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Parasız muayene 
ı kuponu 
İ Bu kupondan yedisini birik-
1 tiren okuyucumuz KURUN 
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F ransada Faşist - Komünist ç·arpışmalarında iki taraftan 
ve jandarmalardan bir çok yaralananlar · Oldu 

1400 kişi fevki,f edildi 
2600 nümaBir meydanda 

yişçi toplandı ve da{lıtıldı 
jC;~~-;,-;;del;fikRii;iii--A;;;,~-.. b;;k~;/;i,;d~-;,;r--;;i;ma 
ı BALKAN ANTANTI 

i 
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Denaokraeiyi """4a/aaya çallft'tı Kom§Ulanna acı teZm.Uı'lerde bulunan 
Leon BZum llitlsr 

lltler dla yeal bir 
aatak SÖJl8dl 

liercümerç içindeki dünyada · yalnız 
Almanyanın intizam manzar sı arzet

tiğini övünerek ilin ediyor 
liitler para sukutu cereyanını takip 

etmigeceğini de söyledi 
Da.& aabah hem Lvndradls hem 

Pf1riate /G§iat ıve komünist partiler a
'l'Gatftda kar§ıla§malar olacağı ve kıa
~n çskmaattıdma korkulduğu 
·-aer 'Verilmt§ti.. 

Gece ge'Ztm telgraflar, Pariste ka
~ pek Jtızla te1Uikeli bir hal 
al1'1Gdata ba.stınldtğım bildiriyor. 

1'f'Gfl8Gtla bu kan,flklıklar olurken 
B. Bitler de, AZmaayada bir mıtlık 
s<;y'Uıyor "e dünyanıta fçinde bııZundıı
ğu "ask&nts "e tehZUceden,, bahsediyor
du. 

Alman det1let reiaine göre; batün 
dünyca "kanfıldtk, kıtal ve greıiler,. 

. ('°!'•: Sa.. ! Sil. 1J 

Amerilc:ada intihabat m'iicadetesi 

Gazeteciler kralı· Cumur
muhalif ! • • 

reısıne 
Ruzveltin ''grev, amelenin müdafaa 
silahıdır!,, demesi, mesele oldu .•. 
Amerikadaki grevler aldı yürüdü 

Aınerikada bu sene cumurreisi in
tlhabr yenilenecek. Onan için Ruz
•eltın rakipleri son gflnlerde büyflk 
bir taarruz hareketine geçmişler
dir. Bu taarruza vesile olan hldise 
..\111erikanın muhtelif tarafiannda 
llıku balan işçl grevleri iizerine A
lrterfkan cumarreisinin amele lehinde 
~ak radyo ile söylediği sözlerdir. 

Hücumcuların bafında mepur gaze
te kralı Hörst vardır. Hörat Ruzvelti 
bolf"iklikle ittiham etmektedir. 

Hidise hakkında tam bir fikir ver 
mek için biraz tafsillt verelim: 

Son zamanlarda Nevyorkta bütün 
garaj amelesi grev yaptılar. Bundan 
sonrs sütçü garsonlan l~lerlni bırak

(8onu: Sa. 6 Bil. J) 

Şark viliyetlerimize ait 
bir rivayet 

. Sovyetlere ihraç işi. hiç b~r . 
Şırketin inhisarına verllmemıştır 

('l'o/af14t 6 '"°' aoysfamudll) 

! Mütesanit olduğuna 
dair bir tebliğ neşretti 

Metaksaa'm aon IÖzlerİ de bu il imada lngiliz ıazetelerindeki pyia 
na ili ve edilince, Y unanistanm lar kenc:lilijinden tekzip edilmit 
ltalyan aiyuetine kapıldığı bak oluyor. 

Jletakaas - Ya.ıısı ikinci sa1Jıfada - Tev/i.k Rii4tü Araa 
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DÖRDONCO 
!~~=l Balkan tıp kongresi · 
~:S:?F- öbür gün _ açıl~gor · . 
~ deme7ctir. AMI .uyet 'b6yl6 . 

r.::.~ı · __ ,,:, .. ~LIJ 
~~ ~··· 

:: :t": ~ı,aı;::; Kongreyi organize ed~n Bay .. li~~~D 
~z=,~~='~,; Sakanın gazetemize beyanatf 
olart:ık yalnız otuz kadar memııf' oor- ObUrıUn Yıldız sarayının konfe-
J..r. Fazla olmok bu Türkler de mil- ran.s salonJnda açılacak olan dör
Uymıni kaybetmif olan kanfık, !}Ok diincU Balkan tıp kongresini orpnl
de/a ritil lxmık adamlardır. Me.seld ze eden C. H. P. grap asbqkanı Bay 
Mtan lıkendtnı.ın aancağmın yeglhte Huan Saka ile dfln Perapalas otelin 
kültür mUesaesed olan Antakya Ziae- de göril§erek kongrenin ne yolda 
&inde zaooııı Türk evldtlan yüz elli- cereyan edeceği hakkında malOmat 
Wclerden Ali ilmi ve Hoy'bcmcu Selim aldık. 
JlemduJı, ve saire gibilerinin ellerine Evvelki sene, yine ayni binada top 
te.s1im edilmi§tir. lanan beynelmilel parlamentolar 

· "/akendenı.n sancağtnda Türk me- konferansına riyaseti esnasında Türk 
mur yok,, deyince ilk evveZ ileriye BÜ- misafirperverliğine de tam bir sami
ri.Uen hep bu türlü -vatan haini adam- mlyetle tercüman olarak ecnebi 
?ardır: murahhas heyetleri üzerinde unu-

"- /§te muallim Ali ilmi, işte mu- tutmaz bir intiba bırakmış bulunan 
allim Bez;m 111 ~ ..ıuh va. r.' n- ı. - ne • •- S • mfmM+ LAH,,.,. .., Bay Hasan aka muharririmize şun-
terainiz1,, Jarı söylemiştir: 

Dedilmektedir. 
Evet, .aç ~ bin nüfuslu /skeMe- ______ <B_on_u_:_s_o._6_Ba._ı_J -----~--------:.. 

""' aaf&C(Jğında Türk memur var; hmn 
otuz kadar oor. Fa.kat onlar 'böy'le 

Ttırklerdir. 
lakenderun aanccığı mıil8takildir 

ama, böyle müstakil!. lskenderun san
cağa muhtardır, ıakin muhtariyeti de 
bi}y_ledir !. 

Balllaa oyaala_r~ . 

H••an Kum~a,ı 

. . 
Dünkü maçlar yağmur yüzün
den yapllamadı, yarına kaldı · 

Sporcularımızın bir kısmı yarın, 
dığerleri de perşembe fiinü şehri
mize geli_,,orlar. - 1 ürk mümessili 
Burhan feİek nişan aldı. 

Odesada futbol 
takımımız 

2 -1 mağlup 
Atlna, 4 (Sporcularla giden arka

daşımızdan telef onla) - Bugün ya-
pılacak Balkan oyunları salı p-
nüne bırakıldı. 

Çünkü bugün, müthiş bir bora 
çıktı ve şiddetli yağmur yağmala 

ı başladı. Bu sebepten maçlar yapıla-

vapuru ile buradan hareket ediyor
lar . 

Diier spotealanmız da çarşamba 
pnü Romanya vapuru ile buradaa 
hareket edecekler ve perşembe günl 
lstanbulda bulunacaklardır. 

Ba akşam sporcular şerefine Akr 
pol palasta bir zlyaf et verilmiştir. 
YUNAN MAARiF NAZiRi NUTU• 
SOYLEDI JIE BURHAN FELEK 

NiŞAN ALDI 

D6n pazar olmasına rağmen, madı. 

Atina, 3 (HusUBI muhabirimizd 
telefonla) - Bu akşam, Balkan o 
larr mUnasebetile verilen 250 
kişilik ziyafette, Yanan maarif aa 
zırı uzun ve heyecanlı bir nut1* 
söyliyerek, speran Balkanlılar ara• 
sında ayandır'1Jfı beraberlik h 

cürmü meşhut davabnna bakılmı~ Sair günü yapılacak olan ma(lara 
tır. Resmlmiı delilik uan ·lddia eden kral da gelecektir. 
adamın yakalandıfrnı göeteriyo;. iştirak edecekleri oyanlar biten 

(Yazıaı 3 iincii sahifede) sporcularımız >:•na .(buciin). ltal7a aalatm11tır. (Boav: Sa. 6 & I, 
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F d F · K ·· Balkan antantı 
~ - - - -raDS8 8 • 8ŞJSt OmU• Müteaanit oldaluna dair .. 

nist çarpışmaları bir tebıil neıretti Ege mıntakasında soğuk hav 
depolar1 yapıla~ak 1 Son gUnlerde Yuna.nlata.nm 1Wya

ya yaklqarak Balkan Antantmdan u-
(0.ıyanı l incide) tuyoru.z. Bir kimeerrin: "Mahsulü- zaklqtığma dair bazı İngiliz gazete-

~. Buna mukabı"Z Almanyada mUn fiatmı ve yaptığım işin mukabi- !erinde rivayetler çıkmıştı. Halbuki 
Mııom ~. 1t olan Urceti bizzat kendim tayin ede- Balkan Antantı arasında dalma bera-

,B. Hit'lerin gerek bunl.an, gerek rlm.., Demesine müsaade edemem. berlik vardır. 

Yaş megve ihracatımız için tetkikat yapan 
heget raporuna Vekalete verdi 

AJmanyamn para değerini ailı7ürme 8'- lspanyaya bakımz. Öbür memleketle- DUn Cenevrede Hariciye Vekilimiz Ankara, \1 (Telefonla) - ~ce} 
yasetitıi takip etmtyeceğini :tl>ylerken re bakmız. Ekonomimizi Ucret ve fi- B. Tevfik Rilştü Arasın başkanlığı al- mıntakuı ile Marmara havzasında 
Franaaya bir telmihte btUundıı~ atları aer~st bırakarak müteakiben tında yapılan Balkan Antantı daimi yaş meyva ihracatının inkişafı için 
h.::7--,3_ ..... .., • ...:,,, evvelkı' -=~u devaln .. CftJ'onıa temine abnacak tedbirleri tetkik ettikten ~v .... - umuc -J konseyi lçtimamdan sonra bir tebliğ 

Tel,graflan Q,§Gğıd4 tteFediyoırıız: teşebbils etmektense bu Ucret ve fi- neşredilmiş ve bu tebliğde Balkan an- sonra buraya dönen heyet raporunu 
FRANSADA OLANLAR atları karşılıklı bir nisbet içinde müs- tantı azalan arasında bütUn siyasi me- hazırhyprak vekalete vermiştir. 

Puia, 4 (A.A.) - Park de Prena'de tekar tutacak veçhile tefkili.tlandır- aelelerde beraberlik olduğu bildiril- Heyet Ege mıntakasında yaş Ü· 
kuvvetli bir aaayiı servisi komünist te- manm daha iyi olacağım zannetmiyor miştir. züm ihracatının inkişaf edebilmesi 
zahüratçılarla eski Ateı Haç partisi o - musunuz?. Diğer taraftan, Yunan Başvekili için kurulması zaruri olan büyük ve 
lan Fransız Sosyal partisinin mukabil "AKIL VE MANTIK,, General Metaksas son nutkunda Yu- küçük sofuk hava depolarının yerle-
tezahüratçılamu biribirinden ayınnıı - Bizde akıl ve mantığın blkim ol- nanistanm Balkan antantına sadık rlni de tesbit eylemiş bulunmakta-
tır. Daha geceden bin kadar komilnist, ması lcabedeceğini zannediyorum. Bi- kalacağını söylemiştir. dır. 
mukabil tezahüratçılara methalJeri ka- liyoruz ki, evvel!, ancak sosyal barış Aldığımız haberleri neşrediyoruz: Ege llllntakuında, Manisa, Tur-
pamak için parkı ifgal etmiı bulunu - korunduğu takdirde yqıyabiliriz. Belgrad, 4 (Radyo) _Balkan An- gutlu, Alaşehir, Salihli ve AkhLqar-
yordu. Ferd, cemaatin menfaatine bağlı ol- tantı daimi konseyi bugün Cenevrede da küçük ve lzmlrde de büyük soğuk 

Franm: Soeyal partili Hası sabah - malıdır. konsey reisi B. Tevfik Rtlşttl Arasm hava depoları kurulması heyetçe za-
leyln kol kol toplanmqlarsa da polis tkineisl de, tıcret ve flat siyasamı- başkanlığı altında bir toplantı yapmış rurf gUrtilmektedlr. 
bunlan dağttmııtır. zı muhafaza ettiğimiz takdirde yaşı- ve bu toplantıya bUtün TUrk, Yunan, Marmara havzasındaki yq Uztlm-

öfleden sonra bu kollann toplan - yabiliriz. Diğer memleketlerin yap- Romen ve Yugoslav murahhasları iş- lerl latanbulda yapılacak bflytlk 80-
dıklan yerde ban vak'alar olmu, ve tıklan manipülasyonlan biz de kolay- tirak etmietir. ğuk bava deposuna taşımak için IO· 

atlı poU., baıtannda Nöyyf meb'usu lıkla yapabiliriz. Bugiln işçiye y\17.de Toplantının sonunda neşredilen teb- ğak hava tertibatını havi potorlar 
1teci1lia 1'ulunan 2600 tezahüratçıyı on beşten 20 ye kadar Ucret zammı ve- liğde Balkan Antantı devletleri ara- kullanılacaktır. Bu havzada aynca 
Gfıtmqtır. Parkm civamıda, poli9 k~ ririm. Yarm fiatlan yüz.de 15 den 20 smda bUtiin ıiyaat meeelelerde fikir hava depolan yapılmıyacaktır. 
milnJltlcrle karp Df!IJ& gelmiı olan ye kadar arttmrmı. Sonra tekrar beraberliği olduğu kaydedilmektedir. Karadeniz havalisinde Atina 
bir kas mukabı1 tezahüratçıyı dağıtımı- ücreti, daha sonra da fiatı.... "BALKAN MIBAKI SULH (Pazarcık), Gflmiişane, Ordu, Inebo-
m. Sabahtan saat 15.30 a kadar bin ki- Ve iki ay sonra da markı düşüre- UNSURUDUR,. lu ve Kaatamonuda kurulacak yaş 
p tnkH edilmit bulunuyordu. İçlerin- rek tuarrUf sahiplerini aldatır ve tek- Atina, 4 _ Ba§vekil Metaksaa ev- elma ambalAJ evleri ve elma karat· 
de bir ~ jandarma olmak üzere beş rar ücretleri, fiatlan.. tı!h arttır- velki gUn söyleditl nutukta Balkan ma tealaatr ile Matatyada yapıla· 
on k!fi yaralanmııtır. Buna mukabil 5 mağa bqlarım. Bu oyunun ulusu misakından bahsederken: cak ka:yaı kurutma mtleaaeseat etra-
bln tezabilratçı dafıtılmıştır. mesut edeceğini hakikaten zanneder "Biz Balkan misakma sonuna ka- tındaki incelemeler bltmfttir. 

Verilen nutuklar arasmda radikal misiniz?. Bizim, akıl ve mantığa, ni- dar sadık kalacağız. Sulh istiyoruz. iktisat veklletindekl mtıtehU818 
ao1yafist partisi başkan vekili Arşimbo zam ve istikrara dayanan bir ekono- Balkan misakı sulh unsurudur.,, ----------~--
nun nutku zikre değer. Aqimbo, halk mimlz vardır. Bugün bu ekonomik ni- Demiıtir. Madritte 
cephesi ekseriyetini dağıtmağa muvaf - zamı muhafaza ve vikaye için yeni- NUTKUN MATBU ATT AKI 
fak olaımyacaldanru söylemiş ve: "Se- den yemin etmek istiyoruz. AKISLBRI 
çimcllerimtz, ferdi mUlldyete ve kollek- "BiZ ONLAR/ TAKIP ETlllYECE- Atina, 4 (A.A.) _ Bütün sazete-

Bir bomba fabrikası 
6er/ıaoa edildi m emı\lyete ac!ık ofdufmnazu bili - GiZ,, ler, bugllne kadar emsali göıillmemle 

yorlar" demiftlr. Etrafımıma llem ne yaparsa yap- olan Attnıdald mu•zzam nUm.ayifleri Kadis, C- Madrltteld bomba ima 
llecUa ~ .Jı • .., blıilıın için ~. lsterlerae tafall etmekte ve haDan tevkil etmSt latUaeBi tıe eharmda lnılnu latl-

..,.ıfd rafolllı\ .J..... 15 ~bir ileret: ~e fi&ttan arttmp buluııdup htlkOmetln tuttuiu yolda ttn nltr Jlulaata ...... 
Mtsdln tanzlminat her nmaôfnden llODI'& da para1armı dfltUnllnler. Biz devam ~Dl ~Iar. Yb bar lltl '8•· .......,. 
~ nız.m ~dnzrtr11 h&fm oıılan t&kfp etınlyeeetlz. Ve bizi 8kıl ~ hlkblet relahda nut- ma eephealade, seaeral Mela bnet 

.._.._ f!*ı etdilbf '11~ ft ta - h~ k 1'- ıWaelr:tlr ~ 1eıi m--'lerllll ••kim ve ~ da: "Htlldünet, ekonomik bDan- w ~ '" ve ew • kQDdaıı lNbca ~ tahlil~ ~ı·c.-._._ ... w:,. . .._._
111 Düa bir kaç hafta ..evvel alse Al· ~ ~ "" .,...... .... -..~ ·"" 

~!. !'t9 "~~mft:::;~Wil.-iia"MlllH»~---- ~~·jiii., .:t-ı.ıill .. lllM-~lllMlllll••~-fl, 
tirit"'1re1inc clevam ~" WulJQIWIUG ~~ ~etl· ~ .ıı~ ~ ,.._.lf.lbı 

1il tlltılfti .. 1iq11* ınl!• ~ 4t1riD..,,. ldaftGF Jmul& ~ 
et.tim. Bil pıogıun; a.1t bit tek e,.ledliinl ve lcabm4a ~..,._ ba
ldltle ıJbi bir t.et amaca dolnı yllrtl- mr ~ beJaD etmekted!r. 

• ,_ve bitin phpnumı bir amaca ------------
bllh bdlturdann bir ulU8 içinde ve • PARISTB kahve, otel Ye leba· 
Myle bli' ulalTa bapnJabllir. talarfa cablm• R saball ao~ 

Bbl WdfJ* 'ba maıw• ~._ olaı'Q WEıar -.ı .......... 
11 ak &ıtJnde tutarak. Allahtaa ,.ı. • •.A&A.BISTAN UHRAM&Nt., 
ma !*tek tlılnenl&t ~ O adı nrOea tan.. '-1 .... e 

• ela, &elece1ı")'d lçbi4e &fıW'muftftak Obfor4cla bir lıl8tl ••n--r. 
......... Bll'1ellldf olarak b1C1J1ı- ı-... ~1!19~ ... llllllllllllllmll!I~-· 
m. ~ ,mMeıı mlh1m mutaf

. w,.uer e11e edecelt*. o ...,. ldr 
- tot ıma illadde flbrlkalan 1nıltllı - r.- · 4ıı1atlt" OWi iMi~ bble Wl'-

mll otudbr. 
-OBLJICllK. Bmta .•• ,. 

Bil taWfttde plecek 118De, belki de 
daha kanpk - -.,. I~ lmll 

'::l~aıı·····~····~ ... ·1 
'' ~ Jalzam, fi .._ıbllııl enı ... ~ ede-

cefimbd nnnediyorum. Etrafmmda 

............ ~ ... , ~.:::t~ 1.ı~ 
hWdbn ilUnlıeje çaı.- bile lııtmllll 

:•g,urıdJt. "'""''" ıtlılllat ohqdtln'tC.)uv· 
vet1e kani buhmiıyortiiL Burada AJ. 
ar;ıan lf1~ ~ a~. Bu
nda", 1KD*~ Hyl81er, entelektUel· 
w ~ ..... ~ ....... teekD et
Diiktec!li'ler.- • ydm bize getfreceil 
_, ffl •• , ... ~ .. 
~DBADA. DA ICAllllllfLllC 
ôtJMJ:AOI il'A»llR YBBILMIŞ'fl 

Lolt-.; (A.A.) - Bir -..ıd 
M...,._ (llUa •Jeldlie» 1 tara
lmdaa IÜrin bllhuaa )lıltadilerle 
•eaktn tlıe tıidlp edilen 
almaJil aJ,&11 mlnuehetfl• J»asb 

._.,. ....... ~. ., ................. ··-
bklar cmaımndan korblayor. 
ı. ....... amadakl ... he-....,. , ................ ..... •111&1•.-- CIUllD9ial&'· uıı:..,. .. ı _._ na- dald~ auın •• 

almaJltl, ne de lqlıt. tapdleılnhl 
.. dNr'tmHr• 80•1'& AJft anı diSrt 

.1•1t....,n mltlqlul Juak 
·~ clbUae -.emlfUt. Jara;, brp tld4etH tedbirler e -

Diler taraltaa komhr.thNe ..... j ,._.. bir arar nntl bbaJ 
.-lltüll .... ,.,..... ...... ..,_

1 

........... . 
c.r " .... ,ıamaı ara liJldQUte- ._. • - ı-...ı mlf*tll• 111r 
....... ,..,. ... , lae9 ...,,... be,... ... ~ .... ~ 
-.k .... MI IJlı ..._.. .. .._ Wlıkf alwliM llllllilmktıedlr. 

• Blum 
Fran.,aıın t/oslllfk 11111111 
entli,.tletı rızalı htıiıor 

Olırim:'i, ' - Puiae ~ B. '*' 

Bay Badenin f ikrlne göre sofuk 
va depoları projesi tatbik mevki 
konulduktan sonra en çok beş 
için~e yaş meyva ihracatımız 

milyon lirayı aşacaktır. 

Konya ve Adana 
telefonla Ankaraya 
bağlanıqor 
Ankara, (Telefonla) - Kayseri 

sonra Ankarayı Konya ve Adana 
de telefona bağlamak için bir mu 
evvel başlanılmış, çalışmalara hız 
rllmiştlr. Birinci teşrinin 27 sine 
dar Konya - Ankara hattınm bi 
ceği, bunu müteakip Adana -
kara hattı U7.erinde çalışmalara bat 
le.nacağı haber verilmektedir. 

MERKEZ BANKASI BEŞiNCi 
YILINI BiTiRDi 

Ankara (Telefonla) - Dün 
Halkevinde Merkez Bankaamm 
ci çalıtma yılını doldurması mUn 
betile Banka tarafından bir gece 
tip edilmtı ve toplantı pek par 
geçmf§tlr. Törende Ankaranm m 
mahaflline mensup pek çok kirnse 
bulunmuttur. 

ikinci beş senelik ,,ıarı z 

vekiller hel}etine r1eri1tll 
Ankara, ! (Telef onla) - lkill 

beş senelik sanayi planının basılın 
sı bitmiş ve plln vekiller heyeti 
...umtplr. 

lktiat veldU.la Aüarap 
meebat •lteakip vekiller lae19tl 
....... lllilk•4'ktır • 
Ha'/ıak F•ltlttele,inin 
4 ••Mil• çıluırdman 

aeNıi 
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YAZAN: 

4gatha Chrlstle 
J lngilizceden çeviren: 

V. G. 

Pazar olmasına rağmen .•• 

kapıyı açtı; Kırmızı 
Örtüye bürünmüş bir kadının kori-
dordan aşağı hızla koştuğunu gördü 

Puaro birden 
Dün davaları görülen 

meşhut cürümler 
Puaro soyundu, yatağına ıirdl Ya-ı 

l'llll laat kadar kitap okudu. Sonra lim-
btyı aöndürdü, yattı. 

Bir ild aaat sonra yatağından llÇ -

rtJarak uyandı: Uykusunda bofuk bir 
les. ldeta bir çığlık du~uıtu. Gözle
~ açar açmaz uzun bir zil ıesl de 
1titildi. 

Puaro elini elektrik düğmesine u -
zattı ve limbayı yaktı. Tren durmuı -
tu. 

Puaro bir an durdu. Duyduğu çığ -
lıft hatırladı ve Raçet'in yanındaki kom 
Partnnanda yattığı aklına geldi. Kapı
yı açtı, dıpO çıktı. 

Q sırada kondüktör de gelmit. Ra
Çet'in kap111nı çalıyordu. Puaro kon -
dUlctörU 18rUnce içeri çekildi ve kapı -
}'ı aralık bırakarak pusuda durdu. 

kondüktör Raçet'in kapıamı bir da
ha çaldı. Bu sırada bir zil leli daha 
duyuldu ve uzaktaki bir kapıda kırmızı 
11ık yandı: Bu ı~ık yolculardan birinin 
zil çaldığını gösteriyordu. Ayni %& -

tnanda, Puaro'nun yanındaki kompar -
brnandan bir ses duyuldu. 

Bir adam, gayet temiz bir fransızca 
ile: 

- Bir ıey yok, yanhı çaldım, diyor -
du. 

- Peki, bayrm. 
kondüktör o kapıdan aynldı ve he

lllen kırmızı ıtık yanan öteki kapıya kot 
tu. 

Puaro, endiıesl kabmyarak, d3ndil, 
httı. Limbayı söndürmeden evvel aa -
lte bir baktı: Bire yirmi vardı. 

v 
Cina9et 

1'uaro yattı ama uyuyamadı. Çilnkü 
heıı durmuıtu. Giderken aallantı Pu -
aro'ya salıncak gibi geliyor, iyi uyuyor-
• Sonra, bu istasyonda derin bir ıea -

Bizlik vardı. Buna mukabil, trenin için
C1~ bir takım sesler, uğultular geliyor
du. kulak ~abarttı: 

Raçet'in muslukla ellerini yıkadığını, 
•uJarın aktığını duydu. Koridordan 
terlilcJi birisi geçti. 

Puaro sonra gözlerini tavana dikti. 
l>rıarıımı dinledi: "Bu istasyon ne ka
dar •eniz t., diye kendi kendine hayret 
etti. 

Uyuyamıyordu. Kalktı. Tekrar sa -
•te baktı: Biri çeyrek geçiyordu. Bo -
lbrnm kuruduğunu hiaaetti. Bu alqam 
Yanını maden ıuyu almağı unutmuttu· 

Adam çağırıp ıu istiyecekti. Tam e
lini zile uzattı, baJka bir zil sesi igitil -
di, vazgeçti: Kondüktör nasıl olsa iki 
Yere birden gelemezdi. • 

Zil bir hada çaldı. Gelen yoktu. Zi
l' 1 Çalan sabıraızlanmıttı. Uzun uzun 
bir kaç kere daha çaldı. 

Nihayet dııanda konuıa konuıa ge
len bir ayak sesi işitildi. Sonra Puaro -
nun kompartımanına yakın bir yerde 
kapıya vuruldu. 

. Polis hafiyesi memurun özür dile -
dıfini, fakat bir kadın ıeainin heye -
tanla bir şeyler söylediğini duydu. Bu, 
>.fistera Hubbard'dı. 

İhtiyar kadın. boyuna söyleniyor, 
za,,a11ı memura ağzını açacak fırsat bı -
!'akmıyordu. Puaro bu komik sahneyi 
t<izünün önüne getirerek kendi kendi -
ile güldü. 

Nihayet münakap kesildi ve memu
run: 

- Allah rahatlık versin, bayan, dedi
~i ititildi. Yanındaki kompartımanın 
lpı ı kapandı. o zaman Puaro da zile 

bastı 
M cm ur hemen koıtu geldi. 

t' :- Lutfen bir şiıe maden suyu ge -
ıtır misiniz? 

- Ba, üstüne, bayım. 
.... ~nra durdu, biraz evvel geçen hl
~ Paaro'nun duymut olduğunu 
~erek. batfle yandalrf kompaı11 -

---- ftaret etti ~: 
- Arneribh kadın ...• dedi. 
- Ee, ne otmuı? 

_ ''Kompartımanda bir adam aak · 

ıarumı .. diye tutturmuı ! Şu odaya ~ -
lan bele: Bu kadarcık yerin nereaıne 
..ıcıanacak adam? Söyledim, nafile! Ll
kırdı ıirmiyor kulağına. Boyuna tayle-

Kocasına 
bir saat 

hakaret cürmünden mahkum olan kadın 
sonra aynı suçla kocasını dava etti. 

nip d'Jruyordu: Kalkmıt giyiniyormuı- . 
Neticede ikisi de barışhlar 

Gözüne bir erkek ilitmif··· Sonra kay- l • • 1' I /ı i S f • • ld "" •• J • b • -' -' ı ·ı ·k 
bolmuı. "'Peki, nereye &itti timdil diye smının ırıe me Ve O iTi O ugunu SOY iyen iT QaQm ae l l 

•ordum: kapı ka~ah. pe~e~:i~,k~ asarı aösteıdi - "Beyoğlu baştan başa benimdir,, diyen sarhoş 
h? ..... Cevap vemuyor... ~ 
dil1Unecek teyimiz yokmut gibi bir de 
bu çıktı. Asıl mesele tU kar. 

- Kar mı? 
_ Kar yat Demek trenin durduğunu 

blİmiY.onunuz? Kardan ilerleyemiyo~. 
Kim bilir daha ne kadar kalacağız. Bır 
kere yedi saat yol ortasında durduiu -

m\1%\l bilirim. 
- Neredeyiz timdi? 
- Vlnkonçl ile Brod arasmda. 
- Talihimize kilaelim. 

Memur gitti, sonra elinde bir 1i!e 

ile geldi. 
- Allah rahatlık versin, Bay. 
Puaro bir bardak su içti, sonra yat

tı Tam dalmak üzere iken birdenbire 
vlne uyandı: Kapının önüne ağır bir 
°§ey düıer gibi olmuıtu. 

Hemen yataktan drpn fırladı. Ka -
pıyı açtı, baktı: Bir tey yoktu. Biraz 
ilerledi. Kımu.zı bir örtüye bürünmüı 
bir kadının, koridordan apğıya doğru 
gittiğini gördü. . 

Koridorun öbür ucunda kondüktl:Sr 
oturmut. elinde bir kalıt kalem, bir tey 
hesap ediyordu. 

Puaro: 
- Sinirlerim bozuldu, diye söyle -

nerek döndü, yatağına yattı. 
Bu sefer sabaha kadar uyudu. 
Gözlerini açtığı zaman tren bili ha

reketsiz duruyordu. Puaro perdeyi ara
ladı, cbpn bakb: Yığın yığın karlar 
etrafı kaplamııtı. 

Saate baktı: Dokuzu geçiyordu. Pu-
aro, ona çeyrek kala, yemek salonu~a 
girdi. Oraya herlces toplanmış, vazı -
yetten şikayet ediyordu. Yolcular ara -
sındaki yabancılık birdenbire zail olmuı 
ve hepsi ayni endişenin verdiği yakın -
Jıkla dost olınuıtu: 

Miıtera Hubbard da, her zamanki 

gibi: 
_ Kızım derdi ki..... diye söze baı -

Jıyor ve devam ediyordu: "Pariıe ka -
dar rahat bir yolculuk edersin,. derdi. 
Nerede! Rahatından vazgeçtik, ,u tren 
bir yola çıksa bari. Acaba daha ne ka -
dar kalacağız burada? Vapur yarın de • 
ğil öbürgün kalkacak. Ya yetiıemez -
sem? Ne yapsam acaba? Geç yetiıir -
sem yer bile bulamam ... 

Dün istanbulda yirmi iki meıhut 

cürüm iılenmiş ve pazar olmasına rağ
men İstanl::ul adliyesinde davaları gö
rülmUıtür. Kanun, pazar günleri de 
davaların görülmesini emretmektedir. 
Bunlardan üçUne asliye cezada, diğer -
lerine birinci sulh ceza mahkemesin -
de bakılmıtır. Vak'alardan on ikisi 
hakkında takibat yapılmamıttır. Diğer 
terinden altısı dövme ve sövme, biri 
gece eve girme, ikisi hakaret, biri bı -
çakla tehdit, biri hıtsızlık, biri de gay
ri meıru mUnaıebattır. 

HIRSIZLIK, SARHOŞLUK, TEH· 
DiT DAVALARI 

Eyüpte Tahtaminare caddesinde 221 
numaralı sebze sergisinde yatan Nuri
nin yanına girerek yastığının altından 
ceket ve yeleğini çıkarmak istiyen Nu
rinin muhakemesi, suçluhun sabıkası 
olup olmadığının sorulmasına kalmıştır. 
Bu davaya ayın dokuzunda bakılacak-
tır. 

Sanyerde bzetin kahvesinde oturan 
Mehmet, fazla mikdarda rakı içerek 
halkı rahatsız edecek surette bağırdı -
ğı için yakalanarak mahkemeye sevke
dilmiş, suç sabit görüldüğünden üç ay 
hapse mahk<lm edilmi§tir. 

Hüseyin adında birine alacak yil -
aündeıı bıçak çeken Ramazanın muha
kemesinde davacı da ct.ra gönnüıtUr. 

Ramu:an bıçak çektiği için dört gUn 
hapse, HU.eyin sopa ile Ramazana vur
duğu için 13 lira para cezasına mah -
kum edilmiıtir. 

Mahmut adında birisini bıçakla ya -
ralıyan Zeynelin muhakemesinde rapor 
kat'i olmadığından, ldiyen tahkikat ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Dün gece aaat 10,5 te Sarashane 
batından Karagümrüğe kadar Nazire 
adında bir kadını takip ederek söz atan 
Repdın muhakemesi yapılmıJ. bu da -
vada suçlunun yatı sorulması için !O 
Birincitetrine bırakılmıgtır. 

Filip'in sütçü dükkanına girerek pa
ra çalmak istediği iddia edilen Silley -
manın muhakemesinde, Filip dayak at
tığı için 16 lira kırk kuruı para ceza -
sına mahkum olmuştur. 

HOSEYININ DAVASI ttalyan Milinoda mühim bir itin 
kendisini beklediğin s8y1Uyor, ya'lı A - Dün geç vakit dördüncü asliye ce
merikab 8teld Amerikalı ile konutu • za mahkemesinde bir kan koca dava -
yor \re: ama balalmııtır. Hüseyin adında bir 

_ Trende kaybettiği vakti hızlı gide- genç, yedi senedenberi evli bulundu -
rek tcasanır, diye nikbin dütUncelerin • ğu Alman Lusi'yi 9oför Ali adında biri 
den yine aynlınıyordu. ile gayri meıru münasebatta bulunur-

taveçli kadın: ken cürmil metlıut teklinde yakalat -
_ Kız kardetimle çocuklarım bekli- mıttı. 

yorlar, diyordu. Geç kalınanı merak e- Hüseyin isticvabında ıunları söy -
derler. ledi: 

Meri Debenham da: - Yedi ıenedenberi evliyim. Evden 
- Acaba ne kadar kalacafız daha bu. aabah yedide çıkar, alqam dokuzda dö

rada? Bilen yok mu hiç? diye etrafta - nerdim. Bugiln saat on ikide otomobi
kilere ıoruyordu. lim boauldu. Bir buçukta eve ıeldim. 

Puaro, Meri'nin sesinde sabırsızlan- Viyana ıokafında 26 numarada Madam 
mağa atimet olan hiç bir 1ey bulamı - llarinin apartımanmm beıinci katında 
yordu. Halbuki Toros ekspresinde iken oturuyonu. Odamum kapw açıkb. 
genç tngiliz kızının, tren biraz dur - Manıahn üzerinde yemek kaynıyordu. 
malda, ne kadar endiıeye düttüğünU Kanmı ıtsremedim. Çağırdım. Ses ve
gCSnntittü. ren olmadı. Apiı kata •ordum: "tnme-

Misten Hubbard yeniden söylenme- di. Yukarda taraçada olacak" dediler. 
fe bafhyordu: Taraçaya baktnn. Orada da yoktu. 

- Kime sorup kimden öğrenmeli, bil içime ıUphe düttU. Zaten iki aydan-
miyorum ki 1 Bu trende de kimse yok beri ıU.phe ediyordum. Bir gün evde 
soracak. Amerikada olsa... bir arkadapnla otururken Kanın: "Şer 

Bu sırada Arbutnot döndü, Puaro'ya för Ali bana bir tite ıarap verdi. Ko -
fransızca olarak: cana aöylcme diye, tenbih etti., dedi. 

- Zannedersem ıi.z tren mUdürU idi- O vakit anladım. ki Ali kanm hak-
ni.z, dedi. Bu huıuıta bize maJQmat ve- landa fena fikir beıliyor. Kanma: "Bir 
rebilin~ l daha onunla konutma, dedim,, 

( ArJr.-. wr) ı Alinin odası, bizim odanın karpam-

me§hud cürümler muhakemesinde 
da idi. 

Aradan bir kaç ıUn ıeçti, Ali üze
rinde yıkanmak için bir aandalya ala -
rak getirmiı. kanm da onun ilstUnde 
yıkanmı,. Buna da kızdım, kanını adam 
akıllı payladım. Bütün bu tüpheler i -
çimde iken karımın odada bulunmama
sı her şeyi meyaona koyuyordu. He -

men oradan arkadaşlarımdan birini ça
ğırdım: "Kimi bulursan çabuk buraya 
getir. Kanm şu odadadır, cürmü meş -
but yapacağım,, dedim. 

Arkadaıım ıahitleri getirdikten son
ra oda kapısını omuzlayarak &irdim ve 
kanını yakaladım. Orada bulunanlar 
bir bldiıeye meydan vermemek için be
ni yakaladılar. Ali fırsattan istifade e -
derek kaçtı . ., 

Hilseyinin ifadesinden sonra 1ahit
lerin dinlenmesi gizli celsede olmuJ -
tur. Bütün phitler birer birer dinlen -
miş, reis karan alenen bildirmiştir. Şa
hitlerin ifadelerile hldisenin sabit oldu
ğu tebeyyün ettiğinden kanunun 442 
nci maddesi mucibince Lusi iki ay hap
se mahkCim edilmit ve derhal tevkif o
lunmuştur. 

Muhakemeden sonra Hüseyin ıun -
lan söylemiştir: 

- Yedi senedir evli idik. Bütün 
mevcudiyetimle çahıır hiç bir teYi ek
sik etmezdim. Seviıerek evlenmittik. 
Hiç aklıma gelmiyen şey başıma geldi. 
Kanun cezasını veriyor.,. 

Lusi derhal tevkifhaneye götürül -
müttür. 

iKi DAVA USTOSTE 
Dün görülen davalardan biri de 

berber Cemal ile kanaı Hadiye araıın -
daki muhakemedir. Mesele şudur: 

Berber Cemalle kansı Hadiye ay _ 
nlmıtlar ve mahkemeye dü,müılerdir. 
Dün sabah Eyüp ıulh mahkemesinde 
boıanma davalan görUlmüı. mahkeme
den çıktıktan sonra Cemalin kansı: 

"- Ayda on beı liranı nafaka alıp 
keyfime baktp yiyeceğim ı.. diyerek bu 
arada kocasına hakaret etmittir. 

Berber Cemal mahkeme kapıamdaki 
ıahitlerle bu cilrmilmefhudu tesbit et . 
mi§, kan koca phitlerile birlikte öğle • 
den ıonra İltanbul üçüncü sulh ceza 
mahkemesine gelmitltrdir. Buradaki 
duruımada Hadiye beı gün hapse ve 
para cezasına mahkQm olmuıtur. 

Bu kaardran sonra kan koca bu ma!ı 
kemeden de çıkmııtar, adliyenin merdi
venlerini inerlerken gene münab.pytı 
baılamıılardır. Bu yilzden kın koca bir 
saat sonra ıene ayni mahkemeye gel -
mitlerdir. Bu sefer davaeı, bir saat 
evvel hapse mahkilm olan Hadiyedir. 

Kocasının kendisine hakaret ettiği -
nl iddia etmektedir. 

bir '14/ atma daoosı dinleniyor. 
tki şahit dinlenmiı. suç sabit eörll -

!ürken üçüncü bir phit karı kocanın 

barıımak niyetinde olduklarını söyle -
mi§, bunun üzerine ıruıhkeme iki taraft 
hanı tekliifnde bulunmuı, ikisi de ka
bul edince dava ıukut etmiıtir. 

Mahkeme safhasına intikal etmiyen 
bir hadise daha olmuştur. Dün sabah 
Edirnekapıda Avcıbey mahall i de 
üstü başı yırtık bir genç, yoldan topla
dığı taşları rastgele yere fırlatmaga 

ba!lanuı, bu arada A vram is • 
minde birinin evinin camlarını kırmıı
tır. Avram. pencereye ko1muı, yaban -
cmm kaçmakta olduğunu görilnce, a -
vur çıktığı kadar bağırmağa başlamıı. 
bil tün mahalleyi ayaklandırmııtır. Ev -
lerden dışarı fırlryanlar ve hadise ma • 
halline yetiıen bekçi İbrahim bu gen • 
cin arkasından koprak yakalamıılar • 
dır. 

Polis karakoluna, oradan da Adli • 
yeye getirilen bu adam, isminin ilk ön· 
ce Mehmet olduğunu, sonra Sotiri ol
duğunu ıöylemiı. bundan sonra saat 
ikiye kadar hiç konuşmamıt. delılık e
serleri göstermeğe başlamııtır. 

Mahkemeye gelen Avram, yalnız blr 
camı kırıldığı için davacı olmadıgını 
söylemi§. mahkeme suçlunun muayene
si için Tıbbı Adliye gönderilmu'ne ka
rar vermiştir. Sotiri, Adliyeden ıükd • 
netle çıkmış, fakat yola ayak bastık • 
tan sonra çırpınmağa, kendisini tutan 
polis ve bekçilerin elinden kurtulmalı: 

için uğraımağa baılarru~tır. 
Sotiri bir aralık yere çömelmiı. a • 

yak'.arını oynatarak: 
- Şimendifer yürütüyorum Bana 

dokunmayınız demiş, sonra tekrar ka9' 
mak iıtemi!tir. Polisleri, ısırmak iıte • 
miş, en nih2yet bir arabaya konarak E
minönü merkezine kadar götUrillmüı 
tür. 

Merkezin kapısından girmek i!l:te • 
memi§, küfür ederek, etrafındakilere 

yumruklar aavurmağa bJtlamıştır. 
Sotirinin Tıbbı Adltde muayencu 

yapıldıktan sonra deliliği sabit olura 
Bakırköy hastanesine götürülecektir. 

Dün bakılan davalardan biri de 
ikinci bir sarhoşluk meselesidir. Sim 
adında biri evvelki gece sarhoş bir b 
de Beyoğlunda nara atmağa başlamıtr 
kendisini yak<!lamak istiyenlere: 

- Bana ne karışıyorsunuz? Şu gtk'o 
düğünüz Beyoğlu baştan baıa benim 
dir, demiıtir. 

Simon polisler tarafrnc!an yakala 
narak merkeze götürillmüı, sabahleyiA 

- Bana Beyoğlunun yarısını vene 
niz de razıyım, demi!'ltir. Simon bir 
hapse, 30 lira para cezasına mab 
olmuıtur. 
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ketler seyahatinden bir sabah gü
ne§le beraber Gdata nhtırr-mda 
gözümü açtım. Serin bir aydınlık 
içinde bir uğultu, bir teliig, lıat
ta bir korku vapuru sarmıştı. 

de kendi heyecanüe akordeden 
bir a.rkadQ§ım var. Dilinde her 
!ıiin toprağımızın yeni bir çiçeği 
CQnlc:ınır. Sözlerinden ümidin he.

menfaati hesabına Avrupanın Bugünkü Almanya, milli 
haritasını kısmen yeniden çizmek istiyormuş!.. Kamara kapıları açılıyor, gü· 

vertede valizlerini sırtlam.ıya 
çalışan insanlar bfrbirlerile kor:u
şuyorlar: 

kin kokusu. dağdır. Ruhunda hiç Jngilizce Nevs Chronicle gazetesi 
lliinefl batmı d .. ...... d politika muharriri A. J. Commings er yan, uıunuşun e 
bir d l k nl b yazıyor: anı a ara ık tD§ımıyan u Geçen gün iki gencin politikadan 
QrkculQf, dün beni görünce, bütün ·bahsettiğini işittim. Avrupanın vazi
varlığı aydınlanarak koıtu. Ko· yetini konuşuyorlardı. 
lr.undc:ın çekti: Bugünlerde gençlerin bilhassa boş 

- Gel dedi. sana sevindire- zamanlarında polis romanları ve gaze-
cek ..• d~ . ' telerde havaya müteallik havadisleri 

m.uı erım var. okudukları sanılır. Fakat umumi ah-
Zaten her görüşte onıf an bQ§· valin tasallutundan sakınmak güçtür. 

kcı bir müjde alırım. Emek, para Dünya hadiseleri biz.e o kadar ya
harcıyarak Anadoluyu dolQ§lr, km bulunuyor ve o kadar heyecan ve-
1'iirkiye kalkınl§ının izlerini top· rici şeyler ki, polis romanlarından 
lar; BOnra içinin pertavsızından duyulacak alaka solda sıfır kalır. 
ge • ' Geçen büyük harp bizi apansız ya
ki~rer~k ne§re .. ~~fo~: :4m~~ kaladı. Gelecek harp de birdenbire 
.. •enın hoparloru degıldır. Gog· bir gece gelebilir. 

•lfnde bir (Havvari) kalbi çarpar Bu iki delikanlı haylı tehlikeli dev
ve ora.da engin "§kından baş· reler içinde yaşadığımızın farkında 
ka lıi~ bir §eye yer yoktur. idiler. Her hangi umulmadık bir an-

Oturd k Koltu... d k. _ da bir felaket baş gösterebileceğine 
:.a • u • gun a 1 çan hükmediyorlardı. Ancak şu noktada 
" sın d -' • ·· tü' ald Y l ' ızıerı us ne ı. ay er durakhyorlardı: Bu fehiketler neden 
~~ bcutı. İçinden bir paket çr baş göstersin?. 
kcırJı. Bunlar, süslü mukavva kcr Biri şöyle diyordu: ı 
Pcıklı, albüme benzer şeylerdi. - Harbedecek ne var?. Bilhassa 

- Bak bakalım, dedi ve fik· hangi memleket lngiltereye hücum et-1 
1'İni söyle. mek emelindedir?. 

B kt ·· l k .. .., t .. öteki ~evap verdi: u gerçe en guze agı or- Al 1 rtekl • • .. d • d. K - manya.. • 
erını goz en geçır ım. a- F k t Hitl !n ilte ·ı ka-

Pakl b. k.. l . k il . - a a er g re ı e ne 
arın ırer oşe erı es mış, dar dost olmak istediğini, bizim dost-

renk dilimlerile tırtıllanml§tı. luğumuzu ve hüsnü niyetimwi kazan-

ilk bakışta seçecek ve: "Bu- mak arzu ettiğini hemen her gün 
rıu isterim!,, diyebileceksiniz. gösteriyor. Mesela son defa Alman-
8ir bCl§kcunnda mektupluk kağıt- yaya giden Loid Corca karşı ibraz 
lar ··t k. d d k t l b .. 1 ettiği nezakete bakın... Loid Corc bir , o e ın e e ar on ar oy e b.l d ~·1 nazır ı e egı . 
8trcdanmış. Altlarında bir damga, G"" bo kt b H·tı b. · b· • - oz yama ır u. ı er ızı 

ır fabrıka markası falan aradım. uyutmak istiyor. Fakat münasip bir 

}'oktu. Yüzüne baktım. Gururla fırsat düştüğü zaman .müstemlekeleri-
ltiiliitnsiyerek sordu: mize atılacak. 

- Nasıl? İşte bu, aklı başında ve sulh se-
- Çok iyi, amma müjdelik ven bir çok kişilerin kafalarında ka-

rteli vc:ır? .• yoksa... yoksa bizim rışık bir tarzda şekillenen anlayıştır. 
nıi' D· k old c·· l • .. !ngiltereye saldıracak memleketin 
l 

.. • ıyece um. oz erı, goz· !n 41 ''Almanya,, olduğunu söyliyen giliz 
u erinin camlarını eritecek bir delikanlı hem haklı, hem haksızdır. 

Qfe§le tutuşarak gükredi: Almanya, biz.e hücum etmek istemi

b - Bizim mi ne demek?.. El· yor. Almanyanm, kaybettiği müs-
efte bizim .• Bizim olmazsa ha- temlekeleri için b izimle kavgaya tu-

Fncül " ed b l d l tuşmak istediğine ben kani değilim. ıgını er, öy e o cıştırır 
FnıYtm.?.. Geçenlerde bir Alman gazetecisi 

B bana dedi ki: 
el ir daha eğildim ve bu kere - İngiliz siya.sileri Almanyanın bir 
Baha büyük bir dikkatle baktım. müstemleke meselesine bel bağladığı-

<.rşlc:ıng,ç için, gerçekten çok gü· nı ve bu meselenin İngiliz - Alman 
zel acıyılacak kağıtlardı. Türk 
toprakları üstünde Türk emeğinin rındaki temiz inceliği anlat

içimi ışıkla, uğurlu bir ışıkla 
doldurup gitti. 

Yeni bir çiçeği açılmıştı. Dostum, tı. 
•o11ra fabrikayı anlatmağa ko • 
l'llldu. Türk mühendislerinin de· 
ierlerini sayıp döktü. Çalışmala- S. Q~zgln 
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Genç bir erkekle genç bir kızın çabuk 
~nla§rnalan için hiç şüphesiz dans ve 
ıçıtiden daha kestirme bir yol ve köprü 
Olarnazdx. 

Azizin durgunluğunu herkesten ön· 
te sezen, annesi Fitnat Hanrm olmuş
tu. 

İki gence de bakarak: 
- Oturmaktan sıkıldmız, haydi bir

aı dolasın t 
Ded: 1. 

a· Etrafta kilerden bir ikisi de hak ver· 
ıJ e,. v · ı ·· 1 1 d _ · e şımdi taraçanın pe c guze o · 
tıgunu söylediler. 

l> Fakat Güler yerinden kımıldamadı. 
rı:k Şen , hatta şakrak bir sesle kocası-

§llnları söyledi: 
iYı - Sahi Aziz, haydi biraz dolaş, aya· 
"' rı-ıı " k · d B tı ~ 1 masa hemen kalkar ım. u-
unıa her b - . a er eger sen ıstersen ... 

- Rahatsız olmayınız! ... Ben biraz 
dolaşayım ... 

Taraçaya çıktı. 
Hava biraz daha serinlemişti. Deni ı 

daha durgundu ve ay çıkmıştı. Du
vara yaslandı. Şakağını serin duvara 
dayadı ve bütün kuvvetile ciğerlerini 

doldurarak boşalttı. 
Temiz hava, bu yıldızlı gece ve yıl

dızlarla ayın yıkandığı mavi sular onun 
başındaki ağırlığı almış gibiydi .. 

Rıhtxm boyunda kol kola ve birbi
rine yaslanarak gezinen bir çift vardı. 
Kesik kesik konuşuyorlardı. Ara sıra 
durar:ık körfezin açıklarına bakıyodar 
ve bu sırada ba~ları birbirine değiyor, 
"acları birbirine karışıyordu. İkisi de 
kollarmı birbirlerinin bellerine dolamış-ı 
Iardr ve hiç şüphesiz mesut idiler. 

Onları dalgın dalgın seyretti. 

dostluğuna bir engel teşkil ettiğini 
düşünmekle yanılıyorlar. Biz, büyük 
bir devlet olarak, mahrum edildiğimiz 
müstemlekelere hakkımız olduğunu 
bir prensip halinde tanımalarını isti
yoruz. Fakat biz bu müstemlekeler 
için harp etmek emelinde değiliz. 
Çünkü onlar başlıca bir iktisadi ihti
yaç değildirler. Bizim gayemiz müs
temleke temini yolunda bir genişlemek 
değildir; fakat Avrupada genişlemek
tir. 

Bir çok sebeplerden kaniim ki, Al
man gazetecisi nisbeten hakikati söy
lüyordu. İngiliz delikanlısının "Al -

:i '·, 
Hitler 

manya,, yı ileri sürmesini isabetli gös
terecek kadar korkunç bir izahta bu
lunmuştu. 

Almanya, dünyarun yeniden si
lahlarunasmı icabettiren birinci dere
cede amildir. Avrupada bugün - Hit
lerin, kendini hiç rahat hissetmiyen 
müttefiki Lehistan da dahil olduğu 
halde - tek bir memleket yoktur ki, 
Almanyanın, daima tasavvur edilemi
yecek nisbetlere yükselen a.skeıi kuv
vetlere dayanan ''Avrupada. genişle 
me siyasetinden,, kuşkulanmasın. 

Eğer bir sihirli değnekle Almanya
run büyük ölçüde bir harp çıkarması 
ihtimali ortadan sillnecek olsa, gele 
cek yıllarda medeniyet için korkula
cak hiç bir şey kalmaz veya pek az 
şey kalır. 

Bitaraf her hangi bir reka, bu ha
kikati teslim eder. Kendimizi aldat
mıyalım. İngiliz mektep çocukların
dan Loid Corca kadar Almanyaya gi
dip de resmi ellerle gezdirilen seyyah· 
lara ibzal edilen iltifat, Almanyadan 
dönen ziyaretçilerin gördükleri neza
ketten duydukları vecid, Almanyamn 
yeni büyük yollarının harikası ve 
trenlerinin saati satine işlemesi, bütün 
bunlar, bir Nuremberg nutkile gene 
eski yerlerine avdet ederler. Berlin 
hala hakild fırtına kaynağı, devlet ri
calinin ve askeri müşavirlerin başlıca 
endişesidir. 

- Ne o? Burada böyle yalnız ba
şına ne yapıyorsun? 

Bunu soran Feritti ve elini de onun 
omuzuna koymuştu. 

Aziz doğruldu. Suç üstünde yaka
lanmış gibi yutkundu. Lakin kendisi
ni çabuk toparladı: 

- Başım ağrıyordu da, biraz hava 
alayım, dedim ... 

- Güler niçin çıkmadı? Sizi her an 
beraber görmek istiyoruz da... Böyle 
olunca ... 

- iskarpinler ayağını sıkıyormuş .. 
Hem de hava epeyce serin ... 

Nejad da göründü: 
- Aşağıda demindenberi sizi arı· 

yorum... Ne yapıyorsunuz burada?. 
Haydi inelim de dans edelim. 

Aziz birdenbire karar verdi: 
- Ben içmek istiyorum .... 
- Haydi! ... 
Büfeye gider gitmez emretti: 
- Garson, kcnyak ver. 
içti... 

Bir daha, bir daha içti ... 
Şimdi başınn ağrISI geçmiş gibiydi. 

Hatta içi geni§lemiş, ve ferahlık gel
mişti. 

İçmeğe devam etti.. 
Etrafındaki eşya ve insanlar hafif 

Eğer Almanya yarın Şarki Avru
pada inkişaf etmek yolundaki talep
lerinden vaz geçecek olsa, harp teh 
likesine karşı mevcut sigorta ücret
leri - ki son haftalar içinde alabildi
ğine yükselmiştir - derhal tabii mik
yastan da aşağıya düşer. Fakat Hit
ler Almanyası, "milli menfaati,, hesa
bına Avrupanm haritasını kısmen ye
niden çizmek istiyor ... 

Hitler, harp makinesini harekett> 
getirmiştir. Bu makineyi durdura
maz. Çünkü onun yerine koyacak bir 
şeyi yoktur. Hemen her gün Rusya· 
ya karşı tahrik mahiyetinde o kadar 
jestler yapıyor ki, tasavvur ettiği 
Rııs aleyhtarı bir harbin, zamanından 

evvel. yani ordu h,azırlanmamışken 

gelivereceğinden kendi generalleri bile 
endişe etmektedir!. 

"- Hamcd yok mu? 
Sabahın serin saatinde herke

sin birbirine söylediği söz bu· 
dur. 

Bir aydan /azla süren gezinti
ler sonunda bana "hamal. , sözii 
tuhaf gelmedi diyemem. Çünllü 
bir ay içinde valizlerimin da:ma 
benden önce bir otelde, bir h"lcc, 
bir vagonda beni beklemesine o 
kadm alışmıştım. 

Bu sabah valizlerim bana. l'cn 
valizlerime hasretle bakmıya bCIJ
ladık. 

Vapurda fısıltılar 
dü: 

- Hamal geldi ... . 

aldı, yürü· 

Yüzden fazla yolcu eşy~ını 

iki hamal taşımıya bcı§ladı. 

Hitler, dimağında. Rusyayı besliyor. 

Almanyada uzun zaman kalmış se
rin kafalı, itidal sahibi bir ecnebi mü 
şahidin bana söylediğine göre, Hitleri 
kendisinin seçeceği her hangi dakika
da Rusyaya hücum etmekten Avrupa 
siyaset erbabının ancak muci7.e nevin- Vapurdan rıhtıma kadar çık-
den bir hareketi alıkoyabilir. ma, liri hamal hikayesinden do-

!ngil~~re hükfunetinin, böyle bir layı bir kaç saatin harcanmasına 
harbin, - baş gösterdiği takdirde - mal oldu. Sonra h;ssettim ki valiz 
mevzii kalacağı za.nnile hareket ettiği. artık benim için bir yük. cere
yahut tamamile hareketsiz durduğu me verilecek bir kabahat lıalini 
görülüyor. 

almqtır. Eşyalarımı Kadıf:zöyü· 
Başvekilimiz Baldvin, haya.tının 

en yüksek siyasi buhran anlarında ne götürdüğüm zaman valizleri-
arkasmda 50 devlet müzahir bulundu- min nakliye masrafı Üe içindeki 
ğu halde Milletler Cemiyeti misa- eıyaları satın alabilecektim. 
kını İtalya.ya karşı tatbikten kaçındı. Masrafın lazlcdığı bir tarafa, 
Binnetice beynelmilel kanunşükenane ya çekilen zahmetler... Yolcu 
harekete mani olacak yegane kuvveti 

eşyalarını emniyetli bir surette 
tahrip etti. Ve bu suret!e Hitlerleri, 
Musolinileri hukukşinas kom.şula- yerine kadar götürecek bir ter 
rmdan hmç almak ve Avrupayı tazip kilat acaba vatandtı§lar rahata 
etmekte serbest bıraktı. alırır korkum Üe dikkati tenbih 

İngiliz diplomatlığı, eğer tabir ca- için mi ihmal ediliyor? 
izse, Avrupanm garbi için, Hitlerden Sadri Ertem 
- mümkün olduğu takdirde - mu- ı============:a===== 
vak kat bir sulh satın almak ve A vru-
panın şarkını kendi mukadderatına 
bırakmak şeklindedir. 

Avrupa aslanları daha şimdiden 
asabiyete gelmeğe başlamıştır. Hit
ler, daha şimdiden Avrupayr iki dil:l· 
man kampa ayırmak nevinden bir ha
reket vücuda getirmeğe girişmiştir. 

Haber verildiğine göre, Musolini 
daha şimdiden hem.mesleği olan Al
manya diktatörlüğü ile İtalya dikta
törlüğünü Avusturya, Macaristan, Le
histan. ve Küçük İtilafı da araya ala· 
rak bolşevizme karşı bir ehli salip 
hazırlamak için ahenkli bir surette ça
Iu~ıyor. Bu, "mevz!i,. kalacağını farz 
ettiğimiz, fakat hakikatte hiç de öy
le olmıyacak ve en aşağı bir diizine 

bir yalpaya tutulmuş gibiydıler. J 
Durup durup gülümsüyordu. 
Feridle Nejad yeni bir parça çalrn

dıkça salona geçiyorlar, nişanhlarile 

dans ettikten sonra ya beraber, yahut 
yalnız olarak dönüyorlardı. Ferid bir 
aralık sordu: 

- Hani siz dans etmiyorsunuz ya? 
- Ayağını sıkıyormuş! ... 
Aziz bu sözleri söylerken tuhafça 

bir hal takınmıştı. Hiç biri bunun far
kına varL:!ladı. 

Aziz şimdi daha serbest konuşuyor, 
daha serbest düşünüyordu.. Hatta yü
zünde, düştüğü çıkmazdan sıyrılmak 

için bir çare bulan insanların aydınlığı 
seziliyordu. Gene birdenbire karar 
vermiş gibi Feri din koluna girdi: 

- Ben de dans etmek istiyorum. 
Dedi. 

S:ılona geçti. İlk rastladxğı genç kı · 
zı d:ı.nsa kaldırdı. Çok geçmeden bam
başka bir insan olmuştu. Gülümsüyor 
konuşuyor, şimdi bir esmer kızla bir 
rumba oynarken, biraz sonra bir genç 
kadınla valsa kalkıyordu. Ara sıra Gü
lerin oturduğu tarafa bakıyor. onun 
gözlerini arıyordu. Fakat bir türlü kar
şılaş<.ımıyordu. 

Güler kendi aleminde yaşıyordu. 

Avrupa milletinin harp için bir sıraya 
gelmeğe başlaması demek olacaktır. 

Almanyanm tasavvur ettiği harp 
bloku karşısında !ngilterenin cevabı 
ne olacaktır?. Gerçi İngiltere hüku
metinin muahede bozanlarla mücadele 
hususunda Milletler Cemiyeti misakı
na göre taahhütlerini tahdit etmek is
tediğini ve İngiliz milletini, - devlet 
adamlığının diğer sahalarında göste
rilebilecek her türlü gayretten ziya -
de - teslih etmek gayretile çalıştığı
nı biliyor ve görüyoruz. 

Fakat düpedüz silahlanmak, gele
cek harpte bize kaybetmemek kudre
tini verecek olsa bile, harbi kendimiz
den bir adımcık kadar olsun uzakta 
bulundurmağa yardım edemiyecektir. 

Hatta dansa kaldırmak istiyen bir dos
tun arzusunu da yerine getirmemişti. 

Gece yarısı olmuştu. 

Aziz bir defa daha büfeye doğru 
yürürken babasx ona yaklaştı: 

- Güleri pek yalnız bıraktın! ... 
Dedi. 
- Onun bana ihtiyacı var mı? ... 
Remzi Bey, oğlunun gözlerinin içi-

ne baktı: 
- Bu ne biçim söz? 
Diye soruyordu. Aziz kızardı: 
- Şey. . . Beni çağmyor mu, diye-

cektim de ... 
Remzi Bey onu büfeden çevirdi: 
- Haydi oraya gidelim ... 
Gittiler. Güler, delikanlıyı gülerek 

karşıladı: 

- Şimdi daha iyisin, değil mi? 
Dedi. 
Aziz toparlandı: 
- Evet; daha iyiyim ... Fakat sen 

belki mkıldın. Gitmek ister miydin? 

- Sen bilirsin. Ben senin için o
turuyorum. 

içkinin verdiği hafif sarhoşluk, onun 
hayatı ve yarını daha aydınlık görme
sine sebep oluyordu. Bu yüzden genç 
kızın son sözlerini besbelli bir sevinçle 
karşdanuştr. (Arkası 'Var) 
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Kongre bürosu Yıldız sarayı kon
rerans s.ılonunda teşekkül etmiştir, 
Bay Hasan Saka, her gün bir kaç 
saat Yıldız sarayında kongre hazır
lıkla rilc meşgul olmaktadır. 

lngibz donanması Yunan 
suıal'lna qeliqor 

Atina, 4 - İngiliz Akdeniz don~n
ması~d~n bir filo harp manevralan yap 
mak ıçın ayın on be§inde Yunan sula -
nna gclect-ktir. 

Uşakta zelzele oldu 
Uşıık, 4 (A.A.) - Bu gece saat bir

de :iddetli bir yer sarsınt•sı oldu. Şe -
birde zayint yoktur. 

Küçük anlaşma iktisadi 
toplantısı 

Belgrat, 4 - Küçük anlaşma iktı
adt konseyi 12 teşrinievvel de Bükreş
tt lıılr toplantı yapacak ye bir kaç gün 
.Urecek olan bu toplantıda muhtelif 
meseleler müzakere edilecektir. 

Yeni Kadıköy iskeles;ne 
b1r kitav satış qeri 

yapmak lazım 
Galata köprüsündeki Kadıköy is

kelesinin yakında yenileştirile~eği ma
Irlmd ur. Ancak haber aldığımıza gö
re, yeni yapılan iskelede kitap ve ga
zete sat.'llağa mahsus b:r yer koruna· 
mıştır. Kadıköy iskelesi KöprUnün en 
kalabalık bir yolcu geçidi olduğumı. 

göre bu tarzda bir kitap ve gazete sa
tı~ yerinin bulunmasına kati ihtiyaç 
vardır. Yeni iskele yerine getirilip 
konmadan evvel bu noksanın tamam
lanmasını dileriz. 

Irak lngiliz kumandanı 
şehrimizde 

Irak İngiliz kumandanı General 
Hny zevcesile beraber ~ehrimizc gel
miştir. Seyahatinin hiç bir maksadı 
olmadığını ve Londrada tatil müdde· 
tinin geçirdikten sonra vazif csi ba§ına 

Beyoğlu Hcılkcvitıden: 

1stanbulun kurtuluşu yıl dönürnU 
onuruna 6 -10 - 936 sah glinü saat 
21 de evimizde a.~ğıdaki programa 
göre bir tören yapılacaktır. 

Program: 

l - İstiklal mar~ı. 
2 - Konferans (Çanakkale gezisi 

intibaları) EvimiZ.:n yönkurul iiycle· 
rinden Turhan Tan~el tarafından. 

3 - Tem.sil. (Bclkis) piyesi. Per
de 4. Evimiz göstcrit şubesi tarafın
dan. 

Bu törene bUtUn yurttaştan rağırı
rız. Çağın kartları evimizin Tcpcba
şındaki merkezinde ev direktörlü(;'iln
den alınır. 

döndüğünü söylcmeştir. 

General Hay, beyanatta bulunmak 
istememiş, sadece: 

- Irakta her vaziyet normaldir!. 
Demiştir. 

Şehrim "zi ziyaretten sonra dof!ru· 
ca Bağdada gidecektir. 

man ·a miimes~ili Baresku. diğf'ri isP 
Tiirk mümcs.,.ili maruf muharrir 
Ilurhnn Felektir. 

Burhan Felek en•elce de spor teş
kilatçılı~ı münaselx-tile hir nişan al
mıştır, fakat kanunlarımız Türk \•atan 
rlaşlarınr nişan taşımaktan menet
tiği için bunu t:ıkmamnkta. yalnız 
hatıra olarak saklamaktadır. 

ODESADA DA FUTBOLDE 2 - 1 
MA<iLOP OLDUK 

Odesa. 4 ( A.A.) - Hususi muha -
birimiz bildiriyor: 

Son futbol tcrnasımı?.ı hugUn Kosi· 
vor stc:dında 40.000 kiti önünde Uk -
rııyna muhteliti ile yaptık: bu muhte -
littc Kiyeften altı, Harkoftan Uç. Ode
ııadan iki ovuncu vudı. Türk tal:tmı 

Mehmet Ar. Hüsnü. Liıtfi. Esnt. Fik
ret. Reşat. Danyal. Gtineüz, Sait. Nec· 
det sek!indr idi f;irinci devrenin birin
ci d.,kik"sında ilk, on ~cl+•hci <l?kika
s·nda ikinci rolii yedik. Biz dt ikinci 
devresinin birinci dakikasında penaltı .1 

----------------------------
dan ilk ve son golilmilzü yaptık, oyul1 
heyeti umumiyesile Türk takımınırı 

yi:-r:ıiden fazla akınına mukabil kart= 
taraf an~ak altı akın yapabilmiştir. BıJ 
fevkaliide güzel oyunu::ıuz teknik iti • 
bırile K!"ef mağlfıbiyctinin bir rcv:ın• 

şı olmuştur. Halk tarafından tııkclirle 
seyrec!ilmi~tir. 
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lstikIAl Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci sınıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 
3 - lstiyenlere kayıt ıartlarını bildilen tarifname gönderi· 

lir. 
Şehzade batı polis karakolu arkasında. Tele fon 22354 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Günde 
En az En çok 

200 
210 
60 
50 
45 

565 

170 Cerralipap. 
160 Haseki 
30 Beyoilu 
40 Emrazı zühreviye 
35 Z. Kimil 

435 
Hastanelere 936 senesi için de lizmı olan birinci nevi ekmek 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Ekmeğe belediyece konulan 
azami narh fiatı tahmin edilmiıtir. Şartnamesini istiyenler levazım 
müdürlüğünden parasız alabilirler. 

Eksiltme 6 T. evvel 936 salı günü saat 15 de daimi encümende 
pılacaktır. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 1254 

' • lık ilk teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını ha· 
• zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar daimi encümene 
rmelidirler, (B.) (1513) 

Keıif bedeli 502 lira 58 ku ruı olan Karagümrükte belediye 
sil şubesi binasının tamiri pazarlığa konulmuıtur. Ketif evrakı 

e şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2490 
o. lı kanunda yazılı vesika ve belediye fen itleri m"üdürlüğünden 
acakları fen ehliyet vesikasile 37 lira 69 kurutluk ilk tminat mak 

uz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın 
atırılması daha mu'vafık olacağı) ~10-936 salı gunu saat 14 

daımi encümende bulunmalıdırlar. ( 8.) ( 1844) 

Çanakkale müstahkem mevki 
satınalma komisyonundan: 

J - .\tüstahkt:m mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
i.C;()()) kilo un ~ahn alınacaktır. 

;! - Unun beher kilosuna (14.~) kuruttan (48865) !ir& bi· 
ı~tir. 

3 - ihalesi 8-10-1936 tarih pe:ıembe günü ıaat (15) de Ça· 
!<t')e müstahkem mevki al!m kom · ~o) onunda yapılacaktır. 

4 - lıtekliler ihaleden bir sa at ev .'el teminat akçaları olar. 
. ) lirayı ve ihale kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki verıaik ilr. 

• saat evvel komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. (14G8) 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idi 
tabii fakirim beni her erkek ala
mazdı tesadüf en parfümeri mü es 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 
yaiıız kremini verdiler müessese 
yalmz bu kremi kullanmaklığnnı 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
rübe ettim çehremde bir pembeli!< 
fevkalade değişiklik gördüm mü. 
temadi üç senedir NErtp Bep kre· 
mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütün mailanna me~ 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmaklığıma rağmen iyi bitiyor· 
rlµm ki evlenemezdim NECiP Bey 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. SevengiJ 

KASADA 
SAKLAOl~INIZ 

DAllA 
KUl2U 
BiR 

(~ŞM[ 
VAZİY 'TİNOEOİQ 

ONU rAİZlıt. 
OAN l{AYA-VERI N.IZ 

• 
~ususı S'AATLARIMIZI 

SORUNUZ 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100,000 metre tek ve 40,000 metre çift nakilli sahra kab 

losu açık eksiltmeye konulmuıtur • 
2 - Mezkur miktar kablolar m muhammen bedeli S,000 ve 

muvakkat teminatı da 375 liradır . 

3 - Eksiltme 20-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada 
Posta T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlannı idaremiz veınesine yatırarak ve 
alacaktan makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
ıartna!nede yazıh be1geler1e bera ber mezkftr tarihe müıadif cuma 
aünü saat on bete kadar mezlcar komiıtona müracaat edecekler 
dir. 

S - Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden ve Is· 
tanbulda Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecek· 
tir. (1193) (1829) 
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