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Roılıanyada general. 
lar hükômeti kurul

, 

ması muhtemel ... 
Veni kabine işe başladı : 

Demokrat gazeteler kapallldı, 
'1ilayetlere Faşist valiler getirildi 

lspanyatfa c1sffmn tP!rn!cn kurtarılan Terul.'lde temizlik ameliyesi devam elml.'k
te ve bir iki binaya sılman asflerin sivil halka zarar vermeden yakalanmaları 
için çalışılmaktadır. Asilerin verdiklni habtrlert görı ise cumhutiyetçil11e kar· 
şı biiyük bir taarruza geçilmiş vı ihata hartketi ba§lam~tır. Maamafih bitaraf 
menbaltirdan bu haberi teyid edecek hiç bir tllgraf gelmemiştir. 
Yukarda Temelin cumhur!ytt ordust4 tarafından fıgaliM dair iki 1esim görülüyor 

Kabahat samur kürk olsa ... 

Bir gömlekçi ile ·Çırağı 
ve odacı tevkif· edildi 
"Vaaıgı ncflan e vvel P anayctoa 
Odacıyı gDzlDce görüş~rkeın gıöra 

<dlüm, pazarl a!!< edlycırDa r<dlo ao a9 , 
Sultanhamamında Saidiye hanının i-ı Dükkflmmda iki bin liralık malım var

ltinci katında bir dükkanda sigorta pa- dr. Hepsi yandı. Zaten dükkanda iki bin 
tasma tamaan kasten yangın çıkarmak- liraya sigortalırdı. Bu işte kat'iyyen bir 

ta.; suçlu göml~çi P~pa~~tıa. çırağı Li- kastım yok-tur. Belki gelmediğim sıralar-
lor ve odacı Raşıd dun bınna sulh ceza . 

Bilkreş, 30 (A.A.) - Demokra.tla.. 
rrn Dimineatza .. adverul., ve "Lupta,, 
adında.ki gazeteleri tatil edilmiştir. 

Bu gazeteler, halihazırda iktidar 

Yaşamak 
Hakkı 

Cumar tesi gllntt 
HABElt'de başlıyor 

Mısır Kral ı Faruk 

Kabine • 

azlet • 

Faşist teşekkOllerln IAğvını lstemlyen 
Başvekil bu işe hayret etmiş 

Kahire, 30 (A. A.) - Kral Faruk bu l Azil keyfiyeti hükClmeti biraz hayrete 
sabah saat 9 da kabineyi azletmiştir. düşürmüştür. 
Tahmin edildiğine göre yeni kabineyi HükClmet, hatta bu sabah bile böyle 

teşkile Mehmet Mahmut paşa memur e- bir ihtimalin önüne geçebileceğine kail 
dilmiştir. · 

Mehmet Mahmut paşa 1928 den 1929 bulunrnaktaydr. 
a kadar başvekAlette bulunmuştur. Kralın mektubu hükQmeti şiddetle ten 

Kral Faruk, kabineyi azletmiş oldu- kit etmekte ve hükfunet mahafıli hu 
~nu hususi bir memurla Nahas paşa- mektubu doğrudan doğruya saraydan sa
nın e\inc bir mektup göndermek suretile dir olmuş cepheden bir hücum addeylc-

tebliğ etmiştir. mektedir. 

Hocasını yaraladıktan 
s.onra hırsızhğa 
başhyan genç 

.. 50' vak'a yaptıktan 
nihayet yakayı e~e 

sonra 
verdi 

Polis fklncJ şube dlrektörlfiğil epey za 
mandanberl aranmakta olan blr hır
sızı dUn Beyoğlunda gezerken ynlca-
Jam1şt1r. ..,.. Devamı ıo uncuda 

Erkek- Kız 
katil oldu! 

Fakat hftdise Fransada oldu 
ve katil 

Kanton 
J aponlar tarafından 
bombardıman edildi 

lllahkemesi tarafından tevkif edilriıişler - da ~yle bır oyu.n oynanması düşünül-
dir. müştur. 

Suçlular mahkemede kabahati biribir- Çırağı Ligor ise ~unları söylemiştir: 
len üzerine atmıya çalışmışlardır. llk - Yangından evvel ben ustam Pana-

Vaşamaık H akka 
Nazım 

Hikmet' in 
eseridir 

Muharririn en yeni, en befendiği 

eseri ve ilk romanıdır. 

Canton, 30 (A. A.) - Japon tayya•; 

releri, Kunton ve civanm şiddetle bom.1 
bardıman etmeğc başlamışlardır. Çinlile-

dinıenen dükkfinın sahibi Panayot ~yle yotla odacı Ra~idi bu iş hakkında giıli
derniştir: ce konuşurlarken gördüm. Raşid Pana-
.- Bayramda işlerim çoktu. Birkaç yota. ben ~ yüz lira i~terim diyordu. 

itin dükkAna gelememiştim. Bana yan· Ustam da bu kadarı çoktur, hem oka-
hu sonradan telefonla haber verdiler. ...,. Devamı ıo uncuda 

Pariste grev bu 
sabah durdu 

Fazla tafsllAta 
IUzum var mı ? 

BiRKAÇ SATIRl:.A 

----~·~---Hisar f aclasının 
Jllkledlğl vazife 

Hisar vapuru faciasının tnasum kurban
larından kalan öksüz ve yetimler için yar-

Z k J b l dım toplanıyor. lcimiz den birinin 
\olanı t eli lifleri ııUrttşOlme tızere şe aş a- .,·eya birk:ıcının azabını harmeteceıı 
lllaları tekllllol grevcller kabul et.tiler l herhangi bir fcdakCırlı~tan.- çekin~iyecek 

olanlarımız toktur. Fakat kohne Hısar va-
purunun partalonan leşi ile birlikte Knra
denizin katil dalgaları arasında kaynayan 
za\'alh gemicilerimizin hatıra.tarı yalnız 
miııt fn'ianhitımu:ı mı alıikadar eder? 

Du bethahtların nrkadn bıraktıkları aile
ler knrşmncla bir ,·nzife yüklenmeleri kap 
edenler yok mudur? 
Dünyanın en berbat teknelerinden birile 

en tehlikeli seferlere memuı ellikleri bu bet 
bnhtl:ırı ~İUOl'l:ı clmeği düşünınrıııi, ol:ın
lar, gözlerlmiz önüne yıRılan ~u dullar, 
ök~üzler ve yoksull:ır alayına bir tazminat 
ödcmcğe mecbur değiller mitlir? 

Mecbur edilmlyecckler mldir1 
natnn \"apur sahiplerinin firmasını da bir 
yardım lic;leslnde gördük: 

500 llrn vermişler. 

Fransanm erkek kın Viyolet Moris 
geçen gün Jozef Lökam isimli bir genci 
öldürmüştür. Resimde erkek kız solda ve 
küçük resimde de öldürdüğü adam gö-ı 
rülüyor. Buna dair tafsilatı yarın vere
ceğiz. 

Du yardıma iştirak etmelerine memnun 
olmnk lazım. Fnknl fııcianın doğlırduh'U 1 

rin tayyare dafii bataryaları bu Jnpoıı 
tayyarelerine ateş etmektedir. 

ngiltereye cevap notası 
Tokyo, 30 (A. A.) - Rôyter n;ansı 

muhabirinden: Lady Bird hadisesi !·1k" 
kında bir !ngiliz notası ile Japom;mn 

Dc\'aruı 10 uncut:a 

I 

nilematem~ri ka~ı~ndaba~n gemlmfi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~ 

cehhlzlcrinden beklenen tazminat \"aılfe. a 
Y.Zb~cından.itibarın.tgnzi[at amelesinc verilecek olatı mıthte1i1 d-~'"rden: da .. •\ ' Parfstı Gud11, fal>rikası i~çilerl ""' do layıslylt ttrketmcdikleri fabrikada No-

. : • · · ıWdanudnıll ııprm~ltrdir. 119": Yamı ıo uııcua. 
sini bu.basil rakam ödemi~ olamaz. ,.. _ ru. ,...1.Yu; ~ 

11ABB8 .t • • 'dasi.., " 1 
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Vış SiıJasa 

Romanyad8 , o1up 
bitenlerin i~ yüzü ... 

Yazan : !)'ekip Gündüz 
~ Ol\1ANYADA yapılan son inti- / lkisi sarayın ve birisi halkın tarafın-
11-.. hab, hu komşu ve müttefik dev- da olan bu üç kuvYct arasında hiçbir 
Jeti, ~iirüp giden dahili buhrandan kur- birleşme ve anlasma imkanı bulunamı
taramadr. Bilakis, bütün temennileri bo- yacağr tabiidir. Zira sarayın emri altm
şa çıkardı. Dahili buhranı bir kat daha daki iki grup üzerinde ayni zamanda ay
azgınlaştmh. n ayrı ihtiraslar da hakimdir. Bunun 

Romanya. gerek coğrafi mevkii bakı- üzerine, rnıllet biribiriyle ayni ayarda 
mmd:m. gerk iktısadi münasebetleri ha- üç parçaya ayrılınca saray kendi irade
kımından bireok siyasi cereyanların çar- sini hfikim kılmakta zorluk çekmedi. 
pıştığı bir memlekettir. Bu memlekette, Yük ek bir sıyasa adamı olduğu mu
muhtelif siyasi ve iktısadi menfaatlere hakkak görünen kral Karolun bu irade
hizmet etmeyi kabul etmiş birtakım sini temsil salahiyeti, şimdilik ırkçı 
gruplar, demokratik rejimden istifade e- milli hıristiyanlann lideri Gugaya veril
derek t~kilatlanmışlar ve halk tabaka- miş bulunuyor. 

lan arasında kök salmışlardır. Halk, bu Bu zatın devamlı bir otorite tesis ede
partilerin hakiki temayüllerinden ve he- bileceği ~üphelidir. Eğer rivayet edildiği 
deflerinden tamamiyle gafildir. Biribiri- gibi yeni intihabat yapılacak olursa. 
ne düşman. muhtelit yığınlara aynlarak, Guga partisinin daha yüksek bir mu
inandığı liderin peşinden, gözü kapalı vaffakıyet kazanmasına ihtimal yoktur. 
bir halde giden halk, zahirde millet 

Sdn hfidiselerin Roma ve Berlinde bümenfaatini müdafaa eder gibi görünen, 
yük bir sempati ve memnuniyet uyanf akat hakikatte birtakım hususi iktrsadi 
dırım~ olması, Fransız Hariciye Nazırı 

menfaatleri tahakkuk ettirmeye çalışan Delbos'un son seyahatinden pek k~rh 
bu partiler namına en çetin mücadele- dönmediğine dclalet ediyor. SilMılanma
leri kabul eder, biribirine diş biler, bi- smda ötedenberi Fransadan mühim mü
ribirini öldürmekten dahi çekinmez. 
Netekim Romanyada her umumi' inti- zaheretler gördüğü rivayet edilmesine 

rağmen Romanya, dış sıyasasmı bazı ikhapta mutlaka birçok zavallı ölür ve bu 
tısadi menfaatlerine muvazi bir hat üzehalde kimse bir gayritabiilik sezmez. 

Romanya dahili sıyasasiyle hususi bir 
alaka du}'an bazı büyük devletlerin, son 
intihapta, kendilerine dost olan siyasi 
cereyanlara büyük yardımlarda bulun
duldan rivayet edilmişti. Faraza milli 
köylü partisine Fransızların, "Demir 
el" teşkiHHı ile "Irkçı milli htristiyan,, 
partisine ve "Romen cephesi" teşkilatı
na Almanların, Macar azlığı partisine 
Macarlann ve rli"er bazı partilere de 
1\fasonlann ve kinıı gizli, kimi açık çalr
şan bazı müess~elerin büyük yardım
larda bulundukları söyleniyordu. Fran
~;z dostluğunun bu memlekette en bü
yük mürevvici olan TittıleSkonun Bille
reşe dönmesi intihabatm dış .sıyasa ü
zerindeki ehemmiyetini göze vurmuştu. 
Uzun zaman memleket dışında yaşıyan 
bu zat milli köylü partisile birlikte mü
cadeleyi kabul etmişti. Bu partinin dış 
<:ıyasaıfa aldığı cephe şuydu: 

l - Milletler cemiyetine sadakat. 
2 - Romanyayı tamamiyle Fransa. 

ya bağlamak. 

3 - Dahilde faşist temayüllere, gizli 
açık, teşkilatlanmak hakkım tanımryan 
hir siyaset ve icabında bir halk cephesi 
kurmak. 

4 - Romen sarayınm iç ve dış poli
tikadaki rolünü hiçe indirmek. 

5 - Almanyaya ve ltalyaya karşı 
dikkatli ve çekingen bir politika takip 
etmek. 

Bunun karşısında ·iki muhtelif cephe 
teşekkül etmişti: 

1 - Sabık Başvekil Tatareskonun li
beral partisi ve onunla birlikte intihap 
mücadelesine Rİren kartel partileri. 

2 - Faşist ve faşizme yakrn partiler. 
llk cephe demokratik görünü~ü mu

hafaza etmek surctile otoriter bir rejim 
yürütmek arzusunrlaydı ve açıkça sara
yın emri altındaydr. 

Jkınci cephe görünüşte biribirine düs-
man iki plrtidcn mürekkepti: 

1 - Demirel. 
2 - Irkçı milli hrristiyan. 
Bu iki parti de el altından sarayla 

münasebette bulunuyordu. 

intihabat Tatareskonun şiddetli ida
resine ra~'111en . kendisine ve müttefikle
rine umduklan derecede kahhar bir za
fer kazandıramadı. Titülesko ile arka
da5lannrn partisi, bütün tazyiklere rağ-

men hükQmet cephesinin kazandığı rey
lerin yüzde altmışı derecesinde rey aldı. 
Fakat asıl umulmryan mtı\·affakıyeti 

fac;ist "Demirel'' parfü:i kazandı. Halk 
~ 

arasında çok ehemmiyetsiz bir mevkii 
olduğu sanılan bu faşist ve Almanya 
dostu parti tam 66 saylav çıkardı. Irkçı 
mılli hıristiyanlar da 33 sayla\·lık ka-

zandılar. Binaenaleyh diğer ufaktefek 
rtileri bir kenara bırakırsak; · 

pa ıtükQmet cephesi 146, 

Titillec;ko tarafı 88, 

rinde yürütmek azmini gösteriyor. Bu 
azim Roman~'ada partilerin üstünde bir 
kudretin azmidir. 

Bizce yapılacak şey, müttefik, komşu 
ve dost devletin bu buhrandan bir an 
evvel kurtulmasını . temenniden ibaret
tir. 

Şekip GONDOZ 

Paytaşllamıyan 
çocuk 

Fatma ilhanın vekili 
tıbbıadlt ı:aporuna · 

itiraz etti 
Dün altıncı hukuk mahkemesinde 

paylaşrlamıyan çocuk davasına bakılmış 
fakat mahkeme }ine bu hususta bir ka
rar verememiştir. 

Dört senedenberi silrilp giden bu dava 
yı dinlemek üzere kalabalık bir halk küt
lesi saatlerce mahkeme kapısında bekle
mişlerdir. 

Muhakemeye geç vakit başlanmıştır. 
Fatma Ilhanın vekili, tıbbı adlinin ra 

porunda isabet olmadığını ve bugünkü 
fennin hiçbir zaman "bu çocuk bunun 
değildir,, diyemiyeceğini iddia etti. Bun
dan sonra, şöyle dedi: 

"- Insanlann kanlan dört grupa ay
rılır, Fatma Nezahatle Alinin kanlan 
nasıl biribirine uymuşsa, Nerminin ka
nı da bir tesadüf eseri olarak ayni gru-

pa girmiştir. Bir çocui:<un kanının anası
nın grupuna uymaması çocuğun kendi
sinin olmama mı icab ettirmez. Babası
nın kanına uymus olabile~ği gibi, bu
nun aksi de varidi hatırdır. 

Bu çocu~'Un babası ma!Cımdur. Halen 
Çorluda bulunuyor. Bu çocuğun Meh -
met isminde bu adama ait oldut<u şahit
lerin ifadeleriyle de ~ahittir. Tıbbı adli-

nin raporu nesebin tayininde bir kıymeti 
haiz değildir. B3basmın kam henüz tah 
11 edilmemiştir. ~Iuhakkak onun da ka
nım tahlil ediniz demiyorum. Kan tah
liliyle nesebin tayini imkan ızdır. 

Kanlar dört grupa aynldııtına göre 
kanları hiribirine uyan insanların 'yekdi
ğeriyle akraba olmalannı kaydetmek la
zımdır. Halbuki hu imkansızdır. Müek

kilim bu işte bir ana 5efkatiyle u~raşı
yor. Halhuki onlar çocuktan bilhassa 
istifarle etmek için uğra~maktarlırlar. 

Bundan o;onra şöz alan mukabil taraf 
\"ekili de şunları söyledi: 

- Şayet 1\lehmedin kanı tahlil edile
cek olursa bu iş daha aylarca sürecek
tir. lddia üzerine kanlar iki defa tahlil 
edilmiştir. Artık huna hiçbir ~r dene -

mez. Eğer buna da iddialan \"arsa kan. 
lan Avrupaya gönderelim. .. 

lstilade cihetine gelince. benim de 

Faşistler 99, . . 

k rmıc oldukları netıcesıne ,·a- 1 
saylaY çı a " 

müekkilim bir ana ~efkatiyle u~rac;ıYor. 
Bu ne Mısır kralının oğludur. ne de bir 
apartımandır ki, kendisinden bir istifa
de beklen_in. 

nnz. 

... 
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Singapordan bir glirıinii~ 

Siyasi meseleler 

Singapor; ikinci bir 
Cebelüttarık ! 

. Singapor, yakın bir istikbalde 
uzak şarkta Japonyanın kar
şısına dikilecek yegane kale 
olacaktır 

M ütebessim Y.ilzlil, jaket ataylı ja
ppn murahhasl~rı 1922 senesin

de toplanan· Vaşington konferansında 
İngiltere ve Amer\kanın ellerini kıs ktv 
rak bağlamak için her çareye bat vur
muşlar' v~ uzak _şarktaki bugUnkil faa
liyetlerinb ..zcmin:.ni daha o zamandan 

hazırlamışlardı. 

Vaşington muahedesinin bilhassa 
on dokuzuncu maddesi Japonların pek 

işine yanyor-Ou. 'Bu madde hükümleri 
mucibince, Britanya, Hong Kongu tah 

kim etmiyd.:ek, Amerika da Manilla ve 
Rilipin adalarındaki ehemmiyetsiz <>
lan tahkimatını kuvvetlenclirmiyccek

ti. Buna mukabil Japonya da Asya iç4 

lerine doğru ilerlemiyeceğine ve Çinin 
idari vahdetine ve topraklarına iliş.nüye 
ceğine dair söz vermişti. 

İki sene evvel Japoiıya Vaıington 
muahedesini boz.du. Buna rağmen İn
~ııcre ve Amerika sözlerinde durmakta 

garip ve mariaaız bit taannUd gSıterdi 
ter. ~'on Uç lene. Honı«tm~ 
Manila müdaf ası mühmel bir halde kal 

dı. İngiltere ancak geçen ıcne aklını 

başına topliyabildi ve Uzak şarktaki bu 
mühim topraklarını mümkün mertebe 
tahkim etti. 

BugUn Japonya ilerliyor. Onun 
tam yolunu üstUnde ufacık Hong 

Kong adası var. Bu, sudan birdenbire 

yüselen dağlık ve tahkimi pek kolay bir 
ada. Hong Kongun uzak şarktaki t~.:a 

ri mevkii pek mühim. Bu ada, blitün 
Çine yayılan idhalatın bir nevi tevzi 

merkezi ro}:i.nu görüyor. Bundan başka 
Cenubi Çinin ihracatı da bu liman tari
kiyle oluyor. 

öyle ki, pek yakında bu limanın U

zak ıa;kta Japon lrontrolünden azade 
yegane liman olarak kalması pek muh 
temel. 

Çin denizinin .daha ilerisinde, bu a 
danın yine kendi gibi ihmal edilmi§ bir 
eşi var: Fili pin adalarındaki M anila. 

Amerikan idaresi altın.da olan bu a 
da, Hong Kongtan 600 mil, Şanghay

dan 1000 mil uzaktadır. Filipinler 6000 
kadar gayet küsük adacıklardan terek 

kilp ediyor. Bunlar ufukta tıpkı kara 

bir bulut gibi yükselen, volkanik bir a 
da gurupudur. 

Gurupun en büyük ve mühim a
dası Luzun adasıdır, Manila şehrini bu 

adada ilk kuranlar İspanyollar olmuş
lardır. 

İspanyoJlar o devirlerde korsan is-
·~\arına karşı koymak maksadiyle bu 

şehrin ctrafınr bir surla çevirmişlerdir. 
Bu kalın duvar, yapıldığın.dan iki sene 

ıt0nra 2000 kişiden terekküp eden Çin 
korsanlarına karşı istenilen i~i görmüş 

fakat ıehir 1782 senesinde ingilizler 
tarafından zabtolunmuştu. 

İngilizlerin bu adayr işgali ancak 

bir Japon hücumundan muhafaza et
mek Amerika için pek zordur. Manita 

yı çeviren tahkimat eski, toplar adet i 
tibariyle pek azdır. 

Her ne kadar limanda daima bir 
kes harp gemisi bulunuyorsa da, bun

lardan ani bir hücum karşr.ıında fayda 
beklenemez. Manitayı üs ittihaz etmiş 

olan Amerikanın Çin filosuna bahri 

mahfellerin.de "intihar filosu" göziyle 
bakılmaktadır. 

Bu, yerinde bir buluştur. Çünkü bu 
filo Amerikanın ehemmiyetliı.:e bir de4 

niz kuvveti bulundurduğu Havai adala 
nndan tamam 5000 mil uzaktadır. 

Bütün bunların İngiltere ve Ameri 
ka için bir teselli var. Singopur adası. 

İngiliz diplomasisinin bazan şeyta
na külahı ters giy.diren kurnazlığı bu 

adayı Vaşington muahedesi kayıdlan 

dıştnda bırakmıştır. Bu aida belki yakın 

bir istikbalde U za.k .şarkta, Japon yanın 

karşısına dikJlecdt yt'ğine kale otau~ 
tır. 

Singapur Britanyanm pasifik deni
zine açrlan mühim bir kapısıdır. Uzak 
şark, Avm;turalya \.'e Yeni Zeland1 ti-

careti bu ada yoliyle yapılır. Ada Bri
tanya imparatorluğu için hayati eh~m
miyeti olan Hind denizine bakim bir 

mevkidedir. İşte İngiltere bu adayı her 
gün biraz daha tahkim etmekte ve onu 

Japonyaya karşr elinde bir koz olarak 
saklamakta.dır. 

ı 930 da Londrada toplanan bahri 
konferanstan dönüşte Jap:::nya murah

hası baron Vakatsuki Singapurdaki İn 
giliz üssübahrisini Japonya için pek teh 
tikeli bulduğunu açıkça söylemişti. 

İngilizler. Japonyanın teHişına rağ 

men Singapur tahkimatın? her gün bir 

kat daha kuvvetlendiriyorlar. Bu ada 

nın ikinci bir CC'JbeUJttank olması ar
tık bir gün meselesidir. 

Singapurda kilometrelerce uzayıu 

giden bir üssübahri var. Burada öyle 
duklar kurulu ki, her hangi bir ihtiyaç 

vukuunda tngilterenin en büyük zırh 
lıları kolay.;a tamir edilebilecektir. Bu 

nun yanında bir de tayyare üssü var. 

İngilizler Singapuru 1922 Va§ing· 
ton konferansrnıda Japonlardan kaçıran 

diplomatlanna ne kadar teşekkür ette
seler azdır. 

Kumarbaz çocuklar 
Şehremininde San Musa mahallesinde 

oturan Receb, Hurşid ve Ali isminde üç 
çocuk tarihi kıymeti haiz olan eski tı-

marhanenin çinilerini sökerek satmışlar 

ve aldıkları paralarla biribiriyle kumar 
oynarken yakalanmışlardır. 

Suçlu yaramazlar adliyeye verilmiş
lerdir. 

bir sene devam etmi§. bundan sonra a A k d k t 111 
da yine tspanyolara geçmiştir. 1898 sc r a aş 8 
nesinde Amiral Devy. bu adada Ameri m&hkQ.m oldu 
kanın Uzak şarktaki ilk ve yegane m\is Bir milddet evvel Necib isminde bir 
temlekesini kurmuştur. arkadaşını yaralıyarak ölümüne sebebi -

O günden bugüne kadar geçen va yet veren, diğer arkadaşı Abdullahı da 
kalar, Filipin adalarını ad rrı adım istik hafif surette cerheden Kemal isıninde bir 
lal ve hurriyetlerine yaklaştırmıştır. , genç dün ağırceıa mahkemesi tarafın -
Amerika bunu son zamanlarda adeta dan beş sene on bir ay ağır hapis ceza
te~vik etmiştir. Çünkii Filipinlcri ani sına mahkUm edilmiştir. 
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:Jla11ata daie --. · · ·zd' Uçyüz ellı cı ·•·• 
H ENUZ otuz Qeş ~mda ol~: 

halde üç yüz elb kadar 
Georges 

yazmış olan Fransız ro~cısı sını 
Simenon ı::.imdiye kadarkı çalışına 

•ı. ~ 
ancak bir hazırlık :sayıyonnuş. Asıl 
rini kırk yaşında. yani beş sene sonra 

· de onun vermeğc başhyacakmış. Bız dah3 
kitablarım okumak için beş sene kU 
beklivebiliriz ... Şimdiye kadar hiç 0 d. . . . e 
madım değil; hatta hoşuma gittiğinl. 
itiraf edebilirim, fakat, ne yalan söyhye-

.dl-...: .. ;n son yun? ona Fransız münekln CJ.., .... cın-
zarnanlarda venneğe başladıkları eh 
miyetin hikmetini bir türlü anlıy~· 
dım. Şüphesiz işin içine kitab naşirlen· 
nin hatırı karışıyor; belki kemiyet d~ 
münekkidlere tesir ediyor... Uç yüz d 1 

cild bu! yazması şöyle dursun, oh-wna:ı 
bile kolay değil. Fakat bunu da pek ı· 
zam etmemeli: polis ve macera romanı 
yazanların bir kısmı, böyle velOd olu

1
• 

'debe· yor. Alexandre Durnas otuz beşın o-
ki üç yüz em roman yazmamıştı ama 

nun her eseri hacmi itibariyle, Siıne
non'unkilerd~ haylı büyüktür. Şu F: 
tomas'ları yazan Maurice Allen de 
kitabını üç beş günde çtkannnrş. n1 

Gcorges Simenon, hakiki eserlerini 
vermeğe başladıktan beş yıl sonra. ya d3 
19.ı7 de Nobel mükafatım alacağına 
kani imiş. Daha çıkmamış olan kitabi~~ 
rrn kıymetini şimdiden takdir edeJT\~~
ama Geor~es Simenon'un Nobel ın . 

• 1 
!atını almasına ihtitnal veremedi~ınt: 
söyliyebiliriz. On sene sonra o ın~ 
rin harikulade eserler yazmış ola cın? 
farzcdelim; buna neden imkan olrıt3• 
fakat on sene sonra, şimdiki kitabla~ 
unutturmuş olacağını kolay kolay f~
demt.yiz. Halbuki Nobel mükafatı, l 
nız bir kitabı değil, bütün eseri diln)-ao3 

v 1~ k "tül' uh~....irlert tanmmaga i.lrı go en m '"· - ,·e 
verilrr. lsveç Akademisi de, beş sene. 
kadar dört yüzden fazlayı bulacak p09 

lis, cinayet romanım bütün Afeıne w;; 
siye ctmeniı'l mesuliyetini, bitmcnı El 

zannederim, kolay kolay .yüktenemeJDu 

Fakat lirıt adarriöa nefsine.. ka~. <3' 

kadar emriiyet görmek ne de olsa 1~~ 
mn bosuna gidiyor. Georges Simenon • 

a d• '(Jf• 
güzel sözleri de var.. ~~m ne 1~ ~ 
"Bütün bunlar (yanı şımdıye kadar ) ·c· 
dıkları) bir §eY değildir. Daha be11• ~ıl 
tediğime erişcıriedim. Böyle olması ·ııe 
daha iyi. Çünkü bir insanın, istecltğı ıı· 
erişince öleceğine kaniim. Vaktinderı 0 

ce ölenler yoktur.,, bir 

Kendisinin zeki olmadığını. zaten tta 
sanatkar için zeldl.nm lilzum~uz. h3 

111 
zararlı olduğunu iddia eden bır ad:ıfll 1 

böyle şeyler söylemesi hayrete §3~~~ 
Çünkü kimsenin yaktinden evel,_ r~ıtl 
şxdığı eseri vermeden önce öleınıY iit' 
düşünmek gerçekten derin bir ~ö~ştbi; 
Tabiatte her şeyi tanzim eden ustün ıii 
şuur olduğunu sezmektir. Sade bU ~iP 
için Simenon'un giitıah'lannın affed

1 i 
Nobel mükaf atmı k~zanmasını teırıeııtl 
ederim. . . vs 

H. - G. Simenon'un sözleıılll 
Nouuelles litteraires'den aldım. 

NurullahA~ 

Avusturya da 
Nazi propagandası 

ra>'ll 
Viyana, 29 (A. A.) - Avustuı; bil' 

propaganda evrakı sokmağa· ınatu. tif• 
yük bir nazi teşebbüsü keşfedi~ 
Yukarı Silezyadaki Scharding eı& 

memurları dört kişi ile Passaud~n ;9f1· 
bir Alman otomobilinde nazi kiUl. bii' 

nı ve talimat meldu?la:m1 n_1uht~cııl'' 
yük paketler ele geçımuşlerdır. "f, 
tevkif edilmi§tir. / 
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Bana kalıısa 

Doktorlar 
mücrDmdlr i 

Birkaç gün evvel, burada, bir eczacı 
dostumla yaptığun konuşma}, yazdun. 
O fıkrada geçen satırlar arasında genç 
l'ürk doktorlanmızın, hastalarma müs
tahzar il~ç verdiklerini, bu yüzden, ec. 
2acılığrn yüzde 75 bakkallıktan farksız 
katmadığım i~ret ettim. 

Bu yazrmı okuyan muhterem bir dok
tor, bana bir mektup göndermiş ... Bun
da insafszhk yaptığımı, söyledikten son-
ra, ithamımın bir umumiyet ta~ıma~m
dan müteessir olduğunu, hiçbir Türle 

~oktorunun, bilha~sa memleket iktısadi
l'atmı baltahyacaK böyle bir harekette 
bulunmasına ihtimal vermediğini işaret 
etınemi istemektedir. 

Mektubunun ifadesine göre - adını 
l'azmadığı için ismiyle hitab edmiyo
l'Urn • bu muhterem doktor herhalde 
~·iiıde 75 in dışındadır ve belki de iddia 
ettiği gibi memleket iktısadiyatını baJ
tatamıyacak doktorlarnnız da mevcut
tur. ı ~etek.im ben, eczacılara taalltik e-

1en o yazımda, e ki doktorlarımmr 
böyle bir harekette bulurunadıklanm da 
l<ınınm işaret etmiştim. Fakat ne yazık 
~i muhterem doktorun satırlarını eıber
lertesine okuduğum ~ sırada. )ine eski 
ltanaatimin ithamımdan dönemiyecek 
lcadar kuvvetli olduğunu duyurorum. 
lthamımm umumiyet taşnTıasında da 

tnusirrim. çünkü ham ilAç kullanan dok
torlarımız, kullanmryanlanna nispetle 
;ilzde 75 ve belki de daha fazladır. 

Buna inannuyanlar, herhangi bir ec-
2acmın, bir ay içinde sarfettiği hazır İ · 

~lar yekCtnu ile havanlık ilaç yekunu
rıu mukayese ederek anlıyabilirler. 

Ben bu adedin ne olduğunu srrf me
ta}\ saikasiyle kontrol ettim. Bir eczacı 
dostumdan rica ederek istediğim bir ay
ldc faturaları içinde nekadar hazır il!ç, 
tıe kadar da ha\1anlık bulunduğunu araş
tırdım. Elde ettiğim netice. son bir aylı
~ncıa 1202 liralık ilaçtan •yüzde 85 inin 
haıır oldu~una vardı. insaf edilsin. Ec
laneterde satılan paketler yemek malze
mesi değildir ki, her istiyene okka okka 
\'enisin. Bunlar elbette ki doktorların 
~°azdığı reçetelerle, ihtiyacı görülenlere 
\·erilir. Acaba eczacılar yalan mı söylü
~'Or'lar? 

Fakat ben bu zamanda, satılmıyacak, 
~Ullanılmıyacak paketler için avuç do
llsu para sarfeclerek bunlar. dükkinma 
l'ığ1cak bir baba;iğit eczacı tasavvur e-
ti~- • 
~ıyorum. 

k Ben ne doktor, ne de eczacıyrm ... Fa-
at doktorbr içinde eczacılardan daha 

Stık tamdığrm \'ardır. Diyelim ki ben, 
• boyte olduğu halde • eczacılan tutu•" 
t\ırn. Doktorlann yapmadıktan bir işi, 
~~Prrorlar gibi gösteriyorum. Doktorlar 
ıç1tıde de benim gibi düşünen bir dostu
~rı yazısı. eczacılar hakkında y::ı.zdığım 
1
llttadan birkaç gün sonra - yine gaze
~iz sütunlannc1a inti~r etti. Istiyen
:e. bu yazıyı okumalan için, doktor 
~sını Adasal'm "Hazır ilaçlar karşısın-

hekimlerin v:\zifesi" adını taşıyan 
~alesinin intişar tarihini şuraya kay
~}·irn: 27-12-937. 
İf~~eket iktısadiyatmr. kendisinden 
~ ~ dılenen fakir bir adamı düşünen 

l
ktor, hazır ilaca. muztar kaldığı kar· 

.ı ,~ 

~ 61 baimadığı zamanlarda ba~lı-t Memleket dnndan binlerce lira 
tj\lllderilerek gelen ·nice hazır ilaçlar ye-
~ doktorun bildireceği formüle göre 
~ eczacının hazrrlıyacağı mahlQtlar 
,~1anılabilir. Bunu ben değil, doktorlar 

