gölgeli ge. 
niş bir trnsa daha vardı. Hikmet pa. 
şa bahçesinin meşhur gilllerJ koku
larını ta ?\ermine kadar gônderlyor· 
lardı. KöşkUn bir tarafı bütlin bu 
gi.11lcr1e sarılmıştı. Ağaçların dalla· 
rındn, hep bu beyaz ve sarı güller 
sallanıyordu • 

Trasadn. Hikmet paşa geniş kol
tuğuna yaslanmış bekliyordu. Dört 
sencdenberl hastalık onu bu hale 
getirmişti. Zayıf yüzlindeki siyah ve 
hazin gözleri misafirlerin geldiğin~ 
görerek canlandı. 

Şakir beyle zevcesini selftmladık
tan sonra u7.un uzun Nermlne baktı. 
Genç kır. bu mUşflk ve sakin bakış
tan hiç rahatsız olmuyordu. ÇUnkn 
Ferit beyin memnun yUzil onu temin 
etmişti. Hikmet paşa oğlu gibi çok 
nazikti. Müstakbel gelinini tam is
tediği gihi zeki, sakin, o~lunu meş
gul edebilecek bir vaziyette gördUk
te kendini bahtiyar addedJyordu. 

Etrafında bUtün misafirler toplan 
mıştı. NPrmln, lrnympederlnln sual
lerine ahenkli seslle cevap veriyor
du. Ferit bey bnzan bahse karışıyor, 
yerine gclmlyecek olan eski hatıra
lnrmın tcssUrüne alışmış glbl sakin 
görUnUyordu. 

. ,(Devamı yar), 
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A!manyada komplo 
,__ Ha,uıraıı 1 incide 

nln nazl partisliıJn müdahalelerinden 
kurbu'ılmuı istenmekteydi. 

Hattl &aylendiğfne göre, A'manya
da. impa.ratorluğun iadesi için bir kom
plo bile hazır!anmıetı. Bu komplonun 
mürettipleri eski I{ayzer Vilhelmin 
ikinci o:ilunu tahta geçirmeye hazır· 
lanm ış tardı. 

"Le Temps" gazetesinin bu hava
aisi veren nüshaları Almanya.da top
lattırılml§tır. 

Londraya p;<Sre 
· Lon'dra, 8 (Husus!) - Eerlin hl· 
Cli:c!erinln matbuatta uyandırdığı he
yecan bugiln de devam etmektedir. 

Mitlerin bir muzafferiyet kazandı· 
İftnı ve hUkömetin mutlak surette 
nasyonal - sosyalist m:ı.hiyetinin kuv-

vetlendiğini teslim etmekle beraber, 
gazeteler, bu değişikliğin ordu, Hit-

ler ve hat~ hiçbir zaman mesel~ h
panyada müdahaleye taraftar bulun-
mamış otan, bizzat millet arasındaki 
görüı ihtiliflarını tebarilz ettirdiğini 
kaydediyorlar. Sol cer,.ıh gazete!eri, 
bunu kaydederken memnuniyet gös
termektedirler. 
ı Dally Ekspres gaz!testne g5re, 
Eerlin bldiselerinin esrar perdesi he
nüz çözUlmemiştir. 

Gazete, keza ordu lle nasyonal • sos
yalist hUkumetl arasında yeni mUna- ı 
ka,:ıların kuvveUe muhtemel olduğu· 
nu öğreniyor. 
· Ayni gazeteye naz:ıran, beynelmilel 
mlinasebctlcr ve muhtemel aeemi te
cavüz paktı hnk1nnda:d İl"~iliz - Al-

man mllzakerelerinhı tehiri de derpit 
edilmektedir. 

Gazetenin bqmakaleslnde vaziyet.
teki gerginlik kaydedildikten 10nra, 
Almanyanın "doldurulmuş bit- tüf enk,, 
olduğu bildirilmekte ve ıu sureUe de
vam edilmektedir: 

.. Generaller, ispanyada veya başka 
yerlerde Mussoliniyi takip ederek ser
güzeştler politikası takibine taraftar 
değillerdi. LUzumu·,·an fazla konuştu
lar ve Hitler de vazifelerine nihayet 
verdi. Ancak 1J5urası kayda değer ki, 
hiçbir kimseyi kurşuna dizmedl.,. 

S:ındey Taymls gazetesi Hftlerin 
l!e!I kımldığmı yazmaktadır. 20 "1bat
ta bir nutuk 11öyliyeee~ evve1ee il~n 
edilmiş 01du~ i~in Hitler sakin blr 
yerde acele tedavi edilmek Uzere Bav
yerada 1d malikanesir.e gitmi~tir. Ber· 
lf n ise bu haberi tekzib etmektedir. 

Hitlfl!r 8Pr'inden 11vr1'dı 
Tierlln, R tHu~mın - YPnl hariciye na· 

rırı Yon Rilıht'nlrop, yn hu hnrıa sonun· 
cia veyahl1t önümüıciekl hnrta blıtayptincle 
v:ızi(e-;ine rec;men başlı~·oC'nktır. Von Rib 
hPntorn en·elA arzı veda için Lonrlraya 
11iıtcC'ektlr. 

Hltler. nerrhte~aıulendekl mollkllne~ıne 
h:ırekel eımı~ıir. Yeni hıırlrlye n:ızırı \'on 
Rihbenlrop da ornıta bulunmaktadır ve 
kenrlislle ııörOşecektir. 

l\l:ıreş:ıl C'iörinll dün fkll!ınl nı11.1n Dr. 
Funka resmen .vlzireslnl teslim eyleml~
tlr. 

Hitler tıalyaya ynpaenlt se~·ahat e~n:ı 
ınnıla Nr.poll körfezlndt toplıınar.ak olan 
lı:ıJran donanmuını tertlt edecektir. 

Bu mfinHebelle tahtelbahirJer, birden 
bire "'u yil7.üne ~ıkarak mlıauam bir "ıa· 
malı har,, re-"mPdece!;Jerdlr. 

II-Iukul' fakültesinde 
tedrisat gene üç 
sene mi olacak ? 

Ankara, 1 (Hususi) - tstanbul 0-
nivcrsitesine bağlı Hukuk Fakültesi 
gc ~en sene yapılan ·bir tallmatname 
ile dört seneye çıkarılmış, buna mu
kabil Ankara hukuk fakültesi ise Uç 
sene üzerinden tedrlaat& devam et-
ın:::tir. 
S3ylendiğlne göre, ali.kadarlar An· 

ll1~\Hll\: 
• nuıl:ıpc-sledeld kntolllc ton~~•ne ııt· 

C!ccc~ı olan lrlonıla murnhho~ heyeti ilk 
kararl:ıra r:ı~men Almanya )•olu)·la seya· 
hat clmlyccektlr. Bunun sebebi Hillerln 
Alm:ın kaloliklerlnl konı;ıreye ittirak et
mekten menetmiş olmasıdır. 
ı • Belçika ıtışlşlerl bakanı Spaak bu haf
ta hc)nclmilel \"aziyel ve Cenevre trörQş
mc!erı h:ıkkınd:ı meclble beyanatla bulu· 
nacaktır. D:ıkonın lı:ılyan lmpanıtorhı~ 
nun tımınm:ısına ve general fl'ranko hak
kında rakip edlleC'ck f3rz1 harekele dair 
olnc:ık beyanatı alaka ile beklenmektedir. 
' • Alman.va • l.llvon:ra ekonomi komis-
70nları ~ ,11h:1ll11 işlerini blllnnişlerıllr. 
Lllvanya ihracatının da, muvazeneyi te
m in edecek !)ekihle, arıacoAı llmlt edilmek 
tedir. Ayni zamanda 1938 yılı l~in iki 
memlc!<el arasında aeyahal nıeselesi de 
Juılledilmişllr. 

• Belı:ikada kalo11k hlolcu, tıaJyan lmpa
nlorlultu ve Franl<o hükOmeli ile normal 
mnnn"chcller tesisi haklunüa hükClmete 
bir muhtıra vermiştir. 

• lnlihah:ıl miicoıtclelerl mnnaııehellle 
Jtomnn)·oıta knnlı hadiseler zuhur elmit
tlr. "Ocmlrmuharıılar., teşkilatı azasından 
iki kişi ölmüş \'e birçockhırı da aAır suret 
te )ar:ılanmışıır. 

• Arcul~ torpidosu C".enova - Seslrl'deki 
~n-;:ılıto ter-;oncsinıte \'e Temhlcn denizat 
tı ı;cınisl de Spezia lezgAhlarmıla denize 
ind ! rllmlşlir. 

• Fran-;anın 1!)3S kl\nunusanlslnılekl it· 
hnll\lı: 3.:l!>2.000.000 frank ve 4.20.707 ton 
dur. 1937 kiınunur.anlslne nazaran 

559.000.000 frank faıl:ıJık ve 539. 1-t 1 ton 
eksi!.Jik vardır. Jhracııl: 2.451.000.000 

kara. ve latanbul Untversltelerl ara • 
amdaki bu farkı kaldırmayı kararlae
tırmrşJardrr. 

Son günlerde bu işi tetkik için top
lantılar yapılmaktadır. Karar kat'ile
tecek olursa latanbul hukuku da Uç 
seneye lne~ek ve burada da sömestr 
U8ulU ihdas edilecektir. 

Fransa 
end·şede 

_.. llııl)laralı 1 lnc-lıte 
neticeleri bildirecek ve lngiliz - ltal
yan miınasebetlerlnin ıılahı için mev
cut imkinlar hakkında müzakerelerde 
bulunac:.!ctır. iyi haber alan mahfeller 
Fransa ile İtalya arasınla']9 münasebet
lerde de böyle bir aaWı husule gelmesi 
lizrm geldiğini beyan etmekte ve bilhaı 
ıa Garptrab:usuncla Tunus hududu bo
yunda dört ltr~yan kolordusunun m:ı

nevra yapmakta oldufu hıkkın>Jaki ha • 
berin enclite uyandırdıiını ilave eyle
~ektedir. 

ln~illerenfn notası 
Londra, 8 (Huıuıl) - Akdenlrdeki 

korsanhs hldiselerinl tetkik etmek üze
re toplanan ~b:ne lçtimamdan ıonra 

lngili2 hükQmeti generı! Frankoya 
tiddetll bir nota vermiıtir. 

Röyterfn haber aldığına gare, nota
'da İngiliz hükQmetinin artık sabn tll
kenm:ı olduğu yazılıdır. 

Eılen ·n 1t<Sılerl 
Avam kamarasında, Endymon ve Al

cira tn:illz gemilerinin tahribi hakkın· 
da beyanatta bulunan Eden demiıtir ki: 

.._ Bugllnden itıöaren Ingiliz harp 
ge:niler:nin fa:ıliyette bulunduktan 
garbi Akdeniz mıntıkasında bir deniz 
altı gemisi, clalmıı vaziyette olara'; ke! 
fed"lirse, ticaret gemilerine hücum ni
yctir. ... Je gibi t:lakki oluna:aktır. İngil
tere hükti:neti, bu mır.tak;ıla dalmıı 

vaziyette bulunan denbaltt gemilerine 
mlisanuıha gö:termiyecektir. Eğer dal· 
mıı vaziyette bir denizaltı gemili görü 

frank Te 2.791.000 tondur. Bunda 1937 U 
nıınu~:ıniıılne nazaran ns2.ooo.ooo frank ve 
3iG.OOO ıon fazl:ılık vardır. 

• Alm:ın • l.ch el:onomlk muaheıte"lnln 
... ,. : ,.ı_ ""'""tı" lcnmi'l)"OD, ıelece.k hafla 
llJnlhle toplan.cnklır. 

. liirse derhal hü ~um etmeleri için harp 
gemilerine emirler verilmiıtir. 

• Yım• prenııl Nllcolos'nun sıhhi .azı 
J!!I ıı!hrl•şmı,tır. 

• DOk Yed o,ea de Vind~or Fransada , 
Versayda La Mare ıatosuna yerletmlfler- İ 
"1r. 

İngiltere h::ki'ımeti, tngil'7. seyrisefa
lnine k·rşı bu gayri muhik hUeumlan
~imd'ye k::dar büyük bir ıJb:rb k:?r

tıfa:nı§tır. Fakat bu sabır, artık til
kenmiı bulunmaktadır. 

Evvel ve ahir, ıu cihetin bmnme.ı 

Ç!n - Japon 
harbi 

Şansfıoy, 8 (A.A.) - Buraya telen Tn
gllıı. ı.eyyalılorı, Aıııoy'u n pe'""'ıuLe tılinü 
Japon ıuyyarelerl \"e cuma · günü Japon 
harp tay.)are scıııılcri tarafından bomLar· 
dımıını ııetice:ıin<le lı;ırk Çinlinin leler ol· 
muş ve bir rok Çinlinin <le yura.lıuımış 

olduğunu be)an eımeklecJlrler. 
Uu ıaarruzl:ır ılelışcle ıluçur olmuş olan 

Çinlı halkın külle hıılinde Amoyuıı Lcy
nelmileJ iıntıyuzlı mınlııkıısı olıın Kulanı· 
bııuya talıacllm etmelerini intaç etınlıtir. 
Perşembe ıünkn boınbardıman esnasında 
Japon taarruzuna karşı )'alnaı Çinlilerın 
tayyare defi loplarının iki endııhtı ,. 
milralylSzlerin, tüCeklerln gayri muntazam 
aleşile mukabele edilmiş Cuma günQ Ja
ponl:ırın iki harp 11emlsi kaleleri ve radyo 
istasyonunu bombardıman elmiş ise de 
ika etmlt oldukları hasar ehemmiyetli de
lildir. Kaleler, ıiddelle mukabelede Lulun 
muş, bunun üzerine Jııpoo harp ıeıuılerı 

çeki im iştir. 
Mohalll g11Zeteler, Japonların )'akında 

teslim olmaclılı takc.Jirde şehrin hava bom
bardımanlarlle tamamen tahrip edıleceAi 
tehdidini mutazıunnıın bir ülliınatoıu ver 
mit olduklarını haber vermektedirler. 

Yeni ıulh şartlan 
Tokyo, 8 (A.A.) - l>omei ajanın blldlrl 

yor: , 
Japonyanın Çlnıten talep edecell tazmi

nat ve Çin para sistemi hakkında sorulan 
suallere cevap veren hariciye nazırı Hi· 
rota, hükt\metin yeni Çin rejimi ile )apa· 
cağı rnüa:ı:.l•erclere tazırinnl ta lebeni de ih· 
liva eden ve evvelce neşrec.lilmit bulunan 
dörl esaslı sulh şartını ileri aüreceAini 
tasrih e)·leıniştir. 

Hiroln bu ıazıııinalın yalmz para olarak 
deilil fakat ayni zaıııancla her iki ınemle· 
kelin refahını gözônüncJe tutarak mal ola· 
rak f!llleneceğlnl ll:ive elıni~lr. 

Hiroıa billıhare, Çinin hariçten sllAh •e 
mQhimınal elde etmesi keyriyelinin öniı· 
ne gerilmesine çalışıla«'alına da bildirmiş 
ve Çin pııra si1te111inin muhıemel bir yok· 
lamnsının faydalı bir iş olup olmadığının 
cayisual ohlultunu söylem iştir. 

Şimali Cinde bir banka kurulmasına 

mılz:ıherel e) liyen Japon hüküıneli, bu 
yolda mail tedbirler almak irin merke:ı:I 
Çin hQkOmelinln snğlam bir suretle kuı·uJ 

masını bekliyecekllr. 

"Japonlarla çahşmaklan 
çekininiz!,, 

Londra, 9 (hususi) - SantJhaydan gelen 
bir lıubere göre Fransız imtiyaz mmlaka· 
ımrlaki iki tarah ağaçlı bir yolcla kesik 
ve kanh blr baı bulunmu,ıur. Bu baf8, 
üzer inde "Jııpo ıılıırla çolışm aktnn çekini· 
niı !,, ibaresi yazılı bir klığıt llişlırilmiş· 
U. B:ış tanınmıyacak bir haldedir. Fakat 
tahmine ve urak benzerliklere bakılırsa 
bu Evening Nlyuz ştazelesi muharrirlerin· 
den Tsai'ye aillir. Bu zat son günlerıle 
Japonlara meylelmlşll. Bunun sllilh ve 
bombalarla tedhiş harekeli yopan Çinlt· 
lerin eseri olduAu s:ınılmakladır. 

Alm:ınyanın Tokyo büyük elrisl dün sa
bah •aziresinclcn ayrılnrak Almanyaya 
harekl't etmiştir. Serire imparalor da cta
hil olduğu halde bir rok zevat ayrılık he· 
d iyeleri göndermişlerdir. 

Harp vazıvetı 

Çinliler mukavt:met 
ediyorlarmiş 

Çinlilerin Tientsin • Putkov etmen. 
dif er hattının cenub mıntakasında 
mukabil taarruza geçtik!eri bfldiril· 
mektedir. Bu ha valide ricat ettiklerine 
dair çıkanlan haberleri tekzip ediyor
lar. 7 Çin tayyaresi Hvai nehrinin ce
nub sahilindeki Japon mevzilerini 
bombardıman etmiş ve Japonlara a
ğır zayiat verdirmiştir. 

Japonlar, Kantonun deltası cenubun 
daki Heingehou t;ehrini bombardıman 
etmişferdir. Bu ıehirden Mataoya 
mliltecller gelmektedir. Japonlar ayni 
zam.anda Chfhli körfezindeki Lungko 
limanmı da harbetmcksizin legal et • 
mitlerdir. 
İngiliz ame1eı1 ve Japın 
gemileri 

Londra, 8 CA. A.) - Dok ameleal 
.. Aaaka Ma!' .J'' ve Kashima Maru is
mindeki Japon gemllerindeld et)'ayı 
bop.!tmaktu imtina etmiglerdlr. Bu 
gemileri boşaltmak için .. Nevyork 11· 
ne,, ıııendlkaya dahil olmıyan qçiler 
tutmak mecburiyetinde kalmqtır. Bu 
tarzı bereket sendikalarla vapur kUm 
panyalan arasındaki itlllflara muga
yir oldu~ için dok amelesi araamdi. 
memnuniyetsizlik uyandırmıştır. 

zamanı ıelmiftir ır_t, tngiltere bilkQmeti 
bu bllcumlara kartı yrı'lll% protestolarla 
ve tazminat talepleriyle mukabelede 
devam ~:mlyecekt:r. Bu ıebeplerden 

dolayı, hU!:ftmet, general Francoya hil· 
cumbnn tek.rrürü takdir"nde, her vak 
anın icap ettirdiği mukabele bilmi!il ha 
r~ketlerinin, herhangi bir ihbara ihtiyaç 
kalmalwz~ alınması bıkkmı hıcil-

8 ŞlIBAT - 1938 

Asri bin bir-gece masauo ... 

Cava Sultann 1~ 
karısını boşuyor 

Sebep: 
Çok güzel bfr Avrupah kı%1 
delıcesıne sevmesi ve o
nunla evlenmek ıstemesıdır 

Son gelen Avrupa gazeteleri, Ca
va aaH•nıa genç aultanı Pokoe ~ 
ln Soeyodilogonun (bu iami bir claha 
tekrar etmiyeceğimU.e lıöa veri;yoruz) 
uzun eeııelerdenberi ltalyada aileeıle 
birlikte ikamet eden Nadya Vloeov a
dında genç ve gU7.8l bJr Rua imayla 
evlenmek için, on iki k&namı booıya
eağuıı haber veriyorlar. 

Cava '11ltanı ile genç Rua kızmm 
qk maceruı, bln bir gece ma1allan
m pek andırmaktadır. Fakat url bin 
bir gece maaallanm- Çliııld1 lld eev
gili Sen - Moriçte kıt aporlan yapar· 
ken tamp111ı•ar ve orada aeviomlller· 
dl. 

Filhakika, Nadya bir gUn yokuf a
pğı skilerle kayarken düşmüş ve onu 
yerden, o garib isimli ve sevimli genç 
suJt.ın kaldırmıştı. tık tesadüfleri if. 
le böyle olmu§tu. 
Artık biribirlerinden hiç ayrılmı • 

yorlardı. Ayrılmak da istemiyorlar
dı. Genç kızı Cava aduma götürebll· 
mek için, 15 milyon inunm htıkUm • 
darı olan Cokcakarta BUltam prens 
Pokoe Alain, bu yirmi yqmdakl genç 
ve güzel sanım kızla evJenmele ta • 
lip oldu. 

Prens. •• Ada... Bfr pnç tm teshir 
etmek için bunlar klfiydi. Fakat bun- Nadya. Vla.sov 
lar, ayni zamanda, romantizmden h<>t
lanmıyan bir anneyi llrldltmeye de ye 
tebiliyordu. 

Netekim, prenahı bu ta!ebf redde -

dildi .. genç kımı anneeı. aleli.cele yeni Ak ay 
haaıtlanarak kızıyla beraber ltaıyaya 

da:!~ mtırabı lc;inde kıvranm; •nl· vapur 1ar1 
h Nac!yayı oyalamak lhmıdı. Genç (h 1 ye O 1 V 8 p Ur d 8 b8 
kız seyahate çıktı, fakat, kendJalnf 
bekliyecefinl BlSyliyen efsanevi g(!RJ y 8 p t 1 r .. a c 8 k 
sultanı unutmadı. Akay idaresi için Almanyada ~!! 

Diğer taraftan Hollanda hUki\metl makta olan iki vapurdan biri, teY,. 
de bu izdivaca razı olmtt''ordu. Çi1nki1 aksamı itibarile, tamamlanmak Ol' 
Caval1 prensler de - tıpkı Avrupalı redir. Bu vapur önümü7.deki ay iGf' 
prensler gibi • kalplerini istedikleri de denir.e indirilecek ve au tıstuod' 
gibi kullanamazlar. Evlenmek lc;fn, makineleri takılarak dclıill kısunl,ıf 
Hollanda kra!lçeslnin mtısaadesinl al- t/f/1' 
mak mecburiyetindedirler. yapılacaktır. Yeni Akay vapuru ~ 

. Bunun Uzerine prenses Pokoe Ata- muz ortalarına doğru yap:ldığı :J Uae' 
in, a~kından kraliçe Vilhclminl haber- heyetirr.ize teslim edi!ecektir. ı• . .,. 
dar etti. Fakat kraliçe de, A vrupab vapurun da eylfil veya llkteş:in •Y· " 
bir kadımn Çokcakarta kraliçesi ola • içinde tamamen biteceği anl&§ıtııı_, 
mıyacağmı bildirdi. Buna rağmen tadır. , 
prens inat etti ve tahta vera.setirıtten Akay idaresi yeni vapurlarını etfl' 
imtina edececnnl de ileri sürdU. Hat- tar ve Anadolu yakası aefe•l d" 
ta bunlan P.ollandaya ve ihtivar ba- tahsis edecektir. On altı mil ~fi' 
bası ma"'este Hamengkoe Boe\"ono de olan bu vapurlarla İAtanbUl :S,... 
Kalifatoellanm hUkUmdarlık ettiği Ca lova postasını doğru olarak .O ~ 
vaya da haber verdi. Fakat birkaç gUıı su r
sonra, ölmek uzere bulunan ihtiyar kada yapmak kabil olacaktır- o», 
sultanm, kend!slni derhal çağıran bir retle Yalova yolu çok kısalmıl 
telgrafını a'dı. caktır. ,.., 

Bun ,.1 tl7.erlne orava d6ndU veba.. Denizbank kurularak faaııyete 4' 
bası öldUğU için hUkUmdar oldu, bil· tikten sonra Akay için iki va~-" 
yük bir eervete ve on iki zevceye te- ha mnarlanması mukarrerdir· ~ 
varlls etti; mutantan bir sarayda 1- bu müessese elinde mevcut va~ 1' 
kamete bqladı, takat Nadyayı bir c;oğu eski ve sUratsizdir. Sık .,.. ...a
tUrlU unutmadı. Jat ., .. 

Genç kum da kendlalnl hlll aevdf- mire ihtiyaç gösteren bu vapur~ 
zünden hem çok masraf edi .,,. 

flnf ve muztarlp oldu!unu blllyordu. I -14t0 
G~ç auftanm bllttln aabn tOkendJ hem de ancak ihtiyaca kMI gv-~tnı' 

ve adeta bu hakmzlıfa isyan !ttl, hat· sıtalar ekıik kalmaktadır. SU~ 
tA genç sultam aeven bul kabileler la iki yeni vapurun daha J81ll ~ 
bile adanm bazı yerlerinde kanlı hl- m lc;ln acele edilmektedir. J..k&f gJI' 
dlse!ere aebeblyet verdiler. Fakat kra- si yeni vapurlan egldfkten soıır' ~ 
Uçe Vllbelınln kararım bir tilrHl boz. ra, Halep gibi yandan çarklı et~ 
madı ve sultana 111 bAberl ~önderdi: ıannı kadrodan cıkararak ~ 
"A vnıpalı bir kadın, bir BUltanm ha- 1 S 
ı:eminde on tıçtıncll mvce olamaz.., Parls elçllll • 

Bu haber, gene; sultam tlmltsizlfğ~ Delbosla aördtl~ 
dllşUrmekten ziyade, memnun etti; Parls 8 (A. A.) _ Hsrlci~..t "-
derhal 111 cevabı verdi: '"Kanlarmım Delbos, ,dUn Türkiye bl\yilk elç.,P .H-' 
on ikisini de bopyorum, yalmz Nad· ad Davaz ile Yugoslavya ~orta 
ya mevcem w kraliçe olaeaktır." l Pur" ch't k b ı tmt..+b• 

Şimdi berkea merak etmektedir: 1 ıt a u e qo.&u 

tere bükQmeti mahfus bulunduruldu
tunu bildirmiftk. 
Aa11ere eGre httrp vıtılyetl 

Salamanca. 8 (A.A.) - Frankiatler 
Teruel cephesinde yeniden ilerlemele 
b:ı;hyarak s:erra Palameradakl bqlıca 
mevaileri itcal etmiflcıdir .. 



8 ŞUBAT - 1938 

G e ce 
G· . -Ban U:d. hanı ..• yersiz yurdsuz her in-

eı gıbı, bana da bir kovuk oldu. Kı-
8o~ ':_Yazlı geceleri, karanlık biçimsiz 
Satı agın birindeki bu eski taş binanın 
G~ı .altında ben de barınıyordum. 

tlek ·~~ hanına düştüğüm ilk geceyi 
a}' ıyı hatırlıyorum. Dondurucu bir 
Sis a~· vardı. Buz damlalı bir yağmur 
lı e 1YOrdu. Kış bastırmıştı. Köprü al
g~ı~ıiht~m boyu banmlamaz bir bale 
l!o §tı. artık... Gecenin yarısından 
0;:a. d_ılendikleri parayla caddenin 
l.i Yerınde kendilerine ispirto ziyafe
\ro!:eken serseriler meydanda yoktu. 
tuı~<>daya giden karanlık yolun kuy 
ile~ larında devirdikleri küfeleri ıçi
galil lV'rıhp u:ruya kalanlar şimdi artık 
dı'> nrr.Uyordu. Nereye sokulmuı;ııar
~ ~Ct>nin dondurucu soğuğundan. 
ile damlalı yağmurun çis<'ntisinden 

!'ede korunuyorhırdı? 
~lbfa ... l • • 

• 0 a .,.. erımı, yedek çamaşırlarımı 

h~' namın paket yaparken knTımJa. ·"la g·· 

yarısı 
geldiğini duyduğum bugün ondan 
korkuyordum; ürperiyordum. . 

Baı::ımı sokacak bir yer ... Hey! bir 
çatı altı ... Otel çok, ama, ona verecek 
.'arayı nereden bulmalı? 

~uz damlalı yağmur çiseliyordu. 
Galatanın karanlık sokaklarım, şaş
kın. yorgun adımlarla tekrar tekrar 
arşınlayıp bitirdikten sonra, rıhtım 

boyunda durmuştum: kapkara bir bi
nanın duvarına arkamı verip. koca· 

man Sf'yyah vapuruna dalmış kalmış
tım. Oynak bir cazband, rüzgarın u
ğultusunda b:ızan ynkınJa.şıyor. hazan 
U7.aklaşıyor, derinleşiyordu. Gü\'erte· 
rıe dola~an kürklü insanlann kahkaha
lrırmı duruyordum. 

Karanlık sokağın köşesinde, ufak 
lbir koltuk mevhanesi... Buğulu <'nm
\ann arkasından. i,erivi görüyord•ım: 
tek gözü siyah bir sargı ile bağlı kan· 
bur bir herif. biribiri üzerine attığı 

- - - - --- - ----- -------------·---~-~---

HABER - i!Jetsm l'Oıfl'l11 

: .... •••••••• ........ wwaouaea ... -•••••••• ...... ••• .. ••••• 

i Yazan: ~ 
i Re,at Enis ~ ·--....................................................... : 
Suratım buru5turdu. Dudaklarını büz
dü. Elinin tersile ağzını kuruladı. Pan
talonunun cebinden çıkardığı yüzlüğü 
tezgahın üzerine fırlattı. Dı~arı çıktı. 
Yalpalıyordu. Fıkır fıkır güliiyordu. 

- Mastor oldum ben! 

Diyordu. Meyhaneci, dirseklerini 
tezga.ha yaslamış, katılıyordu: yarım 
kadehrakı. dişinin ko\.'1Jğuna bile g-it
memişti serserinin ... 

Bu garib delikanlının elbet yatacak 
bir yeri yurdu vardı. Arkasından yü
rüdüm. 

Yabanr.r serseri, yayık bi: ağızla 

kantolar söylüyordu. Karanlık bir iki 
sokak geçtik. Sonr:ı. r.irid hanı_. 

* J(. Jf. 

1 "e uzun koridoru, gece karanlı
ğında - eğer buraya girişiniz ilkse -
an<':ık el yord:ımı ile geçebilirsiniz. 
Ba7.an ağzına kadar dolu bir çöp te
nekesi, üst üste y1ğrlmış küfeler: ha-

9 

1arı 0z yaşlarının karışlığı c:-amaşır· 

llııı ·k.: ~tmıştım. Elime geçen para
~k t uç~k bir kısmıyla eskipi:skü hir 
bir ef.: dız?eri çı}uk bir pant:ı.ion, delik 
lJra otr a!mıştfm. Arthrdığım birkaı; 

bacaklarına udunu yerleştirmişti. Ba
~ıpı çal~nm karnına dayamıştı. Bir 
~yler tıngır-!ntıyordu. Masaların bi -
rinde. falta.sı gibi açılmış gözleri rakı 
kadehine dalan bir sarhog, şakakları

nı yumrukları arasında sıkmıştı. Di
ğer bir iki masada. bir iki müşteri da
ha ... Şiı;man meyhaneci, pis önlüği\ 
ile tezgahın mermerini siliyordu. 

zan telleri dökülmüş pis bir meydan 
süpürgesi yürümenize engel olur: ba
cakl:ı.rmızı dolaştırır... Koridorun en 
ucundan gelen iğrenç bir sidik koku
su size anlatır ki, orad:ı. hayvanların 

bile so:. l!amıyac:ı.ğt, etrafı açık bir 
abdeshane v:ırdır. Öyle bir abdeshane 
ki, burada. bir defa da !wş, bir günde 
belki beş yüz serseri işini görür. Ve 

ki bir kafes içinec, cıgara dumanı, J 
esrar ve sidik kokusuyla uyuşan za. 

vallı bir isketecik mahpustur. 

- Ulan! horlnmnzsan gel yanıma 
bu gece .•. 

• 

;: Yiyordum. 

Bir köşede, basit bir kahve ocağı. - Dışarda aynasız mı dolaşıyor? . 

dQ11
1r~aç 1it a ... Karnımı iki, Uç, bazan 

do ~e bir - o da yarımyamalak .. -
~ir~biliyordum. Gecelerim, nemli 
~ti Uvar dibinde, soğuk kaldınmJarın 
ti~o nde Yarı uykuda verı uyhllık ge-

Duvarlarda renkleri soluk sinema a- 1 
fişleri. Belli belirsiz bir İsa resmi. 

Bize zehiri dokunmıyan yılan bin ya
şasın! 

- Yüz bin yaşasın~ öyle bir abdeshane ki içeri çevrilen 
bozuk bir yağmur oluğu ile ancak 
yağmurdan yağmura, kendiliğinden 
yıkanır. 

Kara kerevetlerin üzerinde, kanbur
larmı çıkaran irili uf aklı serseriler ... 
Kimi konuşuyor; kimi dertleşiyor; ki
mi hall:ı.şıyor. Kösedeki kırık ayaklı 

masa başında üç dilenci kum:ır oynu
lor. Kahve ocağının yanma raslıyan 
masada. şu iri boylu amele, memleketi
ni anlatıyor. Siyah top sakalh, siyah 

şapkalı bu korkunç serserinin ve §U 

yırtık p::ıntalonlu çocuğun karşılıklı 

• • 

l'du. 
.\}'a 

~ld ı, artık, donduruyordu. Islak 
~ 11'1_?11ar, insanın içine işliyecek ka 
~hı lloguktu. Uyuya kadığım bir gece
~ &aba.hı, mutlak ki, mumyalaşmış 

Birdenbire karanlık sokakta bir 
karaltı peyd~hb.ndı. Çapaçul elbiseli 
bir serseri, köşedeki meyhanenin cam· 
1ı kapısını omuzladı; ic:eri daldı. 

- Hey!.:. Meyhaneci! ... Ver yüz pa
ralık rakı §uradan ..• 

- Ulan. yüz paralık rakı mı olur? 

Koridorun tam ortasmd:ı. bir izbe. 
Harun kahvesi burasıdır. Dar mahze
nin taş duvarları dibine kaı a kere
vetler dizilmiştir. Ortada. krrık ayaklı, 
çıplak bir iki masa, etrafında birkaç 
arkalıksız iskemle ... 

- İspirtoyu bastırır diye, dört baş 
sarmsak yuttum temin ..• 

• ~ . 
- On bir yumurta yiyeceğim! 
- Ulan gebereceksin! 
- ???? 
- On b,r yumurtada yn.nm okka 

t!tıt ~ı sıntmış bulacaklardı. Ölec&k 
d' ;! ölmeyi hiç, hiç istemiyor
' aha. dün, a.ç blr köpek gibi do
tıılltı lktansa, ölmeyi özliyen ben, ölil

l':ı.krnıaştığı:ıı, burnumun dibine 

- Ağzım koksun ~·eter be!... Bili· 
rim ben satmasını onu .•• 

Tezrlha uzandı. Yarım kadehi bir 
o .• 

:rudumda, gözlerini kırpmadan dıktı. 

Kirli, sarı duvarda asılı duran isli 
şişesi kırık l~ba, ne örümcekli ta
vanr, ne toprak döşemeyi aydmJat:ı
bilir. örümcekli tavandan sarkan es-

içtikleri cıga.-.ıda esrar vardır. San, 
seyrek sakallı delikanlı sucuk ekmek 
yiyor. 

7.ehir vardır be! 
- ???? 
Şaşanlar çok: 

Reşat Ef..'!S 
~ ~onu y n rın 

!04 R' K 'R 'R K M 'A N T\ T ~. 
-.........:... ___________ ,,:JIA. ........... - " -

le~ U zamana kadar ben de krala öy
~.ır itimat telkin edeceğim ki, gaye
.. ı.n tahakkuku artık bir çocult oyunca 
l!ı tı.11' 
ikaın tne gelecektir •. Mösyöler, kralın 

d et edeceği şatoya hangi gün, daha 
Oğrusu h • . ~· . . . 
~a angı gece gırecegınızı sıze 

ta l'ltta haber vereceğim. Mösyöler, be-
her Öl ~· • b b fer , ecegunıze veya era er muzm-
0•acağımıza yemin edelim. 

o 
haı zaınan gürültü ve nidalar feci bir 
\ıc ;ldı .• Kılıçlar kmlanndan sıyrıldı 

arıdoına doğru uzandı. . 
llu,, . 

,,.eminden sonra, Vandom: tc; l>ekaJa 1 dedi. Bu sabahtan itiba

lı.ırı Şcvcrni §atosunda hiç kimse bu
Na. lllasrn.. Hepiniz başka yollardan 

d~ rı~ ~a~eket edin .• İstenilen zaman
tc'- . cpınız vaziyetten haberdar edile· 

11;glniz • • 
() · Şırndı, artık dağılalım .• 

~tdrı ?akilça sonra Sezar dö Vandomla 
ltraıı~ı, Yalnız ba§larına, yanyan<\ 
di)'o karagalıına doğru dört nala gi
~:ıı .... tlardı. '•adl k"' .. • ıd··ı . ... ııan · uı en oyune ge ıı erı 

~ltika' saat takri~n on ikiydi. Bir kaç 
lı11 ııonra, karargaha girdiler ve kra
l Sadırın d ~ 
etin ç .:ı_ a ogru yürüdüler. Silahşö -

l't aUJrları 11c~<ır d"· arasından geçiyorJardı. 

~\tıtıa ~ Vandomun başı düşünceli bir 
~a"dc • one doğru eğilmişti. Bu sırada 
~ildır11~~~un kolunu dürttü ve ~ralın 
Cltı ı_ Unde dura b' · · · ·· d. • oı;a rı: n ınsını goster ı. 
~- r •naldı 
ışu,,.. . 

cııtl ,, o, kollan .. ~ .. 
) lifi! h 1 gogsunde kavuşmuş 
b?tdıt. 'l' a de, onların gelişini seyredi-
ıt •c, §"~ bu anda, sakin ve amirane 

....._ 
0 Yle dedi: 

lct l{zhçl,,nn . . 
· · ızı teslım edın, mösyö-

l1t· 
liı.ı 1 ltarde .. 
11_ rcılılar t ~ urperdiler. AtJannı dur-
"' · kısi · d · · nın e çehresi sapsarıy-

~;: .. ,_ I 
''-"> b ' li n ekledi: 

.., •tz:rl~alde bir yanlışlık olacak t. 
ıııtd • oınet · f 

ttirte ba 1 ade cıden bir tavırla 
lctı~ 1daamaf'ıh büyük lir 

-.....------------------------!;-'/ret sarfederek soğukkanlılığını top
ladı ve kendilerine bitap etmiş olan a
dama sordu: 

- Kimsiniz, mösyö?. 
Karşılarındaki süvari cevap verdi: 
- Mademki beni tanımak istemiyor

sunuz, size şunu söyliyeyim ki, mon· 
senyör, ben, Fransa ve Navar kralı, on 
üçüncü Lfünin silihşörler alayı kuman-
danıyım .. Şimdi mösyöler, lutfen atlan
mzdan inin ve kılrçlanmzı bana teslim 
edin .• 

Vandom etrafına hiddet dolu bir na-

zar atfetti ve altmış kadar silih§Ör tara
fından sc:ıınlmış olduğunu gördü. Bu ba
kış kralın ça'Clırı önünd~ ayni heykel 

hareketsizliğiyle kendilerine bakan kar
d:nala takıldı. Burbon yumruklannı U• 

zattı ve korkunç bir sesle bağırdı 

- Sefil ve adi alçak 1 Seni elbet bu-
luruz! .• 

Sezar dö Vandom: 
- Sus! •. 
Diye emir verdi ve kzırşısındaki sü· 

variye hitaben şöyle dedi: 

- Mösyö, kral tarafından bir töz ü
zerine buraya gelen bir insanı tevk_ife 

kalkıştığınrza göre, sizi tabii tanımama 
imkan yoktu. Kralın yalan söylediğini 
nasıl rı!dıma getirebilirdim?. 

- Monsenyör, kral yalan söylemiyor. 
Kral size de, kardeşinize yaptığı mua
meleyi yapacağını vaad etmişti. İkin:.zi 

de tevkif ettiğine göre, yalan söylemiş 
olmuyor .. 

Bu, korkunç bir hak,ikatti. Kral bir 
kelime oyuniyle Antuan dö Burbonu 
koodmnıştı. 

İki kardeş atlarından indiler. He· 
men ayni .zamanda kılıçları ellerinden 
alındı. Silahşörler onların etrafını ala· 
rak, karrırgahtan dı~arıya çıkardılar o. 
radan iki yli:z- adım kadar meEafede ha· 
rekete ha.zır bir araba duruyordu. lk; 
mevkuf oraya atıldı, kapılar sımsıkı ka· 
p<C'ldı ve araba, yirmi mubafı:z-m orta-

Her kafadan btr seg. 

~A'RRAMAN KIZ ~oı 

---------------------~~~---~~-----------------------_..,--
olduğu randevuya koştu. Kardinal da 
sözünde durarak, oraya ancak dört 
muhafızla gelmişti. 

Selom lçilisesindeki çanlar s:.rıt: onu 
çaldığı zaman, ktı:dinal Vandom yolun 
üzerinde ilerledi. Arkasmdan on adım 

mesafede, dört muhafız onu takip edi
yorlardı. Rişliyö, Selom köyünün son 
evinden iki yüz adım ötede durJu. He
men akebinde, ilerisinde bir cıtm kişne· 
yişini duydu ve yolun üzerinde ilerliyen 
bir gölge gördü. Bu Antuan dö Bur • 
bondu. 

RıJliyö gülümsiyerek şöyle mırıldan
dı: 

- Öyle zanediyorum ki, peder Jo
zefin insanları ve bilhassa prensleri is
tihfafla karşılamağa hakkı var .. Bu a
damı ilk hrmlede ezmelç lazım 1 •• 

Antuan dö Burbon ilerledi, kardina
lin iki ~dım ilerisinde durdu ve soğuk 
bir tavırla şöyle dedi: 

- Sizi dinliyorum, mösyö •. 
Kardinal da cevap verdi: 

- Sizi görmekle bahtiyarım, büyük 
am"ral cenapları . . 

Burbon, eğerin üzerinde sendeledi. 

Darbe cidden <·~ırdı . Çünkü hazan, bü
yük servet ve mevkiler, felaketten \ia

ha korkunç olur. Büyük amiral 1 Bu, 
senevi yüz yirmi bin altın deme~ti 1 Bu 

memleketin içinde mühim bir kuvvet 
demekti! Öyle bir kuvvet ve mevki ki, 
Rişliyö bile bunu kendisine ma1etmek 

cesaretini hala gösterememişti 1 Burbon 
bir an austu. Çehresinde öyle bir şaş
kınlık vardı ki Rişliyö devam etti 

- Kendinizi toplayın ve size verilen 
bu amiral rütbesinin, size gayet iyi ya
kışıp yakışm:ı:iığmı söyleyin .. . 

Antuan dö Burbon ayni tavırla ce
vap verdi 

- Monsenyör, bu ünvan benim değil· 
dir . . . 

- Majeste ~rah gördüğünüz andan 
itibaren bu ünvan sizin olacaktır. Fa-

kat dikkat edin. Bu ünvDna mukabil, 
kral sizden tam bir itaat ve merbutiyet 
istiyecektir • 

- Bunu kendisine vaadetmeğe hazı-
rım. 

- Şu halde gelin.. Ve temenni ede
lim ki, kralla yapacağınız temastan, 
memleketin sükun ve refahı doğsun .. 

Mükaleme bundan ibaret lsaldı ve bir 
kaç dakika içinde Antuan ıclö Burbon 
satın alındı. Onun tarafından ne bir 
tereddüt, ne de bir itiraz vuku buldu: 
Amirallık vaadi onu eziyordu .• Yan ya
na yola koyuldular ve bazı kısa ve basit 
sözler teati ettiler. Şuna da işaret et
mek lazımdır ki, Burbon, bir tuzağa ldü
şürülmek ihtimalini bir an bile aklına 
getirmedi .• 

Nihayet Madlen Jsampına geldiler. 
On üçüncü LUinin daha evvel kardinal
la görüşüp anlaştığı muhakkatı. 

Rişliyö, Burbonu elinden tutara~ 

kralın çadırına getirdiği zaman, saat 
gecenin biriydi. 

Kardinal çadıra girer girmez şöyle 
dedi: 

- Sir işte doğ~ş itibariyle en mil 
ve ayni zamanda en >değerli tebaanızdan 
biri: Majestelerini görmeğe geldi .. 

Antuan dö Burbon, af dileyen bir 
mücrim değil, fakat kendisiyle ayni se
viyede olc:ın rakibini selamlayan insan 
tavriyle eğilmişti. Kral bir an durakla· 
dı ve sonra : 

- Söyleyin, mösyö, dedi, sizi dinli
yorum. 

Burbon, kendisi~den emin bir insan 
ta vriyle söze başladı: 

- Sir, ma1estelerin:!en şuna inanma· 
l•·~ını rica ederim ki, ben ve kardeşim 
hiçbir zaman, kendilerine karşı gelmeği 
aklımızdan bile geçirmemiştik .. Kardi· 
nalla aramuda bazı ihtilaflar mevcut 
idiyse de, kardinrıldan bunu unutması
nı ve bundan böyle siyasetinin en hara· 
retli taraftarlan olacafımıza inanması 
nı rica ederiz. 
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el kulesi 
• • 4 ıneı yaşını tamamladı 

1937 Parls E"rgisi kapandı. Sergide
Jd binaların yıkılmasına ba§landı. Eyfel, 

kulelerin bu yaşlı ydim gene karanlı
ğa g ·mlilUyor. Eyfelin hıkayesini ve 

babası (Gü .. tav Eyfel) in bayatını bili
yor musunuz?. 

(Güstav Eyfcl) 1832 de (Dijon) da 
dünyaya geldi ve ilk tahsilini orada bi

tirdi. 1850 ele Parise gitti. Evvela (Sen 
Barb) kolejinde, &onra mlihendis mek

tebinde okudu: diploma aldı. 

(Nepvö) firmasında çalışmıya ba~ 
ladı. Fakat bu müessese az sonra ken
disine yol verdi. (Eyfel), tetki:ytına 

devam isin maa.sı.z çalışmak teklifinde 
bulundu. (Nepvö) red cevabı verdi. 
Bunun üzerine genç (Eyfel) garp şi

men::liforlcrl kumpanyasına girdi. Ayda, 
125 frank alıyordu. 

Genç mühendisin iktidan, amirlerinin 
aikkat nazarını çekti. Bor~o demir köp 

rUsUnUn inşasına memur edildi. O vak
te gclinciye kadar bütün şimendifer 

köprWeri taştan, tuğladan yapılıyordu. 
Demir devri hen Uz başlıyordu; bı,J Ey

relin sayesinde te~emınüle erdi. 

Eyf el; Niv, ;Florak ve Kapdans de
mir köprülerini de ycıptı. Mühendisin 

'nlkufu, ustalığı anlaşılnuştı. 1867 de, 

Paris sergisi müdürU (Kranç) m mua
vini oldu • 

İ§te bu sırada meşhur (makineler ga
lerisi)nin pl::nmı yaptl. Bunda büyük 

bir muvaffakıyet gösterdi ve namını 

taşıyan (J..övalua Pere) sınai müessese

sini tesis etti. Kendi hesabına ,alışmıya 
başladr. 

Bütün dünya, mühim bir şey yaptı -
raeaklan zaman mutlaka (Eyfı:l) e mU-

racaat ediyorlardı. Budapeşte istasyo
nu, Mantil ,kilisesi, Bolivyadaki Paz gaz 
depoları, Durv köprüsü, Garabit as-

SO:ı. 

ma köpriısü, Nevyor~ limanı ağzındaki 

hürriyet heykelinin ,kaidesi :hep (Ey
:fcl) in eseridir. 

işte bu muvaffakıyetlerin verdiği ee
saret!edir ki 300 metrelik bir kule in-
şasını <tasavvur etti. Bunu i~ildenler: · 

- Aklını kaybediyor, diyorlardı. Bu 
kuleniQ inşasına imkan yoktur. Farzı 

muhal olarak yapılsa lıile daha bitme-

den çöker. Çökmese bile faydası ne? .. 
Sonra Parisin koça bir mahallesini teh
likeye ataca.K, manzarasını bozacak. E

ğer (Eyfel) müvazene kanununu isbat 
etmek fikrinde ise kulesini çölde yap-

sın 1 Bu suretle kimsenin rahatını bo.z-
mamış, hayatını tehlikeye so~mamış o
lur ! .. 

BüyUk bir münakaşa açıldı. Eyfel, 
~iddetli cevaplar verdi. Fakat, 1889 ser~ 

gisini ziyarete gelecekleri hayrette bı
rakabilmek için çok mUhim, canlı b:r 
şey lazımdı. Nihayet: 

- Eyfel, kulesini yapsın!. Muvaffak 
olursa ne ala ı .. 

Denildi. Ve işe başlandı. Duman, 

(Eyfel kulesi) ne dair yazdığı bir cEer
de şöyle diyor: 

'·Lövalua Pere müessesesinde 40 
ressam tamam iki sene çalıştı. Kulenin 

bütün a~samr bu müessesede hazırlan-
dı. Bu demir parçalarının üzerindeki 

deliklerin sayısı tamam 7 milyondu . .,, 
Kule yııvaş yavaş yükseliyor, herkes 

hayretle bakıyordu. Nihayet bir giln 300 

üncli metrenin üzerinde bir bayrak sal 
lanmıya ba§ladı .• 

Fakat; artistle;r, muhar.r:irler ortaya 
atıldılar: Bu çirkin kule, Pmsin en gü
zel bir mahallesini çirkinleştirdi, diye 
~öylendiler. 

Buna rağmen, b!.itün Faris halkı ku· 
leye çıkmal; için büyük bir teh~lük 

gösteriyordu.. Figaro kulenin taraçala
nndan birinde bastırdığı bir .ilivede, 

kuleye çıkmak cesaretini gösterenlerin 

isimlerini yazıyordu. 

Her)tea kuleye çıkmak istiyordu. 

Kartpoıtallar yapildr. Uzerinde kulenin 

rc~ml bu1unan kalem sapian, tampon

lar, kağıt kesecelÇer satılıyordu. Vi

Hiyetlerden gelenler, memleketlerine 

dönerken göğüslerine kule §eklinde ya

pılauş küçük bir bro§, bjr iğne takıyor

lardı. 

E_pey :ı:anum sonra tabii hal avdet et
ti. Kule unutuldu. Herkes göre göre a-

lışmıştı. Fakat, Parise gelen bütün ec

nebiler, şehrin umwnt manzarası hak -

kında bir filı;ir edinmek için mutlaka ku

leye çıkıyorlardı. 

Umumi harpte, Eyfel askeri emirleri 

aldı, verdi. Şimd~de dans lıavalariyle a
lemi eğlendiriyor. 

1.937 •• Yeni bir t>ergi daha .•. Bir a. 
ralık ~ulenin §eklini değiştirmek, asrı

lcıtirilmek istenildi. Sonra bu fikirden 

vazgeçildi, yalnız ampullerle sUslcnır.i

ye karar verildi. Geceleri milyonlarca 
tJ!llpullerle aydınlanan kule, semaya 

doğru uzatılmış bir pırlanta i~neye ben 

ziyordu. Eyfel kulesi birden bire eenç

l~tmi.5ti.. Bazan, ı~ıklx çiçe~lerle dona.
tıltyo>du. Bazan kırmızı, hazan yeıil, 

sonr.a yakut.. Ba~langıçtı olduğu gibi 
gene herkesi hayrette bırı.tkzyordu. 

Bugün 48 yqım tamamlayan (Eyfd 
kulesi) hali yerinde. .. "Zaman çok ça
buk geçer •. J)ünle bugün arasında bU
yiik bir hendek açılır • .,, derler. 

Ne büyük hata! •. Hemen hemen elli

ııinc var&cı EyCel kulesi hAlt Parlsin 
ıembo1U gibi yetinde durdu'k,tan sonra .. 

'30! 
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Rışliyö: 

- Ben ~endi ~esabınıa herşeyi unutu
yotum, dedi, hatta Flöri adım bile •. 

Buroon ürpererek sarardı, çünkü ona 
öyle gddi ki kardinal, mükaleme arası
na bu Flöri kelimesini pek garip .bir 
şekilde atıyordu. Krtıl bir kaç saniye 
sUkQtunu muhafaza ettj, sopra soğuk 
bir t41.vırla sordu: 

- ,Dell)ck bi.ze tam bir itaat teklif e
diyorsunuz? 

Burbon da iç tereddüt ~tmeden ce. 
vap verdi: 

- E\•et, Sir .• Samimi ve ~'i bir 
itaat •. ~ 

- Ne §artla? Bu spalden hayrete 
düşmeyin. Kral olmama rağmen ıŞUnu 
takdir .ederim ki sizin gi.Pi bir j.nsan si
lahl~nı ancak mücadele aerdiyle te~
keder. Bunun i~in ı;iz.c şoruyo.rum: 

Hangi §Srtlar dahilinde itaati ;kabul e
diyo.r;nınuz? 

Burbon sevinç içindeyji, böyle bir .. 
zaferi hiç hır zaman tahayy.ül etmemiş
ti.. • 

- Sir, dedi, §artlı.:ı tayin etmek ba
na düşmez .. Kardinal size benden bah
ııederken en değerli tebaanız demi,Şti. .. 
Ben de iHive ediyorum: En sadık tebaa
nız ..• 

On UçUncü LQi ,garip 6lir tavırla: 

- Evet tr.nma, -deı:li, bu ~dnkatin 
değerini siz takdir edin .. 

Burbon sa,Psarı keı;iler.ek ke}teledi: 
-Sir .• 

Kardinal derhal ır.üı;lah:ıle .etti; 
- Sir, monsenyör Antııan dö Bur

buna tevcih edilecek yükşc~ ve asil mü
~fattan kençlisini haberdar ettim. 

On üçüncü LUi sakin bir sesle-: 
- Şu halde, her ey l·r.Jle6ilmi~tir. 
Dedi. Burbon da şöyle dü~ündü: 
- Çok şükür •. Yok&a, !hi~ bir n~tice 

elde etmeden çıkıp gitmem l5.zım ge!c.
cekti. 

Ve yüksek sesle ilave ctt:: 

- Sir, majestelerinden §Una inanma
larını rica ederim ki, kardinal cenap
lariyle tamamiyle mutübıkız. 

- Çok güzel. ,Şu halde yum sabah.
tan itibaren sar.ayımızda.ki yerin:zi ala
ca~sınız ı .. 

- Emr~dersiniz, s,ir ... 
- Evet f.lmma, .Şevemi ptoeundaki 

a:iamları11 dağıl(lcağını ,Wt vaad cdiyoı 
musunuz? Asıl meşcle budur. 

- Bu adamlar, majesteleri "'IC kardi
nal cenrıpJarı için canlarını vermekten 
başka bir şey J.6temiyo.dar. Y.ann aabali
tan itibaren, hepsi yerlerine dönecekler
dir .. 

Kral büyük bir sevinsle cevap vır .. 
di: 

- İşte bu mükemmel.. Bu mert ve 
sadık asilzadeJerc vereceğiniz;! jy; ha -
berlerdcn dolt:ı.y.ı .si,ze ı;imdiden tc,§ek-
kür ederim. Şimıli gidin, nıöı;yö, ve ya
rın sabah tekrar aramıza geln. ~ 

Burbon ayni sevinçte cevap verdi; 
- Sir, hayatım bundıın böyle size 

aittir. 
On üçüncü Lfıinin duda~anncla ga

yet nazik bir tebessüm belirirken, için
den de §Öyle diyordu: 

- Bundan böyle ha! •.. 
Burbon hürmetle eğildi :ve dışa.nya 

doğru yiirüdü. l'am uzaklaşacağı sı~ 
da, on üçUncü Ltı.i ~rdu: 

- Aklımdayken eor.ayım, mösyö, ya 
kardeşiniz, .ne olacak?. 

Antuan .dö Burbon ürpererek cevap 
verdi: 

- Benim taahhütlerirıün dük dö 
Vnndo:n tr.:afmdan tasdik edildiğ:ni 

ilaveye ıı.;zum yoktur . 
- Tabii. Fakat kardeşiniz Gaıton 

bizimle barı§tıktan sonra, bana ve kar
din.•:a karşı hazırlanan geniş bir komp
lonun ~efi bulunmaktadır. Siz ancak 
ikinci pl&ndnsınız .. Komplo şefinin ba
na itüatini bizzat ağzından duym••!< 
ister:m. 

Dut'bon bn anda, oynanın komedi· 

den bir.aı: 9Uphdendi .• 
- Sir, diye kekeledi. Bu kadar ilti

fattan sonra, böyle ağır sözler .. 
- Siıinle açıkça konu§uyorum: E. 

ğer dUk dö Vandom bizzat gelip bana 
sadtıkat ve jtaatini toyit etmcZ6C, sizin 
aözleriı;Jzj ve kardinalın size yapro~ 
olduğ'.ı V.ll tları hi5e Gayıyorum; vtlı
yor muı:unuz?. 
~nt an dö Burbon, kendi kendine: 
- Öyle zannçdiyorum ki, kardeşimi 

bir ı ııa&a ılil§Urmek iJtiyorlarL. 
P di ve doğrularak yüksek sesle ila

ve etti: 

- Si ,; y.aptığrm vaatlann hepsine 
kardeJim"n de i§tirak edeceğine söz ve
riyorum, tir. Buraya ıelmesi fuescle:ıi
ne gelince, beni mazur görün, sir- Çün 
kil Sezar ~ekingen bir insp.ndır. 

- Çekingen davranmakta doğrusu 

haklıdır l Şu htılde? . 
- Şu halde, majesteleri onun için 

bana kat'i teminat vermezlerse, karde
ıimin geleceğini vaaıd edemem .• 

Rişliyö nazik bir tebessümle tasdik 
etti: 

- Çok doğru!. . 
O,n üsUncü Liıi de: 

- Pc\ala, dedi. Şu Halde gidin ve 
b3na karde§inizi getirin. Size kralca 
söz veriyorum .ki, size yaptlan muamele 
ona da yapılacaktır. 

Antuan dö Burbon aevinç içinde de
rin Pir nefes aldı. Zihninde §Üpheden 
es:r krJmadı. Kendisine Fransa amiral
lığı verildiğine göre, kardeşine de kim 
bilir ne büyük bir mevki verileceğini 

düşünerek çilyp gitti! •. 

Ertesi günü, Şev.c.rni ptosunda ecre 
yan eden hadise cidden şayanı dikkatti. 
Büyf.ik ~alol)da .elli kadar asilzade top
lanmıJtı. Şefin sok mühim bir haber 
vereceğini herkes biliyo!1du. Şef .oraday 
dt ve her ztı:nankindel) daha sakin, daha 
ciddi bir haldeydi.. Burbon onun ya
nında oturuyordu. 

lki kardeş uzun mücfdet görüşmüş-

1 

1 

1 

1 1 

lerdj, ıvc bu görU;me nihayetindç, tattı" 
da ~eya civarda. oturan asilzadele aı• 
acele davet edil~lcra;, Se.nr dö :Ya• 
dom söz aöyleroek i.izerp ~ğa kalld' 
ve salona -derin bir sükunet ~öktU • 

Vandom sakin ve çiddi tavriyl~: 
-Mösyöler, dedi, size §\111U ha.be 

vereyim ki, size hlyanet ediyorum. 
Bu sözlerin söyleniş tarzında en ki!' 

su~ bir istihza dahi yoktu. Herkes b~ 
ret ve dehıet iç!nde kaldı. Nüınyet tAS 
ıes bağırdı: 

- Eğer bu söderiniz tiogru~ btl" 
radan aağ olar k çıkamazsınız .. 

Seıar clö Vando~ hep ayni tavrdl 
devrmı etti: 

- Mötyöler. söylediklerim, doğrU 4 

dur. Kardeşime Franu amirallığı va• .. 
edilmiştir. Kimbilir bana neler vercÇe~ 
lcr 1 Mösyöler j1erbal ata binip majc~;! 
nin yanma gidecek ve ona i~t etUlli"' 
mi bildireceğim. ,A,-ni z~da fi,ıiıt dl 
ona sadakat göstereceğinizi vaaded~ 
ğim. 

Salond!t evvela boM ırunltılıt d\$ • 
yuldu. Sonra birdenbire korkun~ pidl' 
lar yükseldi ve nihayet dehJet 6"~ 
şu sözler duyuldu: 

- ölUml •. He.ine ölUml.. . bit 
Van':iom, bütün sesleri dindıren 

sesle bağudı: ~ 

- ıSusunl Mösyöler, bana ıafl 
yükselttiğiniz ölüm nidalarmdan do~ 
size t~ekkUr ederim.. Çünkü ~on it' 
kadar aiz:c itimat gösterebileeeğirıd ~ 
bat ettiniz •• Karde§imin bu gece rr 
gördüğü doğrudur; benim de on~fıO" 
nına ~dcceğim ve Nant'a ~..ar Y;iı, 
dan ayrılmıyxağım da doğru~ur· .
tiln bunlar doğrudur, çünkii !uodi tll 
ve kat'i barek~te girişeceğiaıU ·~ 
mirtir. Mö yöler, hepini%i Nantta 
yorum! ... 

Salondakiler. 'korkun~ ~1-
ğırdılar: 

- Nant ta bulu§U?tU!. 
Yandom ldevam etti: 
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Sekiz taksitle sahhkhr 
1- Muhammen kıymeti (25,000) liradır. 

2 - Arttrrma 21.2.938 tarihine dü§en pazartesi günU saat 15 de yapılacak ve ga~Timenlrul en çok bedel Yerenfn U 
zerinde kalacaktır. 

3 - Arttınnnya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetindepey akçesi yatırmak lazxmdır. 
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· ı. sta n b'u l K'om u tallhg ı 
Satı~.aıma ·Komisyonu i1~nfarı 

İstanbul Komut.-uılığma bağlı olan 
ve olmıyan Birlikler namına binek 
ko~wn mekklri hayvanı pazarlıkla s~ 
tm alınacaktır. Hayvan sahiplerinin 
hayvanları ile Fındıklıda satın alma 
komisyonuna mUracaatlan. (684) 

stan uı arıcı Asker 
· kıtaatı · ilaniarı 

1 
(463) 
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asabi öksürükler 
baş ve yarım 

asabi zayıflık 
baş agrısı 

sa, dönmes1 baygın!ılf, çarpıntı ve sJnlrden \\eri 
gelen bUtUn rahatsız ıkları iyi eder 

HAZIMSIZLIK 
........._ fcvk:tladc :nezelerle ucuz içki servisi 1 ':::O::: ...................... . 

Amasya gam!zonu su tes!satı için 
iki parmak ve 20 atmosfere müteha
mmil 3200 metre galvanizli boru kapa 
lı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuş
sada veri!en fiyat pahalı görülmüş ol
duğundan bir ay zarfında pazarlıkla 
satin alınacaktır. tık eksiltmesi 10. 
Şubat. 938 perşembe giınil saat 14 de 
yapılacaktır. Şartnamede değişiklik 
yoktur. Teminatı 460 ve tutan 6240 
liradır. İsteklilerin eksiltme gününde 
teminat ve vesikalarlte beraber Sam. 
son tUmen binasındaki komisyona ge-.' 

Hayatın zevkinden insanı mahrum edeı-

l>enızyotrarı işletmesi MUdUrlUğDnden: 
\)\. 13 Şubat 938 tarihinden itibaren vapurlarımızla naklolunacak kasaplık 
~~ lı.ılar hakkında tenzil.lltlı navlun tarüesi tatbik olunacaktır. lzahat almak 
~telerimir.e müracaat etmeleri. (710) 

--fHf#l 'Eml,®CHl!l·ltJ;t·WM 
7as kilo lf!knrta kanaviçe 

798 Kilo Iskarta kanavice 
928 ,. ,. tp 
198 ,, " Kınnap 

~ i. 86,5 " " Bez etiket 
tt k - ~eriye Bakımevtnde birikmiş olan yukarıda ciru3 ve mikdan yazılı 
~ alczn =sknrta sargılar pazarlıkla satılaca.ktn-. 
~~ Arttırma. · 15.2.938 tarihine rastlayan Salı günü ı:1aat onda Kabataş 

a Ve Mubayaat Şubesi Satış komisyonunda yapılacaktll'. 
i ' Satılacak mallar her gUn Feri ye depoeunda görUleblllr. 

Ce:ı' lstekli1erin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yu.kanda adı ge-
l~ona müracaatları ilfuı nhınur. (388) ' 

4nkara caddesinde 
1 

· kirahk dükkan 
d'l•klt yurdunun altında (öten Franıız kitapçıaının) yeri ve arkadaki 
c~?ları kiralıktır. 

lir. t ·lcıtirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
' •teyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatlerl. 

~~--~-· ~!!!!!!!!' 

ilanlarınız için yalnız 

20885 No. telefon 
ediniz 

lfi_r_k_H_a_v_a_K_u_r_· u_m_u_ 

'5:süyük Piyangosu 
~~· ~cii keşide 11 Şubat 938 dedir. 
~,~uk ikramiye 50.000 Liradır. 
~1~ lkı başka: 15.~. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 
~ Cldet "k ltıd y rnu filat vardır. 

>ııı'•rq116 ' kadar hınt~rce kişİ}'İ zengin e1en hu pivankoya iştirak ediniı. 
~ rı lll ası·-:.-----------------------~ 

1 ~ Qi~eıı 1ue mahl;r.mesl allıncı hu- tonbul oı;liye altıncı hukuk mahkemesinde 
,.~ eı~ tır/crı: hazır bulunminız oksi takdirde ıııyabı· 
~., t!'lı. Gnı::ııa 1 .. , .. 
-. \, 11a~ ,,. .uJcrı hanı cadde~I gu- nııiln t:ıh1-iknta ilevnın olunnra~ı tebliğ ye 

"' 
111 '1 nu '"~~ rııırııst ınnr~cl:ı iken altı sene ev- rinflc olmnk iiure 114n olnnur. 

tııt}:ı tııııı;~~ıln Pırc şehrine gidip lkn
\ ~ :.011 Pe buıun:ın Andon kııı Ev· 

~ ,1lllı c"~Crde lopcubıışı soknğındıı 6 
'h 

1 
:rhinızc rnukım 1-\ostnntin tnrnfın· 

4 ~· l "ıı lı e ho~nnmn d:ı,·ası ikame o
~ • tıııı. u boşa 

l'tı· 111) te· 1 nrnn davasının tıılıkikn-

Dohlt>ı 
Hafız l,e aı 

LOKMAN flY.KIM 

Dahi/ive Mütehauıer 

meleri. (729) (764) 

150000 metre mayonluk çelik §erit 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 21000 lin\ 
olup ilk teminat parası 1575 liradn-. 
İhalesi 28. Mart. 938 Pazartesi gilnü 
saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 s:ıyılı kanunun 21 3 üncü madde
lerinde istenilen belgelcrile birlikte i
hale giinünden en geç bir saat evve
line kadar teminat ve teklif mektup
larını Ankarada M. M. Veklleti Satı
nalma ~omisyonunn vermeleri. 

(728) (720) 

Kor merkez birlikleri hayvanatı i
çin 100 ton yula.fm mabayaası intaç 
edilmediğinden yeniden kapalı za.rfln 
nJmaca.ktır. İhalesi 22. 2. 938 salı gü· 
nil sa:ıt 16 da yapılacaktır. İlk pey 
parası 375 lira olup şartname ve ev .. 
safını görmek isteyenler her gUn Is.. 
tan bul LV. A. Satın alma komisyo. 
nunda \'e Çorluda kor satm alma ko· 
misyonunda görülebiler. Talipler ka • 
nunun 2 ve 3 ilncU maddelerindeki bet .. 
gelerile birlikte belli gün ve saatt.a:ı 
evvel teklif mektuplannı vermiş bf:. 
lunmaları. (727) 719) 

l 
lstanbu Levaıım amirliği 1 
Sahnafma kom~yonund·tn 
50 adet altlı ve üstlü karyola 8 Şu

bat. 1938 Salı günü saat 14.30 da Top
hanede Istanbul Levazım amirliği sa
tınalma komf syonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1150 lira, teminatı 172,5 liradır. Şart
name ve numunesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin be1li saatte komis-
yona gelmc'eri. <712) (717) 

Dikimevleri için 16.2.938 tarihin -
de alınacak olan 461000 adet ceket 
çengelinden sarfınazar edildiği. 

(414) ı742) 

Dikimevleri için 4000 liralık ceket 
çengeli 16. Şubat. 938 Çarşamba günii 
saat 14.30 da Tophanede Levazım ~
mirliği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla eksiltmesi yapılachktır. Nu
munesi komisyon:ia görillebilir. İhale 
günU teslim B&rtile alınacak oları işbu 
çengeller f ~in isteklilerin belll .matw 
komisyona gelmeleri. (415) (743) 

"1ıı 'l'lt fıı~n eyhfn iknmct1ıtıhının l'T'CC· 

lo3~t flAn nen f'ltı,e-Uyenln on beş sün 
•t lııı 1 "ılı en ll'hlıfHnc ve tnhklkalın 
ı..~~lt~ ~e d ııaııt 14 de tnfiklne knr:ır 
~~~~ııt r:llv 

11
''elll enin bir nli<öhııı;ı da 

~
~:::::m::mm=::::::::::::::::-.:~.::::.-:::::n 

Meccani muayene :: 
Pazıırı1ıuı l'Wlşkıt ~nlerrt• ntlf'dnı eonn P ...... .... rt r ., d • ı= • •J'lem • .,.. , .. nıe AA • en ., • kadar : 

41\&t 12,fl tan " Vll I klll1Rr fııtAnt111lrt• l>IY&r i voıunrııe 11041 nıımıtr"lllı nuııwd kıthlı• .. 9'ntf< 1 Ortaköy Ta!9b11eamık Pılangadı 2.11\ : 
.,utRlllrmı ıuıtmı eder ~h cumllrtf!tlt lf(lr 

1 
numarada Doktor MUmtaı GUrsoy =ı 

en ımtmrı "9,fl ı! "'""tıer1 ltıtlıtkı tuk11nı;•, I fı:lklrlPrl nıtrıt~ı' mıı~ıvenP eder . J~ "ll"'- llnhnn ı · 
"!llldarı es ne talik kılınmış 

nıcıkQr gun "Ye saatte h· 
ı:nabsuatur. Muayenetıane " n t.ıetoe r.mnıa•.m 1 : ı•m:::m: Cl.i t=a:=.: I 
1239& KıJWs taıetorı: 2JOf4 

. 
PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülit 

göz önünde tutularak yapılnu~lrr. .llllll--· HER ECZANEDE SATILIR ..... ____ .. 

ŞAPKA ALMAK lSTER :M!Sll\'tZ? 
EN SON FORMALARL\11 VE MUHTELlF REl\1KLERDE 

YAL1\TJZ 
P. LAMBROPULOS ŞAPKA MAGAZASINDA BULlThTUR 

••••Galata, Karaköy Tramvay durağı ön Un de No. 110 

Şirketi Hayriyeden: 
(Şubat ıı den Mart 10 a kadar ) 

bir aylık % 40 a kadar f evkaliide tenzilatlı abonman kartlarnnızm idare 
merkezinde Kontrol Müdiriyetile Köprü Boğaziçi iskelesinde satışma 

başlandığı sayın yolcularımıza. ilan olunur. 

Jslaobul l\omutaıılığından : 
Ordunun motörfü birlikleri için (7) Makinist ustnsı almacaktır. Nakliye O. 

kulunda yapıl:ıcali:: imtahanlo.rmın sonucundn gösterecekleri sanat, ehliret kud
ret derecelerine göre imtihan heyetince b.kdir ve evrakında bildirilecek olan 
(60, 75, 81) lira ürretler<len birisi aylık ücret verilecektir. 

isteklilerin doğruca İstanbul komutarJığı 2. Şubeye milrncaat etmeleri. 
(709) 

• .............................................. _ .................... ._ •• ::ım .. ···~ !:::::::::::::;::::: ......................................... _................................ • ..... . 

~f Biçki. ve Dikiş Yurdu 
~ MUdilrU : Anna Peçaropulo .. 
:! Sel,.uk Biçki Okulundan diplomalı ve füo mezunu ! = ~ ı i: Maarifçe musaddak diploma verilir. 

1
: 

il Mektebe p::ızardan başka her gün &aat 9 <Ü\n 17 ye 

~~ • • kad<:r kayıt muamelesi yapılır. jl 
lf . Adres: &yoğlu Bostancıbaşı No. 23. Ü 

ii " Münipbey apart. daire 3. ff 
1 :· 
ı •••••••••ı• .. •••• .. ••c•••uı "---:=lllK ..... ft.; ~ı::::: :c:ı:r::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::':... •• ••• • • ... ••• ... • •• • • • • • ·····~ 
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SAÇ BAKiMi lr 
HABER - ~liMm D08tu1 

=========:==~~========~==~= 

Cüzelliijn • birinci ?fbdır. 

Kep~kleri ve Aı~ köklerini tedavi eden 
teairi mücerrep bir ila'jtıt. 

Birinci sınıf Operatör -
Or. CAFER TAVYAH 
Umumi cerrahi ve sinir, dlmoO estetik 

cerrahisi mütchossm 
Parls Tıb FakGllcsl S. ulstonı, erkek, 
koıfın ameliyatları, dimat estellk 
"yilz, meme, knrın buruşukluğu ve 
ı:c nçlik ameliyatı". (Nasaiye ve do~m 

mlHehas:usı.) 

Muayene sabahlan M e c c !I n e n 
8 den 10 a kadar U 

0/Ueden sonrn Ocre!Udlr. Tel. 44086 
IleyoAlu, Parmnkknpı, Rumeli han. -

Kiralık 

Birahane ve Lokanta 

• 
1 

ILö kötr 
~Dedi o fil o~ l1ifi1 o 

Misafirlerinizi ağırlamak için 
en mükemmel ikramın 

inhisar Likörleri 
_Olduğunu - ----

UNUTMAYINIZ! 
Beyoğlu lstiklM caddesine on met· \ 

re mesafede Birahane ve Lokanta itti· MemUeketDmDzln en nefis meyvaıaırınaan yapoıan, çnıek, Atfud" 
hazma elveriıli, icabında ilst ~atı da 
iki büyük salon halinde kular:abilecek 

büyük bir dükkan kiralıktır. Görmek du, Vişne, PoırtakaD, Mandau~ln, Kayıso, Nane lllköırDeranı 
isin Bekar sokak 10 Numt.raya, pazar· 
Irk için de 21316 Numaraya telefon ede· 

bilirsiniz. Tercih ediniz 

HU@MM• 

X 9 un 

Maceraları 
Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 
simlerden ibaret. lçindekJ kUçük 

,. konuşmalarla fılç yorulmad&n X 9 
un harikulade maceralarını takip 
etmia olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocUAlarınız da çoli se. 
ver. 
Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fi-.,!; 30 kuruştur 
Çocuklannızı teşvik ediniz. Hafta. 
.rk1armdan ayıracakJan kUçUk ye. 
kQnlarJa bu küçük rakamı kısa blı 

KOKTEVIL· 
1 Yapıyor musunuz? 

En ·iyi KOkte\İl'leri 
iNHiSAR LiKCRLERI 
ile yapabileceginjz 

gibi bunları sade soda 
ve gazozla karıştırı pta 

zamanda elde ederek e e e e e 

:::;:ı:.i~b~.:. birer tane Ilı ı ç E B ı L ı R s ı N l z 
Müracaat yeri ı 

Ankara caddesi VAKiT kütüphanes H E R y E R D E 
DOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ııeklı buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar 1 ~le .1 
U tayyare apartmnnlan ikiııcı daire 1 

17 numarada bastalannı kabul edeı . 
~ Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.:a 

1 
dar hastalarını para!l:ı z. Kurun, Ha 

ber okuyuculamu dakupon muka· ı 

bılinde muayene eder. Telef: 2395~{ A R A y 1 N 
, · - • . ·• ı ... r11 0 ı· · , • • . . . . . . ' " . . . 

1 z 