eezacııar söylemektedirler. 
ı...ıDoktorun beş rakam ve~ nispet ez
~~esi için işin kolayına sapması. 
h,.~eket iktısadiyatmı baltalamaktan 
~nedir? 
~ktorlarm yüzde 85 i suçlu değil, sa-

~~~~~~~~~ 
llır \'Oha n altı ny 

yat acak 
l\a ~klllıcar:ıa ç(Jbanlık yaptığı sıralarda 

tan . adan işinden dönmekte olan Kam 
ı-.· 

'""•ıınde bir kızı yakalıyarak zorla 
' Reçtneye teşebbüs eden ye bu es
~ <1 ~ızı parrnağmdan yaralıyan Meh
:tlt1 Un ağırceza mahkemesi tarafından 
lir. ay hapis cezasına mahköm edilmiş-

ıstanbul 
• 
konuşuyor 

Haı biqe civaı ında . 
Yolları pek bozuk ve 

kaldırım yüzüne 
hasret bir mahalle var 
Süleymaniyeliler, şimdi Beyazıt
tan dönen otobüs~e r in kendi 
semtlerine kadar gelmesini 

istiyorlar 
:················································· 
~ \'azan: i . . . . 
j HABERCi i . . ................................................. : 
Sürp Agop semtinin hl~ dertsiz El· 

madağ r.addesini gezdikten sonra, fotoğ 
rafçı arkaıdaşımın rehberliği ile burnum 
dertli yerleı ini görmek üzere, sokak, 
sokak dolaşıyorduk. 

Çamurlu yollardı\ h"r hayli yürüdü'.<. 
ten sonra, Lusavo\•içyan isminde hır 
Ermeni an.ı mektebinin önüne gelmis· 
tik. Bu m<.ktep, Sürzı Agoptan Harbi.. 
yeye kadar, tramvdy cadde.sine müvazi 
olarak uz~yan, Ölçel ca<ldesinin, ufak 
r.·r bina:lrnda yerlc§mişti. Minimini 
talebeler o sını.da c'<.rste oldukları iç:n, 
burada fazal vakit gf)irmeden, mekte -
bin hemen karşısmdaki geniş arsaya 
doğru yilrildük. Buranın bizi kendisir,e 
doğru cezbeden garip bir manza.-aSI 
vardı. fnsan ctrafrnc!aki evlere,e yeıY. 
apartımanlara bakmc..sa, kendini bir 
köyde sanacaktı. Arsanın b1r köşesin:Je 
tahta ve çinko parç~lariyle kurulmuş 

barakacıklar, su dolu geniş çukurların 
etrafında oynaşan ördekler, ve soğuk. 
tan kafalarını vilcutlannın içine ldoğı u 
çekmiş bir alay tavuk, insana bu h:ssi 
veriyord·J. Arkadaııma dedim ki 

- Ne hrap küme&ler, değil mi? 
Bu aözlc.rim onu kahkaha ile güldür. 

dil. Derhd şu cevabı verdi: 
-Ne kümesinden bahsediyorsun, 

sen, bunda fnsanhr oturuyor yahu ... 
Ve cevabımı beklemeden, kulübecik -

lerden birinin kapısını hızlı hızlı vurm~. 

fa başladr. 
1 

~ ~" 
Bir dakika aonr:ı açılan kaprnın ö

nünde iri yan palabıyıklı bir adam \er. 
dı. Bize garip garip baktı: 

- Hayrola, dedi, ne istiyorsunuz?. 
Kendimizi tanıttrl:tan sonra sor

dum: 
- Siz kimsiniz, ne vakittenberi bu.. 

rada oturuyorsunu:?. Ve bu mahallenin 
ne dertleri var, lutfcn bunları anlatı

nız .. 
Adam etrafına bC?kındı. Bir sanfyc 

düıündü. Ve: 
- Ben huranın bekçisiyim, diye ko. 

nuşmağa Laıladı. Bcrada S-6 senedir 
ailemle beraber oturuyorum. Arsa kili
seye aittir. Bizim ıuracıkta bannmamı· 
za kimse ses çıkarmıyor. De11~=mize g<'
lince, öyl'! pek deı tli değiliz denebilir. 
Sokaklarımızda lamba var, ~ğımları • 
mız oldukç.a munt:ız.:m. çöpçülerimiz 
her ıün rn~halleyi C:oJdşır. Yalnız yol
larımu: pe'- kötüdfü. 

Bu sırada , karıımızdaki mektep tatil 
olmutşu. B;r ıilrü min.:mini yavru güle 
oynaya :.okağa ç~kıyorlardı. 

Bekçiyi alelacele ~elamlayıp. onların 
yanına ko:ıtum. Ay:ı ayn üç çocukla 
konuştum. Bana şunları söylediler: 

- Yazm to:ıdan. kışın çamuro3n çok 
..sıkıntı çekıyoruz. Mekteb:mizin soka
ğı biraz iyi amma. a§ağı taraflar, yani 
evleriır.:zin olduğu yerler pek fena .. Ev 
den mektebt', mektepten eve gid:nciyc 
kadar diz kapaklarırr.ı;:a kadar çam:mı 
batıyonız. Eskiden oıalarda elektri1< te 
yoktu. Ne İ!'e bu sene bir çok limbalar 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bura11 d;1 ölçer mahallestncle, sözde 
bir sokaktır. 

taktılar. Bütün ~·kayetimiz yollardan -
dır. 

Çocuklaıa, bu kadar yanayakıla bah. 
settikleri ı.okaklarldan bir kısmını La
na göstermelerini rica ettim. önüme 
düştüler. Deminki arsadan g~çerek Çc:. 
yır soka'< denen bir yola çıktık. 

Buraya yol demek, ne dereceye kadar 
doğru olur bilmem. Çünkü önümüzde 
uzanan bir sel yatağından ibarett.'. Ço· 
cuklar, h~r tarafı ç~mur ve çukurlarla 
dolu sok~ğ: göstererek: 

- Bunun gibi daha kaç cadde vaı, 

civarda, l:.fraz dola§ıraanız görürsünüz, 
dediler ve konuıa konuıa evlerine -:iön. 
diller. 

Çayırdan ziyade ecre ismini alnı•sı 
yakışan ~'U sokağın sonundıan, Talima. 
nenin yepyeni apa.rtıınanlariyle süslü 
ca-:idcleri görünüyor, ve bu manzara, ö
nümüzd~'ı:i sokakla pek garip bir t:zat 

te,kil ediyo:-du. 
Çayır :;c•kağmda•l sonra çocukların 

söylediği p.:bi, ayni şek.:lde daha bir 
çok yolla:- gördük. P.epsi kaldırımsız, 

çamurlu, ciribirlnd:n bozuk olan bu ı.o
ka klar içir.de en fenası Satıcı sokağı 
idi. Burada üstelik ı::ı de Terkos borula 
rının kapakları sivri sivri. yolun her ta
rafında ır.eydana çıkmıştı. 
Tam manasiyle kaldırımsız ve batı.k

lık halin;e sokaklarla dolu olan bu ma-

Toın Ton amcaJ 
ve asoaın 

• 
1ı:ılleıden zyrılırken, garip bir vaziyetle 
karşılaştık. 

Elinde siyah bir çanta, tahs!ldar lcı.. 
lıklı bir adam, sok:ık sokak, kapı kJp• 

dolaşıyor, para topluyordu. Bir evin 

kapısında, iriyarı, t1crt tavırlı bir kadr
run, tam biz oradön geçtiğimiz sırada, 

bu adama fena halde çıkıştığını duy. 
duk: 

- Efendi evde yok. maamafih olsa da 
size on para verdinrJy~eğim. Burada 

yol yok ki, bizden yol parası istiyorau· 

nuz. Evvela yolumuzu yapın, sonra ge. 
ı.;n! .• 

Biçare tahsildar, evvela şaşırm.ıı bir 
vaziyd aldı. Sonra~ 

- tyi amma, ben ancak vazifemi}&
pıyorum. Yolunuz iy! de olsa, fena da 

olsa vergiyi vermeğe mecbursunuz, ci
ye söylend1

• 

Bu garip münakıaşa daha ne kadar 

uzadı bilmem, yalmz biz oradan 30 -

40 metre kadar uzaklaştığmuz zaman 

arkama dö:lüp bakt:öm, tahsildarla, Şiı. 
man kad n, hala münakaşa ddiyorlar
dr. 

HABERCi 

Dün bir okuyucumuzdan şöyle bir 
mektup aldım: 

"Maçka ve Kurtuluşa iştiyen ot«>\?Us-
1er Beyazıttan dönmtktedirler. Halbuki 

bunlann Süleyman.:yeden dönmesi te. 

min edilirse, koca bi:- semt halkına ı:<k 

büyük bir kolaylık ttmin edilmiş olaca

ğı gibi, otobüsler de böylece bir çok 
müşteri k;ı.zanrruş olacaklardır. 

Tram.,aydan oldukça uzak olan Si.i

leymaıı,:ye semtinde oturanlar, bilhas _ 

sa kı§ gilnleı:i pek büyük bir veeaiti 
nakliye sıkıntısı çekmektedirler. 

Otobüslerin, Beyazıt meydanı yerine, 

Süleymaniye camisi civarından dönır:.e

leı7 temin edilirse, itte bütün bunlar ön
lenmiş olacaktır.,, 

Bu mektup cidden mühim bir derde 
temas etmekte, ve ptkala yapılabilecek 

bir işten bahsetmektedir. Beldiynin 
bu nokta üzerine nazarı ldikkatfoi ~ke. 
riz. 

Harbiyenin ölçer maballesinc?e 
rastgelinen manzaralarından. 

!Jacifı di11oc fd: 
...--.......--....--ıws wwwı .. 

Akrep ınanil 
burçda imiş ? 
Yl!JSJçeri ocağı, iyi maksatlarla 

kurulmuş, askeri disipllnln tc· 
mini kaygusilo temeli atılmıştı. Ha· 
cı Bektaş Veli türesino bek bağlayan 
Yemçeriler, ilk zamanlarda, sa\·aş· 
larda btlyUk yararlıklar gösterdiler, 
Türk bayrağını düşman kalelerinde 
dalgalandırdılar. Yurda b~ok mem 
lcketler, \ilkeler kazandırdılar. Ara
laı·ında kahraman ocak ağalan, gö· 
züntt ateşten sakınmaz ıe,·entler, kul 
lukçular, çorbacılar, yurtsever insan 
lar yetişti. }""akat, sonraları yayaş ya 
va" ocağın clJsipUni bozuldu, nizam 
korkusu kalmadı. Yeniçeriler, sokak 
lard" bedmcst bir baldo dolaşmağa 
kadınlara tecavüz etrueğe başla<lılaı·. 
Zenginlero musallat oldular, haraç 
istediler, "reaya,, nm evlerini yas: 
maladılar. Her tarafta, her yerde, 
rezalet "ayuka çıktı.,, 

Dovlet işlerine de burunlarım sok
tular. İkide bir kazan kaldırarak fa 
lan sadrazamın kellesini, tilAn şey· 
bislAmm azlim, falanca defterdarın 
sörttlmesinl istemekten geri kalmadı 
lar. "CUlüs bahşişi,, almayınca, padi
şahın aleyhine yürüdüler, sarar mey 
damnda nümayişler yaptılar, padişa
hın hal'inl istedikleri de çok oldu. 
Bir zaman ~eldi ki, Yeniçeri ocağı~ 
nm bir şeka,·e*9 , l>lr rezalet ocağın· 
dan farkı kalmadı. Ve bu ahlA.ksız· 
lık, tasallut, soygunculuk fl}larca 
sürdü, gtttt; tıdncl Mahmut zama· 
nma kadar darandı. 

İkinci Mahmut, Yeniçerilerin "had 
dl marufu,, aştıklarını, ordunun ni• 
zam ve intizammı bozduJdarmı anla· 
dı. Yemçeri ocağını imhaya karar
verdi. ( 1862) 

Bunun için bazı tertibat aldı, ha· 
zırhklar yaptı. tık: bedel, Aksarayla 
Sofular arasında bulunan Orta cami 
deki Yeniçeri odalanydı. 

Fakat odalara hücum edilmeden 
baskm yapılmadan cV'\'el, bir :::..:- kc 
re do mUnccclmbaşmm fikrini istim 
mc; etmek gibl geri· bir fikir ortaya 
atıldı. 

Gaipten haber verenlere, kehanet 
gösterenlere; göktekl yıldızların ha
reketlerine, a,·uçlardaki çh:~acrln 
şekline göre "za)ice,. keşfinde bulu· 
nanlara seyyarclcrden ahk:Am c;ı· 
karnıaP;a yeltenenlere inananlar o 
devirlerde pek çoktu. 

İkinci Mahmut da, aşağı yukarı, 
bu hastalıkla maUildü. Yeniçeri oca 
ğını kaldırmağa kat'i)"yen karar yer 
mJş olmakla beraber, bir kere do 
mtlnecclmbaşının fikrini sormaktan 
kendim alamadı. 

Mllnecclınbaşı Abdülgafur, uzun 
uzun incolemeler yaptı. Scyyarclcriu 
,·azi7etlerinden manalar lstidldl et
meğe çalıştı. Gllneş manzumesi içe· 
risindeki dokuz yıldızın o tarlhde 
kaçı ufkun üstünde, kaçı altında ise 
ona göre htlktlmler çıkarmağa çalış· 
tı. 

Nihayet keşfini bildirdi. 
- Ilu iş ancak bir hafta sonra ya· 

pıbrsa, Aldbetl iyi l'C korkusuz olur. 
Halbuki, ertesi gtlnü harekete geç· 

mek için btltlln tertibat alınmıştı. 
Bazı rical, mllncccimbaşının kehanc· 
tine (?) lnandıklan içln1 imha hare· 
ketlnln geri bırakılmasına taraftar 
göründüler. Yalıuz Yeniçeri ağası 
Yusuf paşa ayak diredi, padişahın 
zaafından istitade etmek istiycnlcrln 
önllno geçmek için dedi ki: 

- Ilöylo şey olmaz .. Rütün hazır
lıklar yapılmıştır. Yarın but::; başa
rılmazsa, ati için tehlike ,·ardır. 

Münecclmbaşı itiraz etil: 
- Akrep daha bllrctan kurtulma· 

dı. HalAs vaki olmayınca hücum teh
Jlkcden hali değildir. 

lldııcl MaJımut da, Yusuf paşanın 
fikrine iştirak etti, Münecclmbaşmın 
tofo'ültlne kıymet -ı-e ehemmiyet l"Cr
nıcdi, ertesi g8ntt, Yemçeri odalarına 
hücum edilerek, Yenl~ri OC'ağnnn 

köldlne kibrit BUfU dökttldü. 
HüMJia Rüttü TIRPAN 

• 
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Amerika de 
silah yarışına 

Sil.iri yor 
Ruzv~lt ulbten 
Umtdlnl ke ti ı 

Vlfl"'4>n, 3' (~ A.) ...., Roont 
R*li• biit~ kQmlmma ~il TQlorl 
cöntJtrdili bir m@ktypta ncürnlı diJOr 
kl! 

''SonbMudl dlnlı bG'Cfltntı lhRrwt 
4anbtrl dün)'I hldllMt blll litUkft 
artan bir "'4111 vorml.Ur. Kanun\IOIMI 
muciblncıt rtıillcQMlu ordu "' ckNn • 
mwn ~ "'1ıuM ~ 
de milll n'tnfutlerhs m0dafg11 biU.. 
~ vaıifesiQir. Artan endi~ bahse
derken, muayyen hi~bir millete veya A-
IMrikaya karıı muanen hiçbir tehdide 
telmih t\ınİYQl'\llll. Vaka tudw 1'i. dün
yada unıl.Pl\lyet itibarile mi)Jetrerin si -
lal\1vı ~~.Bu ~yanm dur. 
dW"U1ma~ ve silAhlann ıtzaltılmasına ca-
Jı~dmak tçfn mftrnldln olan bütün py
rttl~ arfettim. Bununla beraber Yakı
._, birer hakiQttir ve Amerika bunla· 
n ~ ~~rJur. KQlllf'nin önü· 
mllldeld i~ima devrelinde yenJ gtmiler 
lflPSt için munıam tah!isat 1steft1ek1; 
ltm bııltln.ları mevcqt oJdqlµn~n bütçe 
koalift"OftU lQUen haberdar ediniı ... 

Yllinıton. 29 (A. A.) - R6yter bil
dfrfror: 

Ruıvelt. dilt\kil ıueteciler mü'llla 
tında. konıreye yeni harp lf'r' .iAli lfll' 
lllU tavsiye~ mOmkün bulundulu: 
nu teytd etmi~tir, 

• • • 
Paris. 29 (A. A.) - Ayan mtd~i 

dtın bahriye ,., maarif bQtçelttinl tasvih 
etmiştir. 

Denir İl\lllh procramınm rnO!abft. 
si esnasında, ban hatibler, Fransanm 
dentz devletleri ara.~nda altına dmce
ye dQ,ınesi e."ldi~ iıhar etmieJerdir. 
Müstftnleke h"kımmdan ikinci avkidf 
IJU!unan Pramıa, deniz l•atmı ualta· 
maı. Mali vuiyet milcıade eder etom. 
ltniı kuvvetleri münasebetlerine muw-

.,,ene temin olunmalıdır. 
Bahri\'e num C.ampinchl. ventili ~ · 

wpta. FranW1m donanması De &vane. 
bil~ui bildirmiıt. aıaamafih deniz in-

tutı ~mm Qha ıivade 11'!!'*9 
tihftelıt til~tm\mu da tleri sn mU~tilr 

lng11terede iaşe depo'an 
~. 29 (A.A. l - Da.Uy lte

nld paeteu, Uca.ret ~lyle mlllt 
müdafaa büPblmJB leabmcla tDrn
UJ'e ahaıtJlahl ......... temin ınaba. 
eliyle, KuaWQI bUtUn zahire re. 
kol1eıl1 ......- bir hıyar hakkı elde 
etmlt olduklarını yazıyor. BunuııJa 

..,. .. , ba te ylyeoelı lthan ınjleine 
fabl1 4t1Udb'. - projeye g&oe, kon 
_.. ,. N 4epolan yapalacakt.,. '" 
..... aüu,.& ... '"*t ifl tetkik .. ........... 

Memurlar 
iki sene mlddet e 

mezunea mllll badat 
darlelne tıkablleeek 

AMlra.. CH--o - BOJQk millet 
mec:IW .. Relll euut.'la nlaUlinda 
~Ti Galantep mebul1atma ... 
silea doktar Mehmet AD Alabn'nm tn. 
tihap mubatuı melik edllmit 've ~ 
mileyh and fcmlttlr. 

Medlain basl1*G ~ bbul 
edilen 788 sayılı memurin bnumma e 
bmm lbihasl IQdır: 

'Umumi. mNh•k, hual bOt .. be
lediye bOtc*'tnclen w ~,... 
nsmdan futa. devlete alt mntmuler .. 
dm mut veya Gcnıt. almakta alan ... 
mur ve mOstlbderie'dm 1Qıan &fıralen 
terin gidip pime. satt w aile hllrcnh
lan verilmek suretiyle ft uamr Od .. 
ne mftddetle mitU hudud haricine gitme
lerine icra vekilleri hıe)'eti karan ile izin 
verilebilir. Bu mretle ~ 
menMJP olduldan daire ve mOe m !leli~ 
irtibatı baki ka1atalt g11>i nsife w me
!. s lyetlerine ait her tilrffı haldan il 
mahfuzdur ... 

"Bu kanun neşri tarihinden muteber· 

dir- . 
"Bu kammun bükmilnil ıcraya laa 

vekilleri heyeti memurdur.,. 

t«;•:KUfö 
• Tr;ık)a mıntaliailndııkı ıilmr\i~lert tıf

tl11 ılden~ btanbul sümrü~Jer ~tmüdOrli 
N\l•tı" Nuri dün ıelırlm\n dön11tıttt\r. 

• Kmdentı bolazmat'~t rıt.\Jtf!f t.ı. 
ron"nun, lf~nkl ~ib'Qll tırımada ~ 
tlh11ta•Ue kopan aııteıtini!l ıanılrtt\ ll\t
mhtir.UUIQI\ t~rilbeal npıhltlitın aoaru 
t•lıtnı•r• huhıl'a<'akıır. 

• Şellrlmtı M111r konliolos'"luna ta)'ln 
•dl\oll Hıf11 Omu bey \tön 1tlanlt '" •n
ılfealıt• btfkmıttır. 
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v atani ıerıe 
hıristiyanlar 
boğuşuyor 

llaleb, 30 (Hqş\IŞi) - l(~ı ~ 
vatanilerle hnistiyanlar aMS!ndaki lçav
ga nihayet boğuş!Wl plini aqpıştır. Si

lAllliI PIYanılk@dır. Hldt~•l ~tll', 
mak ftzeN Fransız müfNleleri lleYk.elun· 
m\l§tur. Sokakla~ sek~r kit~ fran· 
ŞR dlvrb..-ı ~~~ ~ taf
ra.reden mUrek~~ bir filo ~ıya 
gthP.iftir, ~ ''ah~ ve ~ hldiK9 

lerin çıkmasından kO{kulmakt· 1ır. 
Gardetl • Şttiir dıtın~• itH>·•n Qlobftşterıw . ..... 

n totlu, plı ve omgrlu olartll' ılrmthfi 
flMk edUml•lir. 

• Uu yıl i'Umtt •lmw ı~ım f'\•ı qıwit 
t6rlM pltffk Yıt \e ... atCÜ~f• 

Halfy me11ele91t v~ mll let•er 
Makslm çemiyetl 

Cennr~ 30 (A.A.) -Türk 1'\ıliQ~ • 04rttnı•n JbtifJH dolıJ..U. • ııı 
da orta okv.Uarda )':ırdm\C\ Qtrıtmeu ça-
l .. hnlmı11u kırer ''UümiıUr. 

'Ji•t" Partlfl aahb·ı ~ Qff' 'oqnloı·J 
bilmlf, dilek npcırlorıaı• '"'"""• Mtta• 
"'''hr. . 

• tlflld• )'"''""' "'"''"'" tııııla.'"'" ltl•foa 12'ntrabnu\ '""'t' 'W•JHtl\ ıMıl .. 
\ıl411ında", Beroll\a tarıfınıa t•lıfoa l~ 
U111cı11& kı"ılımak mabadile. .-ki Mn• 
tf'llıl\ •n•ıh''" hYveUeadlrU•ai•t q, 
rv~lmlıUr. 

• Prof POr NlNtn, Am•rl-ade kııpltıııı
cak ola" haıtaNkıcı ht1aWe!tr --.rella .. 
de buluatQak Qae.-. 4aaerUt•l9 tlftçtt.\ir. 
Proleaör koaırtnha lklnt! rtialdlr. 

• llllln yınındı 19pmnaına , .... , ,. .. 
rlleD 1ebıo M"~'"•""" ,.Uı ~ v.u .. 
letinee tudllı tdUmlt -.. bekcUJQt •~ 
deru .. ııur. 

• G•leeek tedrla ı•l•"dt. Akww. ıuı. 
(tlkpaur, D•filllq. " llıflla da b.frw or. 
tı okul aoılaeatır. lınlarda ~uı kunık 
masıaa mlaall vukr ,., bhıalanll letkl. 
lllne b•tlan•ııhr. 

• Hlld• 1ıpılacü olaa, patıt ... 181. ~ 
murta ve limon ıatııı binasının projelerJ 
bazırlanmıJ, tasdik edilJ'llok iiaere Vokale· 
tc gönderilmiştir. Binanın ynplhuasına 200 
bin lira sarfolunacaktır. ' 

• Sömestr tatilinde Yunanlstanı ııtmek 
ıasavvunında bulunan hp fakiUtes.I talebe
leri, pas.porl Qcrelinden ıeoıilAt fQÜQll· 
mail )ilıünden se)'ahatten ca)'mışlardu-. 
Maamafilı. talebeler bugGn bir mQracaat 
daha yapacaklar U. lint paıport Qcrelin
den bir mi~lu lenıillt lcruan• lıU~ectk· 
terdir. istedikleri kabul edilmediAi laluUr
de, memleket içinde seziye çıkacaklardır. 

• V\lArct ve belediyenin 958 )'ıh bllt~e
alala nridat inamı .. ..mı.anUttar. 41 
bafttıdalf itibaren, dlaan( '"5rqıaıa >tcsbit 
ve tetkikine batlanacaktır. 

• Boitaziçl lisesi iıcllerl, yılbııında Ati. 
naya yapacakları geziden caymı~rdır. 

Buna tın:ıaport ması :ıhnüa ıonıililt )"aplima 
ınuı sc!ıep olmuştur. · 

• \' ılbafı münnsebetlle )'llran ötteden 
sonra mektepler kapanacall. sah 1Cloii tek
rar derslere batlaoırakhr. 

• Liman idaresinin Tnhsini bahri moıö. 
riJ, fazla yftklQ olduitu için su alarak dün 
Galata rıhtımının önünde batmııtır. ' 

• !amire Wh kau llafmakamları. Tali 
•'ulının riyasetinde toplanmı~lardır. içti. 
mada vlllyetto )'eni kalkınma proıramının 
tatbiki ilHrlnd• konutulmuttur. 

• Yılb•tı mllnasebetile yarın t~clcn aon. 
ra. bütün resmi dairelerle müesseaeler ta. 
U1 edilecek, pazartesi ıtınO sabahı tekrar 
açılacaktır. 

• V.U muavini Hüdai, dün gece şehriQ 
m11bteUf yerlerind•I zehirli p,a kuraları. 
Dl tenlt etmlştlr. 

• Tutulan bir lstastike 16re. feblrde 1~ 
llaım otobllltriQ tatıdıll )'ek:u miktarı oa 
blit kadardır. 8q bakıma 16re. lrlUQT&)'la
rua Jllda tatıdıtı 59 milyan yolcu sıt)'lıuı
dan U mollronuna otoblbler alJQqtır. 

• lıltaabal Umaauada. mubafua " poliı 
lefkUAUan Ut Uman kont.rol beYOUııha iı 
blrllllal lemin etmek maksadlle banrla
QD ........... Debili-,.. GGnt'l'Gll " )t. 
tısat VülleUU'bıt 16nderilmltllr. 

• Karücı Uretmenlerdea bir UIUt. cu. 
ma IGnll Uladala tldenk, kant ıporı.n 
,.,...klardır. 

• Yılbqı ..... ltbnmlpl llelkt'fl lllo. 
nanda IMt IO da ltibartıı IAl>aba lııadar 
....._ illere bir ton,JaQta yapılacaktır. 

• Camutesinclen itibaren Selıremlnl 
Balkftlnde paruıı Alaıuca dınlerl 'fW'i
lec:ektlr. 

OJŞAROA: 
• \:U90Sia'Y)'a hliklmetJ, Yqasla.,-adı 

baları serahati yapacak bn kocaı.n il· 
mendlrertorde yüzde elll tenzllAl yapnıala 
lırar Yennlıllr. Bu tenaUAt ecnebilere 14. 
mlldlr. 

• Anvers mahkemesi, Belc;ika faşlslJeri
nla lideri Deareli iftira ~undan dolayı 
25 bin rrank tazminat ö<lemeAe mahkdm 
etaıltUr. Davacı Anvenln ea'1 beledl7' 
relddlr. 

• Macarlstanda yeni ııeçl111 bınanu •~ 
llmnaon ftl'Umlıtir. Buu dre aıeaı .,. 
dm bkh~ .. leflcUePln IQlll Gcte bir 
nlabettade .. 'ıtılmlft fınt .. basların -. 
1111 MI._ 211 .. cabıılllllbr. hl& W.. 
lllllnl Mtlnnemlt ola"1ar tllr llQI• -., 
ım.._ rey vereml7'feeft1er41r. 

• Jtievyork bo""' dla 1Nl1l• 1nanıara• 
ll&ııtennhffP . ..,_ tahTlller ti delfıtlr. 
mit. fb'ıtlı\r d6-llfltlr. 

• Amerika babrlre bakulıl& ATUtnJ,. 

•· n "1cQl Ul•""'e. ltkmdtnın kl\cı .. 
lmdı JIPllacak in\Uwbatııı \lttı Yt tı· 
rUU ....ı.ti. MW•n\, C•°"Jtd kom•· 
JMla l1 loftk&nU tıril\U it'bumm 
•talütn• •Uftllll'*• kM\llMut"'1· 

)'9WI• __..lll"Qi llO lift J'\dhtft:"t\ 
...Ullltrl•• lttl"ll •~lı bu ,.a bltlar11de 
• 4-fillı m.~--·· ... ,.. ...... 
""'' "~"' blldl""''""· • IGUla AcUl'Jttlll ıüUtrlft .. h..a. 
"' tiddtlll ,., fırt••Mln ............ 
-... .. Tritlte " u~n•d• ~ IQft\l 
... ... l .. llUOIMl"Jl INinl"flV. 

•Aaatl1'a41•_.......,.. ... ~t 
m .. Uno .soaanw. ,.,_...,.wntW• a• 
-1b'ond• lb"cat tttrlıütntldlkl Hı 
~ muüP ili ıalb'Oa• baUI •• 
tw. Mtm l~h U •lboaa Uncaa. 4' 
30moU,..dur. 

• .u.ernıadll ıttatnl Noton 0.PIP>'• 
euna dlnktkG. ı.ı tvl\üaden iUtaQmı 
11-....anauı ı.I"• ~ıdül itol •eh· 
d!M• ao bin , ......... - lNnt !ne
cıtll•i ,.. ıh-.al4' "1lb btl&l ol\&MQ& kı· 
dar fabrlkalarnı haftada yalnıı Qç ''" çe. 
l~uı bildirmltUr. 

• h.loayıdı •otWlı dalluı dt...a tdl· 
ftl'• euıar Baltık deolıin<k hü "'-"· 
aa ~tar. 

• Vı)-.... çıkaıı '"Tel..- am Mit ..... 
aaetosiaia bUdirdllh" t6n. U k&.\UQ· 
ualde balla A'Nl&urıaca knlWI ltlalao 
~ ............. ~ ..... 

• f\'aQllcla ....ı .... -~1.sı. 
u llUblaaltaa •W. Mı......... ttmU 
oa. brll IU!I IUWk balta.._, ... 
M tadOatrikrla ~JlıltMl bk' ""1lde'!MI ~ 
.. buiol,ch "'11~ -~ .............. ~ .. .... 

• Sallhltettar llolaada ıadPtlan••• 
Hali• Sellllyeoia mGracaatı U. allUdar 
oıa ... k blldirdllinı 16re. BolHMgın tekli· 
(i, Hnlıqistıınuı ilhakının yalnu fllea ta
nınmaıunı tazammun e1lemelctedlr. Huku. 
kan tan ırnak m ... 1esı kath·en mevzuubaha 
dc!llldir. 

• Arjantin bava kuvvttUerl taaıandanı 
general \'crdaııuer, general Göringin dave
ti Oıeriae. 8 klnwıusanide AlmaU)'tıYa ge
lecek ,.e birkaç batta kılacaktır. 

• tsvco li.rlllı Haakon Habeş imparatoru 
Halle Sellsl~en aldıla teısrara aşlltdU:i 
cevabı verısıltUr: 
"Hü~<uD,U1q Holandaou. d4lvGtiDl kabul 

ıtnıenıiı ,., Habeıista1un ttab'" taruıadan 
RPhnU\ taıunrnuı içio büyük Britanya ve 
Fransa ne~dlnde teıebbOstı bululUllall ~k 
lifini de reddetmitllr. 

• Çek Dahillıe aazın. birkaç Aluıan 
eserin 1 n CekQsloftJu•d• ptıl""""'' "* 
etnıiıUr. 

• A vv.slqrıın pro~ııda l'V1'lk• 301& .. 
mala matuf blly(lk blr Naıı letebl>Gs8 -"
fediJmltllr. Yulıan SU~dald SeMrd\1'8 
sQınrük meınurlan dört ltlıl lle P..-aden _..bil' Alman otenaobillndt NMi kitap. 
lannı •• "ll~l mektpplaruı\ m\&lıteTI bü-
3-at paketler ele ıeelnnl~crdir. YoJcaı.r 
te•klf edlhnlıtır. 

• M111rc1a aaray tıe bOktnıtt aruınctUI 
lbttılft~ btt ı.ir nserbaleye .arıhaıttll'· 

Kral Faru.k aradaki tbtillfın teUdltl lolD 
blr komlu-oıa tqkllhıl auıır ıtnüftır. na 
ttkllt kabine" blldirll~ktır. 

• JncUtı aıulralhJı blrl11cl Lordu Oıı~ 
Cleld ihıllınfiıdeltl sene ba,ıada istifa e<h; .. 
cet,.. Yerine an.,.ılan ftloıo kulll8nduı 
unlrtl Baebouıe t.,m ldlecUUr. llu imi· 
ral M Ylllndıdır. 

• Fruıu komilnlıt Cırkw konaresl, dün 
akıam Gltton Ue Tboreı'in son nutaldarıu. 
dan sonra rnarseyyeı" eııtrnwontl 
marştan rıhnmalr ŞU,,.tllct ""'"•'flar. 

B:ze öyle geliyor lü bu defa elinde Won1annda 
bir otobüsü olan herkes sızlanac~: (al b~ 9f0' 
Btz elimızdeki bu otobüaleri tehirdt Jt- &tcllfıi: SiJt mtiktmtftel 
lotmek için .,.tm ılmı,tık. lele~ye 

kıııdJei otcbüe ialct"tk, fakat b_,iııı y ı b Ş 1 
binlcrçı hralık ıennayelerimb ftlrUyew 1 a 
ıQ "ur•b demir haline glreeek:, diye u 
fOl'flt edecktelr. Su otobüsleri belediye R E V E Y O N 
Atın .ı.m clen,lllne. bundın dt &•Qe temin tdilmitdr· 
bynıet takdirinde bamz4klar ,.pacsı GEC&Y ARISI BOTO'N 
diye tiklyctlcr du~çqpr. IŞlKLAR 

O bal4o hem \lo\ediJcııiıl o~ im- som:c:mcrtl' 
ti71ıını kondili iti~ lıcaı CS. ıa.- Mehtablar. havai fileldlr• *'1 
ctiı- bdlı ""1"- 111..,k Usu• ı.ı- ~. ~b11ıde Jdlsll • 
iDİi .ı.n IDM'CUt otobüe .Ulplerinln lar, ~ '" wpantin ........ • 
llftf ılcwi isia t11le biı ttdWr leri .... vt 

uma ıttr: MAKSIM'd• 
tltanOulda otobüs ffletmek için bele- Amb•••dllr Cez'dl 

.. ,. '°~" dotru:ra ,,en1 araba1e.r GARD EN'd• 
ı•dnnos. Ne kadar otob«M u!ıJbl 1''1'- 1 Jki b··;.,,;t. ork_,t ...... - . . :~ 
.. lstl~erin arabalamu atarak ica· ~- ~~4ff& __........, . 

~ bq döndürüc:O. dlDtllt ••• 
bmda 111Uuv9be uwlt.ı ile bwılan wr- Yılba§ı g~ 

911!'"1e keııdi.ıl ~ııacılJıu, ~'"' Me'·ıl m Oardell 
aıu halı &dine'1o Pdar bq artbelan • 
mubbil uhipleriııc ıürıdeU bir Uçıet llk>nlarmda ~ tercib tfl/llJI-. 
•eroctlini iltn eder. l~iiiiii~iiiiii=~~::z::::::o=iiiiil 

Ne vüit bu &Rbelaı cüiyenılc pten Iİ 

Filistinde 
bedeviler 

KudQs, 29 {A. A.) - ErdGadm pl
dikıerine pıpbe olauyan aUWı bedeYt kı
taatmm muvasalat! Hebron ve Beri~ 
~ ceteleri takviye ıtınfıtir. 
Bunlar memltbtin lçlM kadar aoku1a • 
rak baıı )-erlere ateo 3(111Işlar "' litaat
dleri 1191 ,,..,... mecbur etmişlerdir. 

YILBMI. GBCES1 

NOVOTN"'de 
Etıenceıer 
Katlyonı•r·· 

Şarkı ı Müzik 
SURPRlZ!!I SURPRlZJU ... .._ 

Masalannııı evYelden tedarik cuP
Tepebqı - Daire 

·---- En mQkelDDwl Yllba§ı h~diycsi 

OANIELLE OARRtEUX' nUn 
Muhteşem temsili ve Paris IOl'llsinde birinci mUkAfatı kazanan 

Suiistimal Davası 
filmini bu hafta SAKARYA atnelnası• .. 

görmektir. lllwıten: PARAMOUNT JURNAL, SU\'afder için 
~ IVWldllı alctırımı. Telefon : 41341 

Baş. diş, nezle, grip, romati 
ve blttla atntannıa derhal kuer. 

tcabl ... da Und•. 3 il••• aı111111ımr 
, .. "' w met'lutn lllldl8L Taldıtıer1İl11•tt ••111 

SARAY 
Yeni sene rnünasebetile en ten ve ellenceli bir Jıafta ba§byor. 

LOREL·HARD~ 
PERiLER DiY ARIND 

lld aatllll kalllalha w P1P • Kablraba 1a11ı ... • eMe'llmal 
ve ~ 6-IG filiıDlerL 

Çocukla a nzllatll fllatıar 



Yazan: Nizamettin NazU 
, 

_,_ 
.. dHrdUneU Lul, asit bir Fransız afleslnln 

kaoıodao dünyaya gelmiş gUzel 
bir kıza vuraıando 

On tl!;ıincli Lui. l\~ aza renin Baş ve-J.il kralın kolları arasır.eıa idi. Kral tara· 
~Undın beı yıl ıonrı l:SlmUıtU O~lu fından ıcvtlen kadın olarak her ye:'de, 
1't dördüncü L\li bAbıJ.sındin tahtı rrn httta gr1ym içlo-:lu b to uyıı f(iril.yor 
~•ldıtı ıun beı r:tı yıımda bJr ~o- du. • 

"'1"· Verayın b&hs•hrl rtHa.n,lu, 91ir· 
it lıtı ır.nesi Andotriı(•) hUkmıtnı• ler, tırıJe~lytnltrlt ~olup taıı>W. Av-
L ~~fl•mıttı. Halk, ıltyhlndtkl bU\Uı ruJ!•Nn ;.ııblnde ~olı lcuvvetlt mdinl 
~ıroa rılmen Atılisı Andotrf~ln hi11tttirtn P'ran1nnın rUndcn ıü.ne 
'1t4treni tutmHuu evveli ıarip bul 1 

u. "Acıbi kııhtt bu ttalyıb ııa· yUk11lon tıklr, 111\wt v~ külti.kü i5lndt 
ftlsln bu lcacS.r yUa vtriyor" 4 )'t kral LUi b1f &Un ~1 &ıbi p1rlfyordu." 
~ u dil Un Bununll beraber m-1ekotln Uct1M• 

\t 1 1 müıttı Fakat dotru <tU· dl YUiyetl blr tUral\ dünltc.le ~ 
~ b4f CIY~p bWlmQUft YHİ tti iıfl'I 
~dine uab •ıStJntınlfW. Bunun ti· aaiyordu. Ordunun vt avayın muraf • 
~~ ı•r.s bir dul olan kıaUsen'ft.. ho llnm c;.!welt mt ""r edilen~ lQ-
·~IJ Llı hayli 1Mpur olan Biıw yUk bir 1tfalet ls&nch idi. Yalnıı hılk 
~ wruldutunu Mtyl1yenlert inan dotU. birsok HU ıUtJtrdı IMrbtt bir 
'h bl.flamııtı. Bu yüzden tam yed' halde iclJler. Son otuz yıl içinde Riıli· 

~ ~"'1' için için llaynıvordu. Ve iş yö ve :Mu.-.renin t~kip ettikleri iç &i-
'-~lıçe Mazarend~n tatlıl·kla ve ricö yasa ile imtiyazlarır.ın mlihim bir kıs-
' \'azgeçmemekte israr ed'nce halk mını kaybeden arie.tokrat tabakalar orta 
~ il urıımrı. İtalyayı papasın kovul halli ailelerden betrr bir vuiyete düf' 

•1nı istemişti.• mUtltrdi. 

~ llakat Andotriş, grne hilron lıte.ilfi· :Sütün Ju~vvet sarayda te>plamıaııu. 
~rnamııtı. Hılkm kar1ı11na ıilüıl2 Öldilrcn, utmm ~ kral~, Y•tttan Ü\• 
..__ · ğı, ç rpt ;ı.yı kah\ıl ttT?".:f ve ~· ya eden de yine kl'al. 
L'1' tavsi> tsi ünrine oğlunıı alıp 
~ Jcrm ne kaçmııı.;. Muann kaıar· 
~ını orac!a kı.ırmuı topladıjı aalrer 
~ &öiüs1cdne keudi adının ilk br. 
\t. sırına ile iılctcrek Paı\:ıe yolluyor 

-3-
~ tim dt:- ki ıUnlcr bJtmn vt yıllar 

~
~d ır f ~te yıllar ıur•ıtle biribi:-lni 
la~JardJr. 115Jl r.n Uıtündm tam 

~c ytl ıeçmi,tir. 
l&eı b har aylanndayrz .• 

~Illd' l'uisin gürültüleri bitmif par· 
t:u ~nto ile kraliçe ar<?ıınd•ki kanlı kav· 
~r ta..:h'! kan-mı~trr .. Barikatlar ku~ 
~ ynkrde bı\d:u taık ılar ıöy'i l"• 
~ sa h lar n1raln atarak dohıım.ıık· 
'tlar v~ halkın sevmediği o kardil\al 
\ aren idlı baıv:kil öleli on be§ gün 

ı ıt~tur. 
651 haziranm:la 13 ya"ında olc~n 

\~•a 'm•lt 14 üncU Lüi, timdi yirmi 
~-h"·nda çevik •e çapkın bir deli· 
~clrr. Artık Frıınsa~ demir elle 

' edecek kudreti kendinde bulmak· 
\ ; bir hafta evvel nuırlannı çığt-

t'll me§hur aözünc !Öylomiıtlr: 
·~- ~fen diler 1 BUIUnden Jtibaren 
~~ blr kral oldutunu unutnıa· 
~ ilse ta'W'li,-. .terim. .. Dnltt 
..... ı.. (1) 

Bunun için de V craay y.ıtıı. her ta
raf tan gelen ıefüler ve krabn deYQtb 
doıtlara olarak Y•fllY&ll artiıtler ve za
bitlerle dolmuyordu. Birçok kil:ıerl.u 

da yiyecek ekmek dfJt'nmek için, Jrre1m 
başını ağntıyorlardı. 

BiUaıu 166 ı bahannm bu gülen 

gününde sabahtanberi o kadar çok yal
varan in<san ,,ım·,tı ltl Llli nihayet 

dayanam3m11, öğle ycme~ini yu~cn 
saray nazırını 5a&ırtıp fU emri ver· 
mi~ti: 

- Kralın üç ay ırüddetle c:linlenıne
ğe iht'yacı oldutunu hcrke1.t bUdirinb. 

Uç ay, kralllğunıı isindelri aıilndel•· 

rin b~i rahatsız etmemelcrinı naletle
rinden beklediğimizi söyleyiniz! 

- Emredersiniz Sir ! 

Ve saray nazırı bundan sonra kralı 
görmek arz.usilc gelen herkese bu emri 

aynen tekrarlayınca herkes bq eğip: 
- Haşmctpenah emrederler .. 
Demiı •;c çek!Jip gitınrıti. 

Yalnıı ;ün~in ııcaklıfı uahdten 
ıolen bir bdm, ciıah elbiıMli. ıiyü 
eldivenli, olıunca, pembe yüılU. ıeld 

ve ateı bakıflı bir lrıtdın kralın arauıu4 
na itut etmedi ve enell . . 

- Frarmıu Dolwny• ı•lmlftir. 
Majeıtedon kıbuJ tdllmtlinl ntyq 
eder. 

(0.....ftl') 
---~---(.) AAM er AutTicM. 

( ı) .. Lltat c' .. t moU,, ' 

-ns
Ga:inııtep D. R. l": 
Qrıı bo)•lq, ""'illl\ karılıterJi, tıf••l 

Jı~ 111ütı"'a)'il ),ip ıal. Gen~slnlz. \'a~ıntı 
30 etra hndadır, \"üctıtça 11hbıtlesi11i~. JJaş 
kalı\f\1'1 lum\a~ ve \ıtdtrftla\tan ç•"tnir
siniz. Bir i,ın halli kunete ihtiyaç ıöste
rlr ,.~ "'utıtttntıtss milt~ıır olmunıı in· 
taç ecle<:tk ol\lrsa, ileriye ıitrpeı işten vıız 
ı•ç•ralntp. 1ıt1ttlırını11 futa ballıauu•. 
Alı~maclı(lınız ._er tuıreket, aıminiıden kat 
lyyen yapılantı)•aeıll ıibl .. ur. Hareketle· 
rinlıdı tt.J•n"'~elıten ihQntll dtt)'arıınır. 
Bu h•llerjn\ı .. hlt t•te.hb\l'- kuveth•iıi 11· 
ıaltrgak\a "C lic!\dil\iıe. hua\a~ bir tııhal)'tt 
Hrdlrmenlıe m•ni olmaktadır. By ltitMrlı 
bugünlıft aam•n1n lıtedlll bir adam olma
nı• f(la !taret ettllirn huıu:darda dikkati· 
nifi '"" iye •derim. 1'utu1'11U olmanıı d• 
bir ihU,._oıır. 

""'17t
Beıikluş ~· S. /. M: 
Urnn tıol'lu. ıttmanca, 35 )'atlarında bir 

zat. Ya11nııdıtl\ faıla tı'""' bir ruhttı al· 
du#urıuzu \'e içkiye iltıratınııın ;ıık ~ık 
nkl olduhn•ı l\tılaYQfllrft, Fallı tc~I h~r
halde vtl<'\ldunuı üıerlnde şfmdideıı tesir
lt>rinl ıö .. ıermlt olq •rekttr. lfuıtın 
en b 1 ıqomrıi l~in d-rUerln ungtulmıaı 
icap ettiğini ,.e bunu temin edecek en i~I 
yolun da l~Jd ol(fuitJl\IJ ı.,uıeltllh•lıl tal\· 
nıin edlfOl'Un\· 

Fa.zla h•»•ı '"' llH.b! Q}(}yt\ılHUI toiıt iç
kinin sizi daha pek ~•b\.lk yıpratması pıüm 
kftnd{jr. Sakınmanııı tnıl)-e ederim. 

---U6-
- ,tltkarq S. V. N: 
JO yıtlarındı, lnu ) .. pah htr luı. lfaya

t4 )'aln\I tılh ,.. biUl>th '"'thftdan ~ ... 
nıclc ltmıyiUüniiı çoktur. Bu t41m1)1ilcl• 
hJdıkçı hıfattı allı •ık lnldNra utramı 
nıı çok mi\mltfiıı ,., muhtemcl<\ir, All• t\•• 
)'atını baJhınua. Pılrat dQıllndUSftnft~ 
mOııa•bel yq••: IOtOn ırıulınnızı, bQtfill 
hülyaJann111 tetnlft .,., tıt111la •d•uk blf 
111•1dır. Bıııa b"11nı-.Mnll 'ffl)'I bulduh 
nuıu unnettl#hıiı ••ldt kısmın de ~111 
~ddanmıf oldı,ıtunu•u •rılarpnıı. JUU1"ı 
da saadetin çok ıHfa QJre11ct1ıaı ıhadl• 
den dflşfinmelblnb. Shı41 bedeni hargfl-

. ler, spor, açık han, ciddi eıerler ve haya 
tı yakından tetkik ,., ml\t•hede tnılyo e
. derlm. 

-ıeı-
1Jllıtlkt• Bllıtlkll: 

Genr, yaşı herhalde 10 dan aı ıllrOnmeJı 
ledir. Size nihayet orta tıo)·lu denilebilir. 
Vilcut~ doWlJnıuaıJı .. Jlı)'e ve şıbbatçe 
umumiyetle jyislnlı. Yaıı H hanlarınııın 

tetkikintlen c ıkon en ıümullü netice: Ha· 
yatta mullaka ve behemehal muvaffak ol· 
mok arıımurdur. Hayalla aşalı derecede 
hlmak, aJH en fıılı Q~QntQ urlr. latecU• 
liniz me,·kii bulamatıııt oldultın1J1 ıaman 
larda da o mevkiin icaplarını yapıpıfa 
çıh7ırıınu:, yani bOyürnek ve )'ÖkHh1'tk 
anunuı ıarHn 2ama11 siıde bft)·ftmlit 16-
rtinnıek htv11lnl uyandrur. Emredllmek· 
ten ziyade emretmtkttn hoşlanıreınıı. Bu 
"lliyellniıde tahakkiimdtn Iİ)'ade slıct.a 
küçükleri hima3•e etm,kl•n ınk alan bir 
haleti ruhiye için,le buluaurıunuz. Takip 
fikriniz kııvvetil<lir. fnll:ı:amı da aeverslniı 
yalnıı bunun üzerinde blraı daha işlen
mek ir.:ıp etmektedir, Zelılnm daima uya• 
nık ,., dalın• dikkalli bu)undta~ alı'" 
ınalııınıı. Du tnıi~nı cımunıt olarak ,... 
pılmıf bir tanlyedtn •ir•«h nıınm tel· 
kik ederek ''arılınıf bir nelice)'i lfıde için 
clir. Muhlllnlıdeıı bınl•nıun liıl bari• ta
nımakla olmasl nallnılıOndllr. Bu zannı 
•llmentıl ,., etrafın h•-.t ,.,~·a Jıptasın\ 
tahrik elmf)·eeek ıeraltte •• metodik bir 
protf3m Ue telılmflHtnlbO tentln etmenlal 
tnal)'e ederim. ERaınndı cal1"an .,. •· 
ıh~ll o!duAunuı için alıe.nall bir ~hfllll 
ile hııı:r:ıııa behemthal muvaffak olaca.tJnt
ıı ~min edebilirim. Bir ecnıbt llıanı q. 
renmenlz de elzemdir. 

~ ta1llN tam bir irade ile 

\ 4'. •i• batlqln kral nltMUf• 
' Fakat bu yillden en ya.km~ 
14 lıll. Alaar•nin admı aamai• cUret 
\'-tedlrler. Ziaa bal BaınkaU· 
' ... Unden lkl Jll ance ,.aptalı Pı· 
lıt...._~lhedcal muc1bln~e !tpanyol '-.& lılui Terult tvlenmtle mtc· 
~, ~lını bir t)'TUl uı.atmunaktı 
~ muultıı ettlli bu kadmaan 
~ ~ Baıvekilini bir ttirlU alfedt· 
~ ~~dlr. 

Ev elcon..1misi 
M•k•rna ihtikarı 

\ ~;ı~ beraber Lulnln hayatı hiç 
~ ll'smemektedir. Mari Teıea 
~ )'llrua Ubtmı paylafmıttır. l"a· 

-.:1111 ,atalııı:la Ye kalbinde btt· 
a..-,oı preftMlinln en ulu bir 

' '*ur. ~Ua:U LU!, Tonney ..,_t 
~ aa!l bir Jrraneu IUelinin h· 
'\ «an,.,. ıelmlı ıu.a bir kıa 

L.."4'.r, oaunlı JatıJOr: 
. ...._ 4teaa!ı d• Roturt. 

~~.._da bu ıud im benüı 1lr· 
~ '-'i cloldurmu, tıulunuywdu. JZa· 
~ ..... ~ da1;9Unttl Lıll onu iki p~ 
~ --wa Japavıtı. llırld• dl Mon· 
~ ':"' tarUıı pflDlt olan bu ıenc 
ıl1' ran.uun uklkt mut-1 at
~ ..... oı"aa taral.tndan ı•letı bh n
~ lıt ~tiyen reddedemiyordu. bpan
~llrf Tereı lctaUrfın elmulırlle 

>'ordu, Fakat Şarantlı Markiz 

Buiday fi7atlan 6 ku"'ttan yukal'ly:ı o;ıkmıyor. Buidaym bq fi.)'~t~ 
tan daha a§ağı diiımemeıini temenni cdiyoruı. Fakat IDPa~. priyc 
ci~ undan yapılan m.ddeltrin fiyatı ntd~n ucuzlamıyor? 

Buid•y 1Hdıılı oldutu •ll!Pıln, makamayı y~Jr fiyıta akyorduk, 
Bu ıene, bereketli b\ıic!ay hntl! oldutu h..., ınaama fiyatlanri:H hl, 
bJt delitikUk yoktUr. 

Sebebi nd 
Bunun ba:U JMll kolaydır. Şthrlmizde~d makarna fabrikatörleri ara. 

Jannda bir ll)•ıt ınhaımatı yepaııflardsr. Bu ani~ yüritMl•n, aileler 
m&Un\l)'ı ueu ylyemlrorlaı'. Hılbulri kıt günlerinde mtıtenrni w~e
ltr yokt\u, Ekttri ıileler, tol:.ılnaıı ıokağa §iıkmamak için evıle mevcut 
olan mauru, phrly• 1lW )'i,.c•k mad~eleriai p(finaell tercih ...terler • 
BilhHq bu mtflimdc t*riyı çorbaıile, maa"'- en ı .. ı. plıirileıı r•· 
melclerdmdir. O&WUyoı kl tv tltıoftomlıinde nıakamı ve Uftdan yaptlan 
nwddelerln pek büyük bir theıami)'ltti vardır. Böyle olduğu halde bele• 
di1'fl'n llltrut mUdUrlUIUnU:n, müamacılar birHğtne lırarıı hiçbir ltare1ıreti 
ı~rUlmtrMkMdir. 

11uunacılar, yuanırtala makarn4' ,apt klannı icldla etmektedirler. 
Yumwta pek ucun Ataldılı halde, yine yu11turtab lnf.Afftllrm fl~da 
bir dl1fJIUftlük yolııtur. Bu neden ileri geliyor? Be1edlve iktnat ınlldttrtil
ğü, her ıer~~n evvel makarnacıları davet et!erek, kendilerinden ım.liyet 

YC a&ttf fiyatları hakk:nda blr hesap aorı:ııahd:r, heuptıır scmılduktan ıç·rı· 
ı-a makarnayı kaç l:uruıa satmak k•bil olduiu kola)'Ca anlaıılacaktır. 

l'a:an: Koı1an Çl.nJU - :Melekzad Çinili 
( ICJ\.KEK - ıuz ) 

(Tercüme ue ikllbaı hakkı mahfll:dıırl 
- Numara: 25 -

Tam bir seırsaıri hayata 

Kahve peykelerinde 
sabahhyordum 

Katıvecı Rahminin kahvesinde gec 
yarılc!lrına kadar içiyor, sokaklara 

düşüyordum 
l'ereköyijnden iY"~~mı kesmiı plm:mı, 

ov~t1'i raha\imi tomin •t!Tlodi. Uzun 
n""'n ıilren lteyli maeer11ının akislcd, 
ev muhitine yeni yeni gr.hniye başlamış
tı. Evdt, yaptıklarımı i~itmiyen kctl· 

mamı1 ve il"~imıizlik ilhP yürümüj· 
tij. 

Kardotlorim. ~hndi, bütün kabahati 
Y1lnıı bina bulmuyorlar, annemi de 
ıertkl cilrUn. telllcki ediyorlardı. Om:n 
beni, bazı ı;ünler müdafaa etmesi bu ne
tlçey:~ do~urmuıt1.1, Evde artık ne ~nne
min, nı <le benim rah•tırn vardı. Anne .. 
me acıyodum. Benim yüıürr.rJen 14if 

ititmiı olmasına üıülii}· ordum. Bu ü.ziln• 
tUler, tek annem rahat etsln diye beni 
aile yuvamdan tekr~r uzaklaştmlı. Ba
ırmı alıp çıJııp glttim. Nereye? Muayyen 
hiç h:r yere değil .. İtirafı çok ı;üı; cL 
~klı. beraber hakilcıti aöyltıneden ya
paqıryıcajın1, . . 0 Hm&nllr bir çok re· 
ceteriml FtrUcCSy kahvelerinde, peyke 
U.erlerind' geçirdim. 

tyJ ve muntazam bir hayata alıfllll§ 
olan bir kız çocutunun, b:.r çok erkek. 
terin bile ıUç tahM\mUl edebildikleri 
lMSylt bif Hrt•ri hayatına, böyle birden
\)lre atılıverm~ 11hbatl üzerinde na11l 
bir tı!lr yapacafmı takdir gllç olmaz. 

Aile yuvasın4an uzak geçen bugUn • 
terim beni, elimde olmadan binbir ma· 

c:eraya ıUrükledi. 

· Erkek elblaeunin, baJıma, getirdik • 
terine büyük bir sabırla tah&tr\P\ül et
tlln. Ağlıtdığtm geceler enik değildir. 
Pakat eve dönmeyi iuetlnefıiıne yedi
remiyor, hele erkek elbise~rni ~ıkarmak 

ıkl~ ıetdikçe irkiJlyordum. 
Bununla beraber, yuvam gözüır.;dc 

tlltUyordu. Herk •i seviyordwn. Aile 
eFradından ki.maeyO? en kUçük bir kır· 

cınlık duyınuyordum. 

Onlara derin bir muhabbetle ba~lıy· 
dım. !lu, bugün de böyledir. Anneme 
çok g1.sz y:ı.ft döktürdüm. Artık berim 
lç'.n hayat bamkıfka bir ıey ol
rnuttu. E<'nim ailemi sevdiğim hcl-

\ie onların bana en küçilk Lir 
allka aile ıöıtermemiı olmaları 
beni mustarip eı:liyirdu. Bir l:ızın 
erkek elbisesi ıiynlef,: kendisine böyle 
yüz çevrilmesini iczp ettirecek bir sebep' 

miydi?. 
Böyle di.ifUnünce onları, bana: 

•ıtıkelr •lhlttri.nl ç.ıPr, siyme!,; di· 
yenleri bakııs buluyordum. Bu endiıe
ler, bu üUntUler dUıUnüt ve göril§leri· 

mi tarnamlyle defiftirmiıti. Yapmak 
lıtemlyordıım. Derdlml unutmak iı;in 
yapmlldıJım kalmadı. Kendimi, içkiye 
verdilim aaatler oldu. 

Bazı g«eler, Feri.köyündeki kahveci 

Rahıri ile, kahvesini kapattıktan sonra 
içeride oturup içer, sonra da evin yolu
n~ tutardım. Fakat evimin karanlık pen
oreleri içlme bir ürkeklik verir, kapıyı 
~aJnu__ya ceaaret edemez, kih sokaklarda 
dolaıat"ak. klh karının e§iğinde otura
rak N'bthlardım. 

Ban geceler de anneır.i karanlık pen· 
ceredı ~ı,i bekler buluıtdımı. O kimse· 
ye itittirmeden kapıyı açu, cörünmesi, 
cöıttrilmesi ayıp bir mahluk cibi, 
öı evtıdını içeriye rlırdı. 

Annem bana hiç bir ananın yapamı· 
yacafı !edaklrbklarda bulunmu§tur. 
Bunu unutamam. Yatıtıklarından dolayı 
lcendiıini l:er zaman, sevgi ve muha~ 
betle ananın . 

B<Syle, Rahminin kahvesinde sabili· 
ladığım z~nlarda Adem ~:nda bira· 

darula ahbap olmuıtum. Bu adam, 30 -
35 yatl•rmdl irlyan esmer birisiydı:. 

Rumeliliydi, Hıl ve vakti yerinde bir 
adamdı .Bir akflm ben kahvede oturur
ilen yanım.t geldi gijyıcJen Us ı_rka~-11 
celdiiini ve Beyoğluna iniP. bir gazino-

" 
Fakat evimin 1'x11"Clnlık poncert.Zeri ;~m 
bir ürkeklik veı-ir, °A.Yıpıyı {>tllmiytı 

ceaaret od~im. 

da içip eğlenmek iıtelı:liklerlni •öyle&=. 
- Güle gule eğlenin, gözUmüz yok, 

dedim. 
- Yok canım, dedi. Ben senden dca 

edeceğim. Biz Beyoilunu bilme~.z. Bi· 
ı:i götürür müıüıı? . 

- Davetli miyim?. 
- Tabit değil rr( yal 
- Niçi:ı olmasın ... Hav hav .. Ne za 

man e;ideccliz .. 
-Hemen .. 
Beraberce Beyoğluna indik. A~ka<lrt 

lan. basit ac!amlardı. Kıyafetleri de ay· 
ru telcildeydi. Bunlarla nihayet Güb
tan birahanesine gidcbilecefimiıi dU
gUndlim. O gece ~cç vakte kal:iar or:ıda 
oturduk. İçtik. Arkadaılarından biri ol
dukça sarhoı olmu§tu. 

Birahanede bulunan kadınlardan Oçü 
nü de yanımıza alarak sı'ktrk. Ben yol
da aynlmo.k istedim. Fakat Al:iem: 

- Olmaz, dedi. Bcrab r gideceğiz. 

Bizi böyle bırakıp gitmek yakışık al~ 

mbz. 
- Bundan sonra ısiz hususi bir şekil 

de eğlenmek istiyeceksiniz. Asıl benim 
bulunmam yak1şık <-lmaz. 

- Yok, yok .. Bizi bıtakıp gide en 
danhnm doğrusu. Çaresiz muvafakat 
ettim. Bir otomobile atlayarak ŞiJlide
ki meşhur Arap M-ehmdiin gazinosuna 
ıeldik ve bir oda a!;tırtrp oturduk. Bu· 
radaki içlri!er, tesirini tam yapmaya 
ibaılamr§tı. Hepsi de müthiJ, burunla
rını görm.iyecek kadar earhoı olmu§lar
dı. 

Kendisini kaybctmiycn yalruz bir 
Adem dendi vardı. O da, bir aralık 
beni dııarı}'Q çağırdı: 

- Ben &arhO§ olmaya başladım. Şu 
tabancam ile, üstümdeki seksen lirayı 
al. Sende <!ursun. Yann bana verirsin! 
dedi. 

Bir ara tatkınlıkhırr aldı yürüdli. 
K;adınl~ .. lbirer boh~ gibi kucaktan ku
cağa dobşıyordu. Benim sakin buh.n· 
mamı garip görüyorlardı. 

Adem efendi, ik:de birde: 
- Sen genç değil misin yahu? Bu 

ne uyuşukluk diyip duruyordu. 

Arap Mchmo:lin gazinosundan §afak 
sökerken ayrıldık. ) ' ine otoroobille Şi§
liye geldiğimiz sırada otomobili durdu
rarak ben zorla inLim. Onlar kadınlar
la berab:r gittiler. 
Akşam üstü kahveye giderek Ademi 

buldum ve !bendeki cınanetlerini teslim 
ettim. Ademle o güriden sonra dostlu
ğumuz bir kat daha fazlalagnuştı. Hemen 

hemen her akpm beraber içiyorduk. 
~en de enikonu rakıya ah§ml,tım. Her 

ket ~Jlmın küçüklüğUne, ~•Y!füflJJla 
rağmen lm kadar çok nasıl i~ki isebil· 
difimc lıayret ederek bakıyordu. 

.(Devamı yar J. 
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mektubu 

- Hayır. Bedbin olmak için or 
tndn bir sebcb göremiyorum. 

- Ji'ukat niçin bedbin değilim? 

Ortada nikbin olmnk için tek ı.ebeb 
Yar ıuı '! 

- Hayır, nikhlıı olmnk iı,:in de gö· 
l'iinürde hlı- schch yok. Benim hcd· 
bin bulııımın~·1ı;;ını betlhin olamayı· 
~nmlnncJır. l':anl hnsit bir knı·akter 
ıne ele i. 

nın rctişm~ini bekliyoruz. Zira bili
yonız ki şeftali n<"•ıu·ı büyüdüğü nnda 
mutlaka ıney,·csinl 'erecektir. De
mek ki şeftali 1::-lnde en mühim me
sele ar•açtudır. Peki gü7.cl sanntlan· 
nırzda niçin bütün işi döndürüp doln., 
trrıp mey,·e]('rlıı olgımln':'-u1n ... 1 üze
rine hin'1il'iyorn:t.'? Gıizel 'nnnt hahçe 
leı·imb:de belirmiş nz fidan, ve :.er· 
pilmi~ nz nğnç mı \ardır? ~-i~in bun 
lnrm \"Crm<>ğc hnzırlnn<lıkları mey,·e 
lcı•in ilk ~·e51lllklcri üzerinde ı'raı· e
dlyoru.r.? Me~·,·elcr belki hamdır. l"a 
kat ni!ııı;larımız nıcy,·cteı·ini \'ermek 
teılk \ 'C hrr :::elen J?;iln hu mey,·cJer:i 
bir 1>ht'\'n <inha ol~tmln~tırmnl~tıulır. 

VekAlet emrine 
alındılar. Başkatip 

azledildi 
Mersin, (Hususi) - Adliye vekaletin

ce görülen lüzum iizerinc Tarsus mahke
mesi başkatihinin vazifesine nihayet w
rilmiş, müstantik, cumhuriyet müddeıu
mumisi, sulh ve ceza hakimleri vekfilet 
emrine alınmışlardır. Vekfilet emrine a
lınan müddeiumumi Vasfi Ozkan \ 'C sulh 
hakimi Hüc;rev Elden Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Çimento fabrikası 
baharda yapılacak 

Bütün Oata Anadolunon kalkıomasındtı 
mühim bir rol oynayacak olan bu fabrlkk 
Yılda 90 bin ton çimento ver._,ce 

- O huhlc, beclhin olnıılum hak 
\ erınC'k lfızmıgcllyor. 

- MeHut 1·calit<'yi lrnlml cdC'r· 
em ... ]~\·et. J<'nknt iinünıüz<lckl rcali· 

tc dünii ifnclc eder. Belki şu au<ln, 
bn atıı·lnrı .:nznrken herşey det:,'1ş· 
mi.tir. Ynlıııt dcl;iı;;chllir. Sanat, "'ll· 
nala benzemez. Sanatla kötü eıer, 
kötü raııdmınn \Cl'en kötü nıuldnc
nin c eridir; \'C hiiyle bir makine 
<;nlı.,tırılclıkçn elde edileC'ek c:;er 
mutlaka hep kötu olnt·nktır. Pnknt 
güzel snnntlnı'{Jn kiitü e er, yaratıcı· 
sının ıııUtemndlyeıı kötü eser ynmta· 
cnğrna. bizi innndıramnz . . Arti t :.ağı 
soln olmıynn, tabii ı;;nrtlarn uymayan 
tnbii mikyaslarla ölçülmeyen, \'elhn 
sıl dal-ikası dnkiknsına benz<.'miycn 
mnhlf.ıktur. Muhanile dni, akıllar 
dur<lıırncnk hUyUk eserlere gebo snn 
ılıi;,'lınız znmaıı bizi yanıltması, ha
yal kll'ıklığınn uğratması, hiltUn Ü· 

mitlerimizi bo';'n çılrnrmnsı ne kndar 
knbil \'C mümkünse, en beğenmediği 
miz killfü•turUıı bizi hnyrnn etnic 1, 
on ummaılıj:{muz tn~m knfnmızı yar
nın ı 'e en bcklcmcdl;::.rtmiz anda eş· 
siz haı-iknlarm yarntılmn 1 da o ka· 
dar knbll, o kndnr mllmkün , .e hattA 
mukadcleı·clir. llinncnalcyh günün re· 
nlitesine tnbnn tubnna zıt bir tcUlkkl 
içimle hııhrnuşum a , la hayalperest 
oluşunın dctnlet etmez. Ancak hcsnp 
lnrımda, ihtimnllero lüzumu <lerece-
inclo yer 'ermiş olduğumu ~JZe vu

rur. Ben "lınkilrnt.,i yalnız "gürülen 
~ey.,, (elle tııhılnn şey) \'cya (olan 
':'Cf) ~ııı·etinıle kabul etmiyorum. 
" Gürülchilccck şey.,I, "elle tutulabi
lecek ~<'y,.i , .o (olması ]l'·klenehile
cek !ey)i de hakikat olarak alıyo 
ı·um. •·oın1,ilcccJ, şey,, veya "olması 
heklcncl.Jilecck şey,, bclld "tam şey,, 
ılc~rilctir. nıı, "yokluk,, llo "varlık,, 
:ırn ındtı (hulmıan). (bulundub'U 
sezilen) ycyıı (lmlonchığu tahmin c· 
dilen şcy)<lir ı~ı bnnn muhascbenıi· 
zl n tl'şri fn tında blı: yer \ermek, kör
kütük hedhln ohnnktnn herhahlc da
lın <lo7rrııdur. 

- Anlnşıldı. Bu "nlklıln,.lik hoşçn 
Jıh- "tcmeıınl,,den ibnret. 

- Youok ... Hiç ele hiiyle <leğil. Ya· 
nıltıcı neticeler' eren edebi ınuanıe
lclcr ~ıcp "eser., üı;crlno kınulmnk· 
tnüır. l.hlnn J1kbln ııctlcelcı· \'eren 
ınundelelenlo unıcçhul,, diye kullan
dığını ye onlnı:.ı bedbin eden ınname
lelcnlo "me\"lıum,, diye ele nhnnn 
şey !'ndecc eserdir. Onlnı· ortncla du· 
rnn çeki tn~ı J?;ibi snğlnın, büyük ,.e 
ağır bir "ınnlfım,,lar yığınını gür· 
mcmektcki ısral'lnı·ı yüzünden yanıl 
nuıktndırlnr. 

- .t\nla3 nmndıuı. 
- lwh cdeyiııı. Bir nwınlekcttc fi. 

Para vermedi diye - İ7tc heni ııikhin eden şey, hen 
kft:np rnflnrınn, r<'.,im ıznler:ilerintn 
clm·nrlnrmn \'e mc~·<lnnlnı·m11ulnki 
hcı·kellC'rc haknrnk' "hizdf? cılchiynt 
yok!" "resim yok!" (heykeltraşi 
yok!) demiyornm. Gün geçtikçe ol
~ıınlaştıklnrmı gi1rdüğüm .. aıuttkftr· 
lar yıf;ınma haknrnk,; 

Babasını bıçak· 

"- Bug,iin <lcj:ı,11._c yarın, mutlnkn, 
mutlaka yn şu, ya bu, ya ilbürü mnh· 
te'.;'cın bir çıkış ;rnrıacnk \C gözleri· 
mizl kamaştıra<'ak!., 

Diyorum. 
Ve yapncnklnr. l\lutlnkn yapacn~

Jar. Bu bir "temenni'' değil, ıadece bır 
"iman" da değil, açık ve realist bir gö 
rüşün ifadeıi.dir. 

Türk c;anatkflrının taze kafa ma 
innnmız! nu kafa h<'r bü~·ük yaratı
~ın arife.sinde halkrnın hize gf>ster· 
diğl knr:mnlrnrışıkhk içindedir. Bu 
kafanın maktaı ile ilk gehollk nrnzı 
gi>stercn bir Irn(lın ı·nhmlnin ınnktnı 
birdir. Knfalnl'lmız bü~·ük ol~tınlnk 
lara gebe hlr kaos ızibiflir. Sathi ızfi· 
rüşlşlerin miyop gözlerin kamaştıran 
~arbin o pnrlıık sanat muhitlerinde 
bunu c;czmck mUmkün ohmn·or. Ora 
u Krraterler)e doludur. Bir kıra 
ter inkırazın kapı ... ulır. Illr kao~ ise .. 

Bekllyclim. Ilnnnn ne ol<lu6~mu 
göreceğiz. 

Nizamettin NAZlF 

Aydın 
Pamukları 

Bu yıl tamamen ıslah edilmiş 

ve yeni bir cins yetiştirilmiştir 
Aydın, (Hususi) - Ziraat vekaleti 

2903 i\o. hı kanun hükmüne tevfikan 
ilimizde 938 yılından itibaren Hind. eks
pres ve sair cins ?Çık kozaları pamuk to-

humu ekimini men, bunların yerine yalnız 
Akala cinsi ekilmesini tamim etmiştir. 
Akala cinsi tohum \'ekfiletin Nazilli pa
muk ıslah ve üretme istasyonundan bü
tün çiftçilere dağıtılmıştır. 

Açık kozalı pamuk tohumlan ekim 
mevsiminden önce tamamen vilayet sı

nın dışına çıkarılmış bulunacaktır. Yer
li. cins kapalı koza pamuk tohumlan 
gene ekilebilec.ektir. 

Nazilli pamuk ıslah istasyonu faali -
yete başltyahbe.ri beş yıldır bütün çiftçi, 
Akala pamuk tohumu istemekte idi. Fa
kat bütün il ihtiyacım karşılıyacak to
hum temin edilemediğinden, her ~·ıl ~a
hası genişletilerek bölge bölge bu to-
humdan dağıtılıyordu. Geçen yıl .Nazil
li. Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde ta
mamen bı: cins tohum ekilmiş. buralar
dan elde edilen tohumlarla, Akala cin
sinin bu yıl bütün il çene<:inde hatta 
komşu illerde ekimi temin olunmuştur. 

layıp öldürdü 
Bu canavar adam, köyliiler 

tarafmdan yakalandı 
Diyarıbakır (hususi) - Vilayetimi 

zin lnovat.:ık köyünde eşine en.der te· 
sadüf edilen tüyler ürpertici ve iğrenç 
bir facia olmuştur. Hadise şudur: 

Kelle adındaki delikanlı öte.denberi 
babası Eminden para çekerek şurada, 
burada harca.maktadır. Kelle, hadise gü 
nü babası Emin.den yine para istemiş 
tir. Emin oğluna naı;ihat ve çalışması
nı tavsiye etmiştir. Kelle, babasının bu 
hareketine kızmış, bıcağını çekerek ih 
tiyar adaırtın üzerine çullanmıştır. Ca
navar ruhlu genç, l:ııcağını babasının 

vu.:uduna tam on aokuz kere saplamış 
ve zavallıyı feci şekilde ölrliinırJştür. 

Baba katili bundan sonra kuçmak iste 
cişse de faciayı duyan halk, katilin evi 

ni sarmış ve katilin kaçmasına meydan 
vermemiştir. Suçlu jandarma tarafın
dan yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Bir adam 

Karısını ve 
aşıkını öldürdü 

Ölen kadın 7 aylık gebe idi 
. Tarsus, 20 (Hususi) - Tarsusun 0-

zel köyünde feci bir cinayet olmuş, bir 
adam kendisini bırakan kansiyle kansı
nın sevdiği adamı maYzer kurşunile öl
dürmüştür. 

Ozel köyünde Emir kızı 35 yaşlarında 
Şerife, ayni köyden 36 yaşlarında ldris 
oğlu Mustafa ile evlidir, beş çocukları 
vardır ve kadın yine yedi aylık ~ebedir. 

Şerif c on beş ~enelik evli olduğu koca
sını se'mcmeye başlamış ve iki karısı 
otan Hacı l\Iustafanın evine gitmic:tir. 
Karısının bu kaçışı 1' tuc:tafanm gücün<' 
gitmiş ve bunları öldürmek Ye intikam 
almak hevesine kapılmı5hr. Mustafa hi'" 
Alman ma\-zeri tedarik ederek kendisi
ni ve çocuklarını bırakan Şerife;; ve Ha
cı ~rustafavr öldürmek için geçen güıı 
c:afakla beraber bulundukları e\;n önü· 
~e ~itmiş ,.e kapının açılmasını hekle-
miştir. • 

Bir müddet sonra kapı açılınca :'\1us
tafa içeri girmiştir. Gözlerini kan hiirü
ycn ;\foc.tafa evvela Şerife. sonra da Ha
cı :-.,fuc,tafanrn üzerine müteaddid kur
~unlar sıkarak öldürmüş ,.e kaçmıştır· 

1.:::atil aranmaktadır. 

• "rii11iİŞ 
IJıt yıl bir çimento fabrikasına kamşa (ak olan güzel Sıı:astan bır go 

• • haYll 
Sıvas, (Hususi) - Sümer Bank 

tarafından şehrimizde kurulacak olan 
çimento fabrikasının inşaatına ilk
baharda başlanacaktır. Orta Anadolu. 
nun çimento ihtiyacını karşılıyacak 
'llan bu büyük fabrika şehrimize iki 
saat mesafede ve demiryolu Uzerinde 
bulunan ntimune çiftliği civarında 
kurulacaktır. Fabrikanın bina kısım. 
lannın ihalesi yapılmıştır. Bundan 
ba.ska fabrikanın istifade edeceği ara 
zinin de istimlak muamelesine ba.5tan. 
mıştır. 

Bu fabrikanın Sıvas taraflarında 

kurulması bütün Orta \nadolunun 
kalkınma..qında mühim bir rol oynıya. 
cağı gibi Sıvasta her gün biraz daha 
gcnişliyen imar hareketlerine de yeni. 
bir hız verecektir. Çünkü bu fabrika 

sayesinde Sıvas ve Orta. Anadolu, 
imarın en mühim maddelerinden biri 
olan, çimentoyu daha ucuz:ı. elde ede
bilecektir. Fabrikanın yıllık istihsali

tı 90 bin tonu bulacaktır. T••şın bir iki 
ay faaliyetini tatil edecek olan bu fab. 
rikada 1000 den fa?Ja amele çalışa. 
cakır. Bu yüzden de Sıvas ve çevre. 
sinin ekonomik vaziyetinde hissolu
nur bir genişleme beklenmektedir. 
Fındık zeriyatı 

Muhitimizde ilk defa olarak Kaylı 
h isar kazasında Sıvas ziraat direktör

fındık zeriyatına başlanmış. 

tır. Yakın bir atide Sıv~sta ~· tall· 
fındık mahsulü elde edilebıleceıP 
min olunmaktadır. 

• 
Millet mektepleri 

ıııiUet 
Sıvas çe çevresinde açılan te de 

mektepleri büyü,k rağbet görıne: ıı ,,e 
vam ediyor. Genç, ihtiyar. kB 

1 ıer
er-kek binlerce yurtdaş bu mekt~P 
de okuyup yazma öğrenro~ktedır·.cııi 

Bu yıl Sarkışla kazasında ) 
bir ilk okul binası yapılacaktit· 

Ekonomi haftası r .. 
·yütc bı> 

Bura.da ekonomi haf tası bU \'itl" 
. · Ur Hnlke faaliyet içınde geçmış • _ ...d# 

de memleketimizin ekonomık ~ 
munda gÖze çarpan geniş \'e de~ ıds! 
inkişaf üzerinde müteaddit nutll o • • ıcoı> 
söylenmiştir. !ık okul talebesı ~~ 
mik vecizeler yazılı levhalar t;a.ş~tı
şelıirde gezintiler yapmıştır. C ~ 
riyet meydanında halkın ve taıe pıl· 
j~tirakiyle büyük bir toplantı ya. 
mıştır. .. dt 

Kızılaym 60 ıncı yıldönÜJllU 
parlak merasimle kutlulanmıştır· 

Zara'da elektrik 
• w k vıışfllU§' Zara kqa.mız elektrıge a . ~e 

tur. Bu şirin kaza. yakınd~ etın~. 
iyi bir içme suyuna da malık ol fcf~ 
tır. bu husustaki çalışmalar ne 

1 

lerunek üzeredir. 

t , • • _ ....... -c;.:;-

kir ndnmlnrı, "hizdc edebiyat , ·ar 
nuchı· yok mmlur?,, şeklinde hlr su· 
nlc muhntnp olmnğn tnhnınmül c· 
dcl'leı·sc, bir tukım mliııen·erlcr büy , 
fo bir suali ort.ıya nhnağıı k<.'ndilcri· 
ııi mezun giirC'hilirler~c hıı hnltlcn 
"o ııwmlekettc eclehiyntııı yn lst<>ni· 
lc.n şekil '\C mnnnön mcn'lıt olıııudı
•·1 ynhud ela tıımnnıilc ıneı,:hııl bulun 
ılnğu,. netic<·sinc \nnlır. Bu takıliı' 
de nıı\n:ıkn5nl:ll'ın ..,omındıı :\ npıln
cck İ§, edcbiy-:i~ın, veya nlcl'ıtlak 

"Güzel . ınut,.laı·ııı o nıcınlckeıto ilk 
tohmmıılnrını serpmek olacaktıı·. 
J;ir şeftnli tohıımıınıın tııttıı~unıı ne
reden nnlnrı:r.? 

- 'J'oıll'nğn r~iimdiiğ.iinıiiz t.;di:irdc-

İstanbul asliye birinci hukuk daire· 
sind~n: 

Baytar Emin vekili avukat Nazmi 
Nuri tarafından mütc>veffa İstinye ima 
mı Hafız Hüseyin veresesi aleyhine 
934/ 1023 &ayılı dosy.- ile açtığı senet
lerin iptaıi davasında müdcleaaleyhler· 
den tbrahime tebliğ c:dilmek üzere gön
derilen d 1\ etiye:le r,österilen yer.len 
çıkıp nerr<le oturdu{;unu bilinme:iiği 

şcrhile bilatebliğ iı:ıde edilm 'ş ve tah· 
kıl;at iı;ın taraflar•,1 6 1-938 I'erşcmbc 

günü saat 14 de davetleri takarrür et· 
miş olmakla usuliin 141 inci maddesi
ne tevflnn dava an:uhalile davetıvc 

v":lrnk:ısı.ı• ı birer nüshası mahkeme di
v1nh""n•sin t- ta[k l.. •.ındığı ve müd::lea 
aleyhin t.c-rayi tahkikat tarihi mezkür
de mahkemede haz·r bulunması ve gel
mediği ve vekil gönc'c rmeıliği takdiı de 
tahkikat ıe muhake•nenin g'yabcn de· 
vam edeceği tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere iY.in olunur. 

1 
Yurddan 

'<UçUk Haberler 

1 5ıvas yerli ~allar haftası merasiminde Fevzi Paşa mektebi ta1ebcl<~· 

i;in filiz Yeı·işindcıı. 
- Bn filiz ne olıır': 
- Bü.> ilı'. rıdnıı ohu·. 
- Sonrn"? 
- Dalın bii.> liı-. n ı::,nı• olıır. Gelişir, 

serpilir. nır.nr. 
_Ve nihayet?? 

_ \ ?c nlhn~et ~ııün hiriııtle ılnllnr 
t ınm·cnldıanır, ili• me.} \ clı•ı · h<>liriı·. 
o - nu 11\C'~ \ (' h.·llr<lij'.':;i nncln ıınsıl-

ılıl'': 
- ) ' c-:-ildfr? 
- Yenil' mi'? 

il . 11• ı;i\ •·ünıc<:fni. cılınrısını, - .ı~ ... " 
• 1 h C' I ı ... riz :-;ı~nrn toplarız. 

kıznrınıısnı ' ·· . • 
•ıfı Slııtıll im ';'eft.ıılı ıı ~nı·ının - ,, ı... .• l 

"G .. zel sonııt., arıııııza 
ııı:ıcı•rnsını ,~ı · 
intibnl.: cltirelıın. 

- G<~ Ulliy".ıı· ki <:t'ftıtll adını \ crd~-
- Jr ft·ıl"ı nr•nrının rscrı· · mrrn., !::C • r-

µ.ınu~ • .~ .1 lele etmek için ev· 
1 •. hn mepeJ c li x. 

ı ıı. . . .. - h" .... nhırln ı.cftn n,.,ncı· 
, cırı hu~ uk ıı · · 

, __ 
ı:r Edirnede Mimar Sinanın meşhur 

eserlerinden Darülkurracla ıı.~ılmış o. 
lan etnoğrafya miizesinin gcnişletil. 
mcsinc ve zenginlestirilmesine harar 
verilmifjtir . 

* Çorluda yeniden on üc: ilk mek. 
t"P bin:ısı ile bir karakol biıtası ya. 
pılmışt.ır. 

~ Trakvanın muhtelif yerlerinde 
susuzluğu gidermek için arteziycn ku 
yuları ı:ı c:ılmakta ve c;e~Fcl<>r yapıl. 

maktndır. 

Bursa belC"diycsi. koyun ile sığır 
eti satılarak dükkanlarda keçi ile man 
da eti bulunmasını yasak etmiş ve ke.. 
c;ı ile mandanın da ayrı dükkanlar 
da satılmasına karar vermiştir. Her 
diikkiın sahibi, dükkünında ne eti sat 
tığını gösterir levha takmak mecburi. 
yetindedir. 

Y ı. ı li mallar 1ıaf t<Wı _qeçit rcsm!nde Sıvas sanatlar evi talebc.!i 1'B 

'terlerinden nUm.uneler. 



~ KacdllnDaran nasıl gDylnmesnının nstnycırlaır? • 

~rkekler kadın tuvaletile, ka-
ınlardan daha fazla al8kadar 
~rkeklerln nelerden hoşlandığını bllen ve giyinişini 

aUre tanzim eden kadın pek azdır 
tt'J(ekıer arasında 

ona 

Anket 
~Ober Tayıor bir 
~uhatazaksrdır 

· '"~DINLAR1N hemen hepsi ken
dilerini erkeklere beğendirm~ k 

ılQ tuvılet yaparlar ve giyinirler. Sırf :di _zevkini tatmin için giyinen kadın 
~ cı.bidir. Böyle olmasına rağmen t:r
'rın ra.lerJen hoşlandığını bilen 

t ıt" • 
lıı•1Yıniıini ona göre tanzim eden ba-
lır pek azdır. Amerikanın en meı
~dın ve ev mecmualarından biri bu 
'ı.. dü1ünmüı, tanınmıJ ve t~ınma
"t bir ~-:>k erkekler arasında bir an
; ~Çarak onlardan kadınların ne şekil
~Yinmelerin~ tercih ettiklerini sor. 
'? tUr. Alınan cevaplar tasnif edilince 
~t bir ı1eticcyc vanlmııtır: 
~ tkekh:r, kadınların gözlerini kapat
• Yan şapkalan ıevıyorlar, velor, kadi
~•Yaplara bayılıyorlar. Erkeklerin 
\ ~e doksanı kadın ıehirde siyah elbi.. 
. llyfiyclerde ise açık renk elbise ile 
;Qı,ği tercih ediyor. 
~ tkeğin hoşland · ğı çorap, teni gös
~·trı ine~. mat ve a!ilk renk çoraptır. 
(tlc gözüne en batan şey ayaktan 
~n, buruşuk duran ve dikişi tam bal
~ Ortasını takip edecek yerde sasa 
~ kaçan çoraptır. Bayanlar bilha5sa 

ilan cakınmahdırlar. Çalışan bayan.. 
~ büroda kollarına bir ıürü bilezik 
Qc/la:-ı, erkeğin sinirine dok\lnan lir 
lh ır. Hele sokaklarca, burunsuz ay~k· 
~larla, ı!yak parmakları meydanC.ı 
~an bayanlar, ne kadar güzel olur. 
' ols'Jn, erkeğin gözünden hemen 

'lu" 
~.Yortar. 

~:lı .ı anket erkeklerin kadın tuvaleti} le 
:-tladan daha fazla alakadar oldu -

"~it "e ekseriya bu işi kadınlardan r1a.. 
I}'" l' 1 an!adıklarını göstermiştir. 

/~ınmış bazı f'rkeklerin kadınların 
,~·~i ht :.!~ında neler düiiİRclüklcrini 
··~td a Y•i ıyoruz. 

~~r Taylör muhaf aza,ardır ! 
~~nema yıHızı Robcrt Taylör i ir 

afazak5rdır. 
\ ~•dınların giyinme hususunda if
' t•trnelerini ve .. delikten uzaklafa. 
) ttlcilde &üslenmelerini hiç aevmem, 

"'· ı;) 
l~. Çalışan kadınların koyu renidi 
-ı 0rler giymslerini pek beğeniyor, 
'\; hatacat bdar kalabalık bir tarz
~. •pıı llt~ baş tuvaletlerinden sıkılı -
~~Gc~c tuvaletlerinin sade, fakat vü
'lt Q ınhinalarını gösterecek kadar 
,1°lnıasınt istiyor. Şapkalar için d~ 

e d~ 
, Ui!.inüyor: 

\ llarıa arkadatlık eden kadının ıap 
\1°"\I~ yüzünü benden aaklamama -.. 
('Ilı 
~ı~ .. ?•n şapkasına değil 
Cij •ne bakarım !" 
~tl r.ız resimleri yapmakla tanm. 
tıhuı ressam John Gotta da he-

Eıke!.-ier g ~cr ftll'(llcllcıiııcle l:rulifryi sev rlikelri kadar Wlü de suiyorlar. işte si
ze /m,ılardcm birer 11ii1111111e. Ete 'derin uzunluklarına dikkat tdiniı 

Erl:ıği11 çolışa11 kaılmlarda m lırğ ıı /iği 
giyiniş tarzı böyle koyu renk ı:e basit 

elbiselerdir 

men hcme:ı Robert Taylörle ayni fikir_ 

de .. O da: 

- Ben konu§urken bir kadının şap
kasına değil gözlerine bakanm, diyor. 

La Gatta, sırtı açık tuvaletleri teşhir 
edilen sırt güzel olmak şartiyle pek be. 

Bu şapka, karşısm

da oturan eTkeğin 

/:adının yiiziilıii gör

mesine mani n!mu-

;-or.. Elbisenin t·e 

göğsiindrki iğnenin 

basitliğine dikkat e-

dhıiı. 

ğeniyor. Kadınlan ıehirde yüksek to! · 
puklu, narin iskarpinlerle, kırlarda ka
lın spor ayakkabılarla görmek istiyor. 

B:ısit bir gerdanlık kadını 
pek giizelleştirir 

Amerikan radyosunun en tatlı ıeıli 

yıldızı Lowell Tbomas da giydiğini, 

kendine yakı§tırmaaını bilen kadınlara 

karşı büyük bir meclübiyct duyduğunu 
söylüyor. O, kadınların saç tuvcftetlerini 
daha bariz şekilde meydana koyan §iP
ları sevivor, gündüz giyilecek esvapla
rın koyu renkil olmasını tercih ediyor. 
Kadınlara basit bir gerdanlığı pek ya
kıştıramıyor. Çok kalabalık veya göz: 
kamaştırıcı olmamak §artiyle bilezik ve 
göğüs iğnelerini de seviyor. Saten, ka
dife elbiselere, yüksek ökçeye, topuğa 
kadar inn gece tuvaletlerine bayılıyor. 

Çalışan kadın lar daha 
iyi giyiniyor 

Erkeklerin hemen hemen yüzde dok· 
sam çalı} ın kadınlım giyinme zevki iti
bariyle ev kadınlarınd.ın daha üstün bu. 
luyorlar. 

t~ kadının elbisesinin kat'i, keskin, 
bir silüet meydana getirdiğini ve basit
liğ!ne rağmen kadın vücudunu daha 
canlı ola:ak meydana çıkardığını iddia 
ediyorlar. 

Ankete cevap veren erkeklerin hepsi 
soba borusuna benziyen veya pek cicili 
bicili olan şapkalarla deh~etli alay edi
yorlar. On!arı giyenleri çok gülünç bu. 
luyorlar. 

Yaradılış itibariyle kadınlardan daha 
pratik olan erkekler giyinmede her !ey
den evvel bir mana ve mantık arıyor
lar. Şehirde spor kıhğiyle dolaşanları, 

sayfiyelerı:le ve kırlarda ipekliler, uzun 
etekler, narin iskarpinler giyenleri a. 
yıplıyorlar. Spor kıyafetinde de kadın
ların erk .. kleşecek kadar kaba ~eyler 

giymelerini hiç i5temiyorlar. Erkekl~rin 
en hoşlandığı spor giyini~i: Balık sırtı, 
açık ren'di kumaşlar, sveterler, fötr 
ş:ıpkalar "..! biribirine uyan parlak renk
ler! 

Erkekler bilaistisna taftayı ve ince 
kadife kumaşları en çok seviyorlar. An. 
kete cev:ıp vt'renlerin yüzde altmışı ka-

Hoııvu<dl'cfla bnr gece 

iV-Emii Yannin~ 
Ve 

Harri Baur 
Her ikis.i de fitil gibi sarhoştu. 
Yıkllmamak için biribirlerine 

dayanıyorlardı 
Beni görünce durdular. Vaktiyle film

lerini çok seyrettiğimden Emil Yanings
le aramızda bir göz aşinalığı yardı; fa
kat neden c tanıyamadı. İngilizce bir 
şeyler söyledi. Anlamadım. Almanca 
söyledi, yine anlamadım. Bu sırada sü
ratle giden bir otomobil zınk diye yanım
da durdu. Bir el beni §iddetle içeri çcl<

ti. Ne} e uğradt~ımı 
.<- anlamadım. Ayni 

süratle hareket ettik. 
Birdenbire arkadan 
iiç el silah atıldı. 
Bir az kendime ge-
1 ir gibi oldum. Ga

liba Amerikan işi 
bir gangster hücu
muna uğramış ,·e-

ya bir kaçırılma 

vak'asmm kahra
manı bulunuyordum. Ben bu kara dü
şün~lere dalmışken, yambaşımda ılık 

bir temas Ye gayet tatlı bir ses duydum: 
- Sakın korkmayın ... Hiçbir felaket 

yok ... Sizi iki hayduddan kurtardım ... 
Bir de ne göreyim? ... Nita Raya; Es

mer güzeli... Garson kır. kıyafetine gir
mis. Prosteldsının 
eteğini kaldırq,t ve 
"G. Men" t~la-

tının alfunetini gös 
terdi... 

- Hiç bir şey 

anlamadım, valla • 
hi, dedim. 

Güldü ve hiç se
,,foi çıkarmadı. 

Otomobil <leh etli bir süratle gidiyor-. . 
du. Maazallah Maslak yolunda obay -
dık, şimdiye kadar en aşağı seksen kere 

parçalamrdık. 1 
- Peki ama, diye sordum, niçin beni 

bu iki artistle görüşmeye bırakmadınız? 
\'ine ses yok. Birdenbire araba ya

·vaşladı ve durduk. Mavi bir duvarda 
beyaz ışıkla şu iki kelime yukardan a
şağı yazılmıştı: 

TllE STAR - BAR 
Bir küçük delikten geçtik. Sevimli 

rehberim elimden tutmuş. beni dar ve 

• 

dik bir merdiven
den indiriyordu. 
Salona geldiğimiz 

zaman duraladım. 
Her taraf ışık ve 
duman içindeydi. 
Masalar tıklnn tık 

hm. Ne tarafa bak
~m tamdık birkaç 
~maya rashyor -
dum. Hatt:1 bir az 
ilerde merhume Cin 

o{;.:ro~ _.__ o 
o 

Harlu'yu };ne mer 
hum :\fakc; Linde -
rin kol ur l l görün
ce epeyce ~a~tım. 

çıkamıyacağım 

mukı.cld~rdi. 

Bu gece, nedense 
bir türlü içinden 

hadiselerle kar~ıla~mak 

Nita Raya beni bir masaya ~etirdi. 
Raktım: Emil Yanings ve Harri 
Baur. Gayriihtiyari geriledim: fakat 
~apkın Nita beni kolumdan ~ürüklü

yordu. Yük~k sesle: 
- lşte, size bir Türk gazetesinin kari

katür muhabiri olan Z. S. G. yi takdim 

dınlann soıçlanna ya bir çiçek veya bir 
tarak takmasını istiyor. Ensesi 
açık esvaplar erkeklerin çok z.ev. 
kini okşuyor. Göğsün vasat derecede 
ve "V" ~eklinde aç:k olmasını tercih e
diyorlar. 

ediyorum. Kendisi üç saat evvel "Aero-
Entemasyonal" şirketinin "III C. B. dö 
Mil" tayyaresile şehrimize ayak basmı~
hr. Rejisör Rupen Marnulian için Muh
sin Ertutrrulun bir tavsirenamesini ha .. 
mildi. Garbo, Marlen ve Meyvestle g&
rü§tU. Şimdi de sizlerle konuşmak arzu
sundadır. 

Bu sefer biraz kızmıştım: 
- Demek beni takib ettiniz, dedim; 

bunları size ben söylemedim ..• 
Nitay Raya güldü: 
- Biz, "G. Men" ler her şeyi biliriz. 

Kaldı ki benim babam bir Hintli, annem 
Fransızdır. Binaenaleyh "Fakirizm'' e 
müptelayım. Şu anda sizin tac;avvurlan .. 
nızı okumaktayım... · 

Masalarına oturduk. Emil Yaningse 
dedim ki: 

- Kuzum, beş dakika evvel ingilizce 
bir şeyler sörlemiştiniz, hani Meyvestin 
evi önünde, ne di>·ordunuz? ..• 

Artist §a}ktn şaşkın yüzüme bakıyor
du. Yine Nita izah etti. 

- O, demin rastladıklannız Ralf ve 
beş numaralı yıldız düşmanı Konraddır. 
Bu iki haydud çok iyi makiyaj yaparlar 
ve meşhur artistleri taklid ederek herkesi 
dolandınrlar. Şu anda polisin elinde bu .. 
lunuyorlar. 

- Mademki, dedim, bu kadar şey bi.ı 
liyorsunuz, her halde şu müşkülü de an
cak siz izah edebilirsiniz. Biraz geriye 
bakar mrsımz? Hah, orada kimler var? ... 
Oiüler ... değil mi? .. 

- Hayır, onlar Peterle Lidadrrlar... · 
- Yanlış, şu Cin IIarlu)ı.ı göstermclt 

istedim ... 

- Ben de onu söyluyorum. Lida ve 
Peter. "Yıldız imali bürosu" na men• 
supturlar Ye icab ettikçe ölü yıldızlan 
tekrar canlandırırlar. "Yıldız imal büro-

su" öyle bir teşekküldür ki, onun saye
sinde Holi\'Ud, meşhur yıldızlar ölse bile 
onlan yaşatmak hususunda zerre kadar 
sıkmtr çekmiyecektir. Birazdan oraya da 
gidrriz. 

Emil Yaning c sordum: 
- Peki. ne tesadüf, nasıl oluyor da 

burada bulunuyorsunuz? 
- (Harri Baur'u göstererk) halefim

le beraber beş dakika evvel bazı dostla
rımızı ziyaret için radyo - foto ile geldik. 
Biraz e\ vel eski sevgilime rasladım 
(bu, "l\ıa,; melek" filminde aşık olduğu 
!\tarlendi) yana yakıla bir gazeteciden 
şikayet etti. Bu, herhalde sen olacaksın .. 
Peki, burada ne yapıyorsun? .• 

(Devamı 1 S inı.:i.de) 

1 
Gelecek ropartaj 1 

Rcbet Taıyl@ır -
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Altınordu klübünün Bu haftaki 

b• t k .b. lik maçları Jr e Zf ) Galatsaray - Fener 
Oönderlleo tezkere, bizi çok müteessir 

eden ikilJğln maalesef bAIA devam 
ettiğini RÖstermehtedlr 

Bundan birkaç gün evvel, Tiirkiyenin r 
ın eski spor müesscselrinden olan Altı
nordu klübünün azaları arasmda bir ' 
türlü yatışmıyan bir ikilik bulımduğım
dan, bu yüzden kongrelerde çıkan ı·e 
halta malzkcmcler kadar diişcn ilıtilaf. 
/ardan, kliipte halihazırda kendini idare 
heyef olarak tanıyan iki teşekkiil bu
lunduğımdan bahsetmiş ve bizi cidden 
müteessir eden bu mevzu etrafında o za
n,an tlraftan duyduklarımızı yazmıştık. 

Diln All11wrdu klübü mühürlü ve Ra
şit imzalı bir tekzip mektubu aldık. Bu 
mektup klübün, bir kısım azasının son 

cari ve hakikatten ari olmakla ayni sü
tunda tekzibini idleriz. 

l - Kongrey, klüple alakaları olmı
yanlar müdahale ettiklerinden nizamna
me içtimaiyat ve cemiyetler kanununun 
ve kanunu medeni ile talebi umumiye bi
naen talik edilmi~tir ki, tehir keyfiyeti 
tasvibe iktiran etmiş ve yeniden kongre 
akdi resmen tebliğ edilmistir. 

2 - Altınordu Türk spor kurumu 
merkezinden ve Istanbul bölgesi tarafın
dan 1937 senesi zarfında iki defa teftiş 
edilmiş ve geçen hafta alman 14-12-1937 
tarihli ve 534 sayılı tezkere ile neticeyi 
teftişin düzgün görüldüğü kaydedilmiş 
bulunmaktadır. Müdahiller nüfuz ede
meyince başka bir müdahale için ~ntaj
lan tamamen indidir. 

3 - Altmordu on sendir dört duvar-

kongreden sonra vazifesi kalmadığım 
iddia etlikleri eski idare heyeti namına 
yazılmış bulunuyordu. Bu işte tamamen 
bitaraf oldulumuz için aldığımız tekzip. 
nameyi sütunlarımıza aynen geçirmekte 
tereddüd etmiyeceliz. dan ibaret olan binasına hazır idare e

Yalnız buraya şunu da ilave edelim ki, 
bu ltzkert, bizim yazdıklarımıza bir tek
zip olmaktan ziyade, btt klüpteki iki/i
li gösteren t'e bizi miitessir eden hddise
nitı dolrııluğımıı ispat eden resmi bir ve
sikadır. 

Bizim için, Altınordu klübünün başın
öa ıu veya bu zatın bulunması mı4sa
vidir. Yiter ki, çok şerefli bir tarihi olan 
bu eski m~ese, kendisini en dolru ve 
en muvaffakıyetli yollara sevkedecek 
1tuvottli, becerikli ellerde idare edilsin. 

BU1ada tekrar ediyoruz, vali ve spor 
'illeri rtisi Muhiddin tJstündal, işe biz
zat v1Jziytt ıtmtli, bu klüpteki garip va
ziytt ortadan kaldırılmalıdır. 

Altınordu kltıbtlntln mektubu 
:Altınordu klübü başkanlığından: 
23-12-937 perşembe günkü nilsharuzm 

sekizinci spor sayfasının dördüncü sütu
nunda "Altınatdu klübünün kaç idare 
'Tuyti var,. ba5}ıklı yazı tamamen hilafı 

lektrik, su tesisatı, du~lar ve saire yaptır
dığı gfbi tefrişat ve telvinat ve tanzimatı 
na muvaffak olmu~. futbolde mensup 
bulunduğu likin şampiyonluğunu ve de
nizde birincilikler ikincilikler ihraz et
mesine halen de muntazaman muvaffa
kryetle maçlara devamına gayret ve hiz
met eylemektedir. 

4 - 1936 senesinde mahkeme huzu
runda yapılan kongrede klübe karşı va
zifelerinde ihmal ve terahileri görülen i
dare heyeti azalan iskat ve ihraç edilmiş 
olduklanndan bu seneki kongre}i ifsat 
etmek kaseme başlarına bir ilci ki~i de 
alarak bir vaka ihdasına yeltenmek i
çin şamataya teşebbüsleri akametle neti
celenmiş, mülga nizamname ile müraca
attan, yedlerinde kalan iptal edilmiş 
mühQr. istimaıtem hakkında icap eden 
müracaatlar yapılmış olmakla isimleri 
neşredilenlerin idare heyeti değil, Altı
nordu ile hiç bir sıfat ve alrutalan bu
lunmadığı bir kere daha mecburen arzo
lunur. 

Almanlar mektepli sporcu 
yetiştiriyorlar 

maçının hakemi 
değiştirildi 

Bu haftaki lik maçtan hakkında İs

tanbul bölgesi şu tebliği yollamıştır: 
T. S. K. lstanbttl Bölgesi Futbol a

janlığııidan: 

1-1-1938 Cumartesi günü yapılacak 
maçlar. 

Taksim stadı: 
Süleymaniye - Beykoz B takımları sa

at 14,30 hakem Rıfkı Aksay. 
Beşiktaş stadı: 

Beşikta~ - Vefa B. takımları saat 1·1,30 
hakem Tank Oıeren. 

2-1-1938 Pazar günü yapılacak maç-. 
lar: 

Taksim stadı: 
Saha Komiseri Nihat -Bekdik 
Süleymaniye - Beyk0z A takımlan sa-

at 13 hakem Bürhan Atak. 
Yan hakemleri Bahaettin ve Salahad

din Ozbaykal. 
Güneş _ Vefa A takınılan saat 14,45 

hakem Nihat Bckdik. Yan hakemleri Sa
it Nil Ye Rıfkı Aksay. 

Beşikta, stadı: 

Saha komiseri Nuri Bosut. 
Kasımpa~ - Doğan A taknnlan saat 

9,30 Hakem J. ?\.1. Apak. Eyüb - Topka
pı A takımları saat 11,15 hak('m Suphi 
Batur. Yan hakemleri Şevki Canke ,.e 
Tahsin Ozsöz. 

Be;siktaş - tstanbulspor A takımları: 
Saat 13. Hakem Cafer. Yan hakemleri 
Şevki Topçu ve Ekrem Ersoy. 

Fenerbahçe - Galatasaray A taknnla
n Saat 14,45. Hakem Rüştü. Yan Iıa
kemleri Tank Ozeren ve Halit Baykal. 

• • • .... b. G Yukarki tebliğden anlcı.şıldrgı gı ı, a-
latasaray - Fenerbahçe maçının hakemi 
deği,tirilmiş, son Güne~ - Galatasaray 
maçında beceriksizliÇi görü1en Feridun 
Kılıç, evvelce bu maça hakem olarak ta 
yin ~ilmis Ôlduğtl halde, şimdi bu va
zife Beşikta~lı Rüştüye tevdi edilmiştir. 

• Es.ki ve tecrübeli bir hakem olan Rü,. 
tünün, epey zamandır antrenmanlı ol
mamasına rağmen, bilgisi ve dürüstlüğü 
sayesinde bu zorlu karşıla~mayı iyi bir 
~ide idare edeceğini umuyoruz. 

GUreş ajanı istifa 
etmedi 

Geçen gün bir refikimiz güre5 ajanı 

Hikmetijı istifa ederek yerine ~ki güre5 
federasyonu reisi tay Ahmet Fetgerinm 
intihap edildiğini yazıyordu. Yaptıitımız 
tahkikat neticesinde öğrendik ki, güreş 

ajanı Hikmet istifa etmemiştir. 

Letonyahlar 
BUliln Baltık devletleri kış 

yUzilnden futbolu bıraktığı sırada 
· BUyDk mllli temaslar 

yapmak için 

-
Almanlar, dı7nyada spora en çok ~lıem mi yet veren ins."tJlardır. llakiki ve fayda

lı sporun alaylı bir YElişme ile kabil olmadığım anlıyatı bu 11tillet, birçok spor mek
teplerine maliktir. Yukarki resim, Berlin civarında mektepli sporcu yetiştirmek için 
kt1mlan Vımesdorf mektebinde talcbeleritı nasıl çalıştığım göstermektedir. Darısı 
başımua. 

Porlekizdeki maçından sonra 
Macar Milli takımı 
Portoda bir müsa

baka yapacak 
9 Soıııcanunda Lizhonda Portekiz mil

li takımı ile karşılaşacak olan Macar 

milli takımının avdetinde, biri Portoda 

' dığerı Lüksemburgda olmak üzere daha 
iki maç yapma ı mukarrerdi. 

-İspanya - Portekiz hududu Fransaya 

kapalı olduğundan \C deniz yolculuğu 

<11 uzun ~Urdü~nden ~üksemburg ile 

yapılacak olan karşılaşmadan şnnd.i1ik 
.. ıaıgcçilmi-;tir. Macar milli takımı Lız -

bonda ve Portoda maçlar yapacaktır. 

Dünya horoz sıklet 
hoks şampiyonunun 

yapıscağı maç 
Horos Rtklette İnglltere Avrupa ve 

dünya boks şampiyonu olan Benny 
Loynch, lhıUmUztlckl 24 martta, !n
gl!terenlıı l..lverpol şehrinde mühim 
bir rnnç yapacaktır. Rakibi henüz 
maır1111 olmamakla. beraber. bunun, 
Pctel' Kanc olncnğı tahmin edilmek
tedir. 

Bu iki hoksör, esasen geçen teş. 
rlnlcveı ayında karşılaşmışlar ve 
PPtPr Knn" "n:ıkn,·t" olmuştu. 

hazırlanıyorlar 
Soğuklar dolayısiyle, Baltık memle

ketlerinin hepsinde, futbol oyunu mu
vakkaten kalktığı halde, Letonya fede
rasyonu boş durmuyor ve futbolcüleri i
çin çok liiklü bir program hazırlıyor. 

Bu programa göre, Letonya, önümüz.i 
deki 8 Ma:nsta, Rigada Litvanya ile, 22 
Mayısta, Bükrcşte, Romanya ile; 10 ha
ziranda Isveçte İsveç takımıyla, 10 teş
rinievvclde de Rigada Polonya. takımi i
le karştlaşacaktır. 

Bundan başka Letonyahlar Estonya 
ile, lngiltereyle, Çekoslovakyayla, Avus
turyayla ve nihayet Almanyayla kar~ı
laşacaklardır. 

Bu maçlann tarihi hakkında da al~
kadar fedrasyonlar arasında muhabere 
cereyan etmektedir. 

Görüldü~ veçhile. Letonyahların, 
beynelmilel temaslara ait programı son 
derece yüklüdür. Letonyalılar, hiç ı,:üp
hesiz, bu maçların ekseri"inde hem de 
büyük farklarla yerıileceklerdir. Fakat 
Rôrccekleri tecrübe, futbollerinin yüksel
mesine son derece büyük bir tesir yapa. 
caklardır. 

Ancak "yemlik" taknnlar anyan fut
bol fcdrasyonumuzun kulakları çmla
sınt 

80 yaşında spor yapan kra!.ıı 
Gayet iyi bir sporcu ve billıaS$1J tenisri olan Jsveç kralı Güstav, Berlindekı 

sıyakatinden istifade ederk Almanların en meşhur tenisçilerile oynaml§tır.. t' 
Resimde A!ajeste Kral Güstav'la (soldan sola doğm) Nı,esslein, V. Gr,,nılt 

Henkel görünmektedirler. __./ 

Olimpiyat 
Ş~fllpiyonu ı Bisiklet 

DUnya şamplytm~~ 
" 938 senesi bisiklet dünya §3ll!P1~' 
sı müsabakalarınm programı alalt8~ Japonyada ancak 

ikinci oldu 
Bu seneki Japon atletizm şampiyona

sında, hiçbir yeni rekor kmlmaıruş ve 
- ilcisi müstesna olmak üzere - Alınan 
dereceler, bu sene Amerika ve Avrupada 
alınan derecelerin çok dununda olmuş -

tur. Sampiyonanm kahramanı, kısa boylu 
mukavemet ko~ucusu Murakusuydu, 
çünkü 5000 metroyu 15 dakika 5 sani
yede •;c 10.000 metroyu da 31 dakika 
11,4 saniyede katetmiştir. Diğer taraf -
tan, yeni bir atletizm "as"ı meydana 
çıkmıştır ki bu da Yazavadır. Yazava 
100 metroyu 10 saniye 6-10 da ve 200 
rnetroy~ 22 &'1.nİyede ko~muştur. 

Adati, sırıkla 4 metro atlamak sureti
le birinci olmuştur ki, bu derece de, Ja
pon atlayıcılanmn her zaman aldıktan 
derecelerin dunundadır. 

Yüksek atlamada 1 metro 95 le Oko
mo birinci o1mu5, Oç adnnda da 15 met
ro 70 le Okada birinciliği kazarunıştır. 

Berlin olimpiyafüınnda Maraton yarı
şında birinciliği kazanmış olan dünya 
~mpiyonn, üniversite talebesi Son, an
cak ikinci olmuş ve bu yarışı 2 saat 34 
dakika ve 17 saniyede Rin kazanmıştır. 

Gmle birinciliğini kazanmak için 13 

• 

larca tesbit edilmiştir. Yapılan P. ~ 
mucibince: 6 Şubat: Pariste, a.raıı~ 
ısu, 19 Mart: Milfuıo - Sanrenıo !'-~ 

22-27 Mart: Paris - Nis koşustı. J~ 
san: Paris - Kan turu. 17 Ni~ fi 
Roubaix yarışı. 24 Nisan: .Fans • f tsL<' 
sel yan~ı. 30 Nisan: - 2 Ma~: sı-' 
turu, Paris turu, Zürih şampıyon3' 
Mayıs Paris turu ve Zürih şehrinde1;1 piyonluk ko~ulannm devamr. 15 ~ıı~ 
Paris - Bordo koşusu. 18 - 22 p 
Belçika turu. 27 Mayıs - 2 Hazi~ ~ 
manya turu. 5 Haziran: Bal turU·~ 
ziran: Belçika, Fransa, ltalya, L ~ 1 

burg ve J S\'içrede sokak koşulart_g fi 
26 Haziran: Lüksemburg turu. 1 ti 
muz: Münih - Mil!no yanşr. 5-1~ 
muz: Fransa turu. 1-7 Ağustos: ~ 
tan turu. 6-13 Ağustos: İsviçre tıırtl· ~ 
Ağustos: Ceneve gölü etrafında )raf~ 
Ağustos - 4 Eylfil: Hollandada fi' 
sampiyonkğu müsabakalan. 8-18 .1" 
lul: ltalrada üç göl turu. 18 E}:ıoı.'ırl 1 

riste milletler mükafatı. 24 Birtflcı 
rin Lombardia turu. ,A 
metre 03 ka.fi gelmiş ve ciridde dl 
metroyu, hiç kimse geçememio/ 

,,.. 

Futbolculutwıu unutursa iyi bir-tıniıp •l«olı-

d 

ti 
d 

l{, 

lı 
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Klark Geybl'e benzetilen artist Bir Çek ylldızı 
Jan Gaben makinist Almanyada çok beğe

olmak istiyordu olllyorvealkışlanıyor 

tiatta bDr otomobll fabrikasında 
ela bir müddet çalışmıştı; fakat 

günün birinde 

fan Gabcn 

ve Mirey 

san çevirdikleri 

bir filmde 

• 

nier. Va!anciya yıldızı, Tünel, Aşağı 
tabaka arasında, Canbazlar, Zuru, ve 
sairedir .. 

Fransızlar, kendisini Klark Geybl'a 
benzetirler ... 

Çekoslovak sinemacılığı ve yıldız· 
ları hakkında bir fikrimiz yok gibi 
bir şey •• Halbuki Çeklerin de mü-

kemmel stüdyoları \"ar, yıldızları 

var. Çek sineması, zannolunduğun

dan pek ~ok faaliyet göstermekte
dir. Çek ylıdızlannın en meehuru 
Mila. Reymonova.dır. Ve bir sanatkt.r 

için IA.zımgelen her tUrlU meztyenle
rt halzdtr. 

Uzun boylu, gUzel, styah gHzlndtır. 
Pota Negrlyi hatırlatan bir yüzü var 
dır. Mlla ıtnemaya tnttsa"t>ından eT
vel Çek yıldızının çevlrdllt filmler-

den en meşhuru: "•8 numaralı tor.
ptdo.,dur. Filmleri Çekoslovakyada, 
Almanyada pek çok rağbet görmek
te ve alkışlanmaktadır • 

Pimiau - sinema artlstlert tinde en 
Slakıbllerlilen. ve takdir olunanlardan 
blrt de hiç f(ipbe yok ki, Jan Gabendir. 
ltilbuld Gıabfnin dram artistliline kar
• hiçbir arzusu yoktu. Slıwna ile, tiyat
~ De 'aJ•kadar dmuyordu. Onun gayesi 
~111 perdeleri, tiyatro sahneleri de-ı 
.,aı. ·O~ ı bir adam olmak, §eref, 
Wıret ve para kazanmak istiyordu. Gö
IQ pek yükseklerdeydi. 

Joan Ben nette 

Gabenin babası bir komedi artisti, an
latsi de vaktiyle az ve çok ,c>hret kazan. 
~§ bir şantözdQ. Ç'.ocuklarmm da ken
cliıeri gibi bir sanatldr olmasını yürek
~ istiyorlardı. Ve Gaben'in tiyatroya, 
1Yatroya ait §eYlere kayıtsızlık göster
~i onları pek çok müteessir ediyordu. 
.abası, ne yaptt yaptı, oilunu - arzusu 

lıitAtına - Foli Berjtt tiyatrosuna kay
dtttirdi. 
. Caben, ailesini gücendirmek istemedi 
~~oya devama başladı. Onun dü~ün· 
~~· makinist olmaktı. Küçük ya§tan
~ rnakint'ciliğe karşı büyük bir alaka 
~ôsteriyordu. HattA bir miiddet, bir otc> 
~bil fabrikac:mda çalışmış, diploma al
'tıasına pek az kalmı~tı. 
tı.,~ıte~ tam bu sırada babası, kolundar 
t~ Foli Berjer tiyatrosu müdürüm• 
"lUrdü. ve: 

~ - Oğlum, dedi, artist olmak istiyor .. 
trıdisini size emanet ediyorum ... 

do l'iYatro mOdürü; Gabenin pek eski 
ttt~tuydu. Çocuğu memnuniyetle kabul 
~ ı, İlk evvel, rövülerde figüran olarak 
tıa 3laınasmı münasip gördü ve hemen o-

ktıç{ik bir rol verdi. 

k~Ceben. ilk rolünü büyük bir muvafla
'1r ~e başardr. A:ı sonra şöhret kazan: 
~~:4-r'tlk bu sevmediği sanata ısmmıştı 
~berjerden Vod,·il ti}ıatrosuna, ora -
ll Buf Pariziene geçti. 
~ Strada askerli~ çıktı, tiyatroyu bı
~ · Bahriye neferi oldu. Denizleri do
~ '·~Vazifesini bitirince tekrar Bufa 
it~ ll<lu. Babasıyla birlikte (ttç çıplak 

) 0 Peretinde rol aldı. 
~'Sonra. turneye çıktı. Cenubi Amerika
~~l bGYilk ~hirlerine ~itti. Her y~e al
~· anl'\·or. takdir erlilivordu. A,·detınrJP 
it ~getle beraber Mulen Ruja anga-
~ du. Sonra yine Bufa geçti. 

li t' ıha,·et tiyatrodan :ıynldı. c;inemn ar 
1 oldu. 

qabe · 
nın Çe\irdiği filmler: Bcl . Mari-

Saf genç kız rolünü oymyao yıldızlann kraliçesi 

Sinema aleminde, l "r aiteye men
sup birkaç artistin aynı ı: · -xede mu
vaffakiyct göstermesi, şöhret kazan
ması pek nadir görülen şeylerdendir. 

Barimorlar, Maka kardeıler buna 

misal olara:C gösterilebilir. Kadınlardan 
yalnız Bennett hemıirelerdcn baıka 

muvaffakiyet gösteren ve bihakkın yıl

dız olan yoktur. Bur.'arı.1 her ikisi de 

sanatlarında bü}":ık muvaffakiyctler 
göstermi§ler. halkın takdiri.;:, rağbe -
tini kazanmışlardır. 

Biz bugün, iki hemıirenin en lcüçü-

ğlinden, Joandan bahsetmek istiyo
ruz. Zira o, aon ç .... virdiği (Vogucs 

1938) filminden dolayı aktuatitenin ille 

safında bulımuyor. Herhangi bir ga
zeteye bakılsa onun resmi görülüyor. 

Hayatına dair birçok yazılara tesadüf 

olunuyor. 
Bennettin babası da ~ıhur bir sa

natkArdır. Büy:ik hemtiresi de 8yle. 

Ri§&r Bennettin kızı olan J oan, sene

lerce Amerikan tiyatrolannm tn ziya

de alkıtlanan bir artisti idi. On altı 

yaıında iken sahneye çıktı. 
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Fikir n gllzel Rnat devlet yardımına muhtaç mı ? 

Nazım hikmete göre devlet yardımı 

"SanatkAr için 
kooperatif 

kurulmalıdıi- ,, 
Cemal Nadir, saaalklrın lnklfaf edememlf ,ahslya
tlnln devlet hlmayealle ortaya çıkacaijı kanaatindedir 

Karikatiiriat c-.ı Nadiri "Ak. 
pm .. d. aradım; ,.okta. Sonra "kör 
oiha"ıula 1"dclum. c....l Nadir de, dev 
let JıİmaJ'esİDİn zaruretine kani, hem 
buna • bcln- batb cepheden ıörü-
yor: 

- Sanatin devletkfmesine tarafta 

rmı. · Çunıaı. bu ana.tklrla halkı bi. 
ribirine bağla.map, onları yaklaştır. 

ınafa. vesile olaca.ktır. Binnetlce san. 
atklrm mevcut fakat henüz cemiyetle 
f çli dıflı olma.dığı için inldşat ede. 
memiı phaiyet.i, orijiYU :iteei, değeri, 

ha.kikt tıaııa.tm bUtun vasıtlan devlet 
himayesi aa~e meydana. çıkacak

tır. Halk ve sa.na.t adamı arasında en 
emin vasıta devlettir. Anadoluyu ge-
2:Crken göreoek.slnılz ki köylU. "gue
te!,, diye trene Jrot&r. Guet.e, her P. 
vin birinci derecede neşir, yayım yolu 
dur. btanbulda biliyonunu~ her 
ga:zete sahlbi 'kari!,, diye inim inim 
inler. 

- Devletin Sanat iflerine mücWıale 
ai aanatkln .tabclid etmeli mi? 

- Bu tahdit, eserde muayyen va-
llflar aramak·tekJinde olabilir.Hem tabii 

mevzuu bahaolan hakikt sanat adamı
dır.Devlet unat llemimbi oldufu gibi 

değil, temizllyerek himayesi altına al. 
malıda. Bahçemize, belki iyisi de yeti
tir diye seksen çeıit armut afacı dik· 
mek, yetipneti ümit edilen iyidnin ha. 
tm için hepaini beslemek istenilecek 

ıey midir? 
- Size Sin deYlet hima7esi fikir 

,... .-t MYiJ'emizi ...... Wanduiu 
dereceden yiikaeltecektir, demek? \ 

- Demin .&y1edlllm c™. bu, ea 
natkirm halkla, geniı manada tema
amm zaruri bir neticesi olacak. Taıbit 
bunun niabeti aanatldnn kıymetiyle 
mebıuten mUtenuiptir. 

- Bir f81' daha aor&J'llD. hakkı te
lifin küalü ne sibi faydalar temin edebi 

lir, lluna taraftar mıunnt 
- Ben mi? .. Tabii taraftarım, hem 

de pddetle... Sanatlrlnn en kıskandığı 
teY eseridir. Beynini eriterek meyda-

na getirdiiini ~mın istifadea~e 
terketmek makul değildir. Hakkı telı-
fin tanmmuiyle mahdud bile olsa mev 
cud kiymetler arUf.:ak, yani eserler li-

vakatlan nispetinde değerini bulacak
lar, sonra bu, belki birdenbire boşala
cak otan sahada yeni kıymetlerin inki 
pfına vesile olacak. 

• • • 
Nazım Hikmet aorduld~ _1!11e 

cevap verdi: 

- Devlet sanatı ne tekilde himaye 
eder? .. Bana göre unatklra kolayhlc 

lar g&termeei llmncin'. lhtiyarlanq 
bir sanat menaubanu rahat yqatmak 
için onlara bir yer hanrlar. Sonra bili 
kaydu pıt bnttın aanatklrlann oturma 

ama malmıa evler yaptınr. Onlar bir a 
rada bulunurlar. HutahanelelY' aanat 

adamlan için her tUrlU kolayhğı göate 
rir, nakil vaartalan k:za. .. Onlara mah 
aua olmak llzere blr kooperatif teaia, 
bu ıuretle her feYl ıt:uza aJmalan te
min olunabilir. Yahud kendi aralann
da onlan dilfllnen bir "cemiyet" teıkil 
edilebilir. 

Bundan bqka devlet eser de utm 
alabilir ama, bu, ne de olsa mahdud
dur. Eualı bir yardım sayılamaz. 

Uzmı olan ıilrekli biı: · yardı:mdır. 

Böyle bir yardım için de ben söy1c&
ğim ftyleri dü§ünüyorum. 

- Kitap baıtırma meseleıi.. 
- Olmaz öyle JCY· Devlet kitap lbas 

t:ırmaz. Bir kere hangi jüri, ne gibi 
bir bak ve aalahiyctle milletten topla 
nılan vergilerden ayıracağı para ile bas 
tmlacak e.eri seçer? .• 

- Devletin yard.ımı sanatkinn iyi 
eserler nrebilmeai huıuıunda müeaair 
olur ma deniniz? 

- Sanat adamı, devletin yardımiyle 
de, onun yardnm olmabımı da 

eeerini verecektir. İyi eser ne 
prt altmda olımıa olsun verilir. Sanat 
kir böyle bir kabiliyette iae .er geç e
serini verct.:ektir. Ancak, devletin yardt 
mr, yani ~)ediğim tarzdaki yardımı: 

u 
ona çahflll3.lc iıDJCtn:ıanru, çalı§mak re 
falımı verir. Muharrir. bhvcde gürül 
tıatü her hangi bir yerde değilde mu
ayyen bir yerde, muayyen prt1ar al

tında rahat rahat fıkrasını yazar: "Ka 
rmı haata olursa ne yaparım?" diye dü 

şlinmu. ÇUnkil hastahaneden emin& 
Binaenaleyh bu tekilde bir yardım el
bette Hizumludur. 

- Devletin iatediiüriz biçimdeki 
yardnm, aanabn • &ttjerlenmeai ve iyi 
verimi üzerinde doğnıdan dofruya a• 
mil olabilir mit 

- Doğrudan doğruya olmazsa aa, 

yine bilvasıta müeaair olur tahil. Dü?l 

nün bir kere, devlet iı kanunu ile kol 

ameleaine bir hak temin etmiıtir: Mu 

ayyen saati mesai gibi. Bu kanun vası 

tasiyle onlar nasıl haklarını temin edi
yorsa, fikir amelesi demek olan sanat 

adamına da icap eden hakla 
n vermelidir. Bir muharrir veya bir. 

pir eserini neıreder, bir gazeteye bağ 

lanır, Binaenaleyh muayyen bir Ucrct 
alır. Az çok hayatını temin etmi§ de 

mektir. Ya bir reuam? Ya bir heykel 

trq? Onun az veya çok dayanacağı 

hiç bir ıey yoktur. İşte söylemek iste 

diğim budur. O da bir iıçi olduğuna 

göre ona da rahat çalrşmasını temin e

decek bazı muayyen imkanlar verilme 

li, hatta eserler için muayyen asgari 
fiat hadleri konulmalıdır. 
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HA RER - J\1Cşam postası 

Romen kabinesini 
Goga kurdu 

Pariste grev 
Paris, 30 (A.A.) - Amme hizn:rt

leri gece dahiliye nazırı Dormoya rnti 
laki olm~ olan murahhaslarının ver 
rniş oldukları izahattan mutınain oldu 

tta~tıuötı ı lnctı.ıe 

m~vkiinde bulunan sağ cenah münte
hası fırkalarına karşı daim<. hasmane 
neşriyatta bulunmuşlardır. 

Yeni hükfur.etin ilk icraatı \•alile. 
rin ekserisini dcğ'i~tirmek \'e yerleri. 
ne faşist nasyonal h•ris• ·yan partisi. 
nin taraftarlarım getirmek olmuştur. 

Bükreş, 30 (A.A.) _Yeni başve. 
kil Goga, matbuat m'.iır.essillerine 
beyanatta bulunarak nasyonal - hır.is
tiyan fırkanın programını tahakkuk 
ettirmek için ittihaz etmek tasavvu. 
nında bulunduğu tedbirleri bilahare 
bildireceğini söylemiştir. 

Başvekil demiştir ki: 
"- Harhalde kanunu esasiye rL 

ayet etmek istiyoruz.,, 

Diğer ta.rnftan yeni hariciye na_ 
zm .Micesco, harici siyaset sahasında 
tam ve hakiki manasiyle Antencsco. 
nun halefi olacağını söylemiştir. 

"Evvela Allah, sonra Kral, 
sonra da millet,, 

Bilim~~. 29 (A. A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Kral, reni kabinenin yemin merasimi 
münasebetiyle söylediği nutukta ezcüm
le demiştir ki: 

"Memleketin idaresini derin bir suret
te tetkik etmeden size emanet etmiş de-

ğilim. Ô4ünüzde mühim bir çolışma ve 
ıor saatler mevcuttur. Sarsılmaz bir \'a
tanperveriik \'e krala ve memlekete sa
dakat hissile muttasıf olmanız icab e -

der. Kalbinizd~ bu hislerin mevcut ol
duğuna kanaatim vardır. Dövizi "J\113h 
kral ve millet'' olan bir. grupa mensup 

bulunuyor \'C umdesi milliyetperverlik o
lan yeni bir yol \izerinde yürüyorsunuz. 

Bu, güzel. fakat başarılması zor bir um
dedir. Size tevdi ettiğim zor vazifeyi te
reddütsüz ve fakat ayni z:ınıanda tam 
bir ihtiy~tla ba~annak için icab eder. ki
yaseti ve !e<lakfu'I~ ruhunu şüphesiz 

bulcı.e!ı':·ı~ız. Bu ltabim11in yük.scl< "Al
lah. kral ve. millet., dÖ\oizj ile kendisine 
kabul. ettiği esas bugQnün şu iki . imanı

nı kc"ldi·inde toplamaktadır. Memleke
tin t"n'"''İni t~kil eden köylüye daya
nan mi'ljyctperverliğin kuvveti. Bunlar 
kabinede birliğin sembolleridir \'e herke

sin bu yüksek vazifeyi ve Romen mille
tini scvkeden bu dövizleri sadakat \'e 
meı'butiyetle basaraca!darına kani bu -
lunuyorum. Size~ milleti~ \'e vatanın kuv 
vetlerdirilme:inde t::ım muvaffakıyet r 
terim. Allah yardımcınız olsun.,, 

Bükreş. 29 ( A. A.) - Cureutul ~aze
tesin~ beyanatta bulur.an reni hükume
tin harici)~e nazın l\Iicesco demi~tir ki: 

- Memleketimizin btıııdan evvelki ta 
ahhütlerine riayete ve ittifaklamnıza i-

timada müstenit bir siyac:et takib edece
ğim. Do!itluklanmızı nazarı itibara ala

rak tam bir hüsnüniyetle bütün devlet
lerle münasebetlerimizi inkişaf ettirmek 
içb elirt}den geleni yapacağım. 

Bu gazete, hariciy_e nazmnın bu beya
natından Romanyanın an'ancvt. harici 

.siyasetini takib edeceğinin anlaşıldığını 
bildirmektedir. 

Hariçteki akis'er 

Daha bir hafta evvel yapılan seçim
de 390 :n~busluktar ancak 33 ade lini 
kazanmış olan yeni Romanya kabinesi 

Almanyada, 1talyada ve Lehistanda ta
biatiyle pı-k beğen:Ir:ıiştir. 

1ngil~eıe1e gazeteler yeni başvc:kil 
Goganın yahudi alc:, htarı ve Alman 

dostu olduğunu kaydetmektedir -
ler. Buna binaen, baz. gazeteler Rom:ın
yanın Alm:!nya ve italy~ya daha ı::kı 

bir surette yaklaşacağını tahmin eılı -
yorlar. 

Macaristanda hükumetin efkfi:-ı 

Fuar!getlenseg gazetesi diyor ki: 
"Ro:.naııyada sağa doğru temayül, 

münakaş:ı götürmez bir sarahatle t:ba-

rüz etmektedir. Bugünkü Goga kaö.nesi 
ancak bir istihale bbinesiClir ve bunu 

bir askeri cliktatörlü~ün takip eylemt"si 

.,ek muntcmeldir.,, 

• Teni Romanya kabinesi. Parls 
tbmıtrnda hnra retli bir kabnl gör

mn eldedir. Yeni bir dış politika ta
mem ve Berlln ve Romaya doğ'ru 
klptenk ··vctlt bir tcnıayUlden korkudaha u. 

luyor \"e D. Goganm bir Alman tar:ıf 
tarı olduğu kaydedfliyo0eiiihari-

1 
clye nazırı .Mloeskonun yahucll aleyh 
tarı temayülleri muaheze ile işaret 
edilmektedir. 

ğunu beyan eden umumi mesai konfe 
dcresyonu idari komitesinin bir kara 
n üzerine, bu sabah tekrar islcrneğe 
başlamrştır. 

Bu karar, saat 4,30 da verilmiş. 
tir. Bunun üzerine otobüsler ve met 
ropoliten derhal işlcmeğe b~lamış. 
tır. 

"Populnirc,, gazetesi, faşist dlkta
törlil~e doğru katf bir adımdan bahs
etmektedir. 

"Humanlte,, B. Delbosa karşı bir 
aldatma mancnAsından bahsediyor 
ve Romanyanrn da komünist aleyh
tarı pakta girmesinden şüpheleni
yor. 

Sağ cenah gazetelerinden ''Jour,, 
gazetesi, Goga. kabine~inin bir inti
kal tarzı halli teşkil ettiği ve bir ge
neraller hilkfımetir.ln hunu takip ede 
ceğlnl kana,atindedlr. 

Kabahat samur 
kürk olsa ... 

DF" Baştarafı ı incide 
dar param da yoktur. Sana üç yilz lira 

vel)im, diye pazarlık ediyordu. Evvela 
beni farkedememi~lerdi. Bilahare beni 

gördüler. Ustam derhal ~·anıma geldi ve 

elime on !ira sıkı~tırarak §UnU al, sakın 
kimseye bundan bahsetme. eğer bu işte 

muvaffak olur sigortadan parayı alır -

sam. seni birçok hu~uslarda memnun et

tikten maada en iyi cinsten bir de palto 

yaptıracağım, dedi. 

Hakim Panayota, çırağının bu ifade

sine ne diveceğini sorunca, Panayot: 
- Kat'iyyen kabul etmem, bunlann 

hep~i yalan ve uydurma şeylerdir, diye 
cevab verdi. Bundan sonra dinlenen oda

cı Raşid yangmışöyle anlatmıştır. 

- Saat on birde her tarafı dolaşıp mu
ayene ettikten sonra, kapılan kapadım, 

terkosu kestim ve yattrm. 
Bu arada hakim kendisine: 
- Yangın çıkınca itfaiye söndürme

sin eli •e mi bu işi raptın, diye sorunca 
Raşid: 

-·- (!)}·le bir fil<run yoktu. Her ak~m 
böyle "yapardnn, diyerek sözlerine şöyle 
devam etti: . 

- Saat iki vardı. Birden yangın var 
diye bir ses. işittim. Bu ikinci katta o
turan ve bekçilik yapan Yusufun sesiy
di. Hemen aşa!;rı kata koştum. Yangını 
orada sanmıştnn. On, on beş dakika ka
dar etrafı araştırdım. 

Bu arada hakim yine kendisine ~r -
du: 

- Bu işi de vakit geçsin diye mi yap
tın? 

Ra~id: 
- Şaşırdı~ımdan böyle yaptım, sonra 

tekrar yukan kata çıktım. Panayotun 
dükldinmdan alevlerin çıktığını gör
düm ve derhal itfaiyeye haber verdim. 
Şayet işe bir oyun varsa bunu onlar ter-
tip etmiştir. . 

Oi\'erek o da suçu diğerlerinin üzeri
ne atmak istemic:;tir. 

Peru da müthiş bir 
zelzele 

Lim.-ı, ( Peruda) 30 (A.A.) - Hua

chon, Okaııampa ve Huancabamba dnğ· 

}ık mıntakalnrında biı zelzele olmuştur. 
Bir çok lm:;.cbnlar tdmamen harap ol
mu~tur. 25 kişi ölmÜ§, elli kişi yaralan
rn11 ve b:nlerce kiıi yersiz yurbu7. kal
m,ştır. 

1938 
Matbuat 
P-.lnıanagı 

ÇlK1 l! 
Kütü;>tınnenizin crı güzel eser:dir. 
1S37 yıl • nın tarıhı en meşhur mu· 

h1'rrirlcnn mı:kalc'!lcri - Gündelik, 
h;ıft;;lık, a~ l.k gazt:te ve mecmuelaı da 

iııimlerini :ıördüğüoüz bütün muhanir· 
ferin reıimlcri, istntiıtikler, - faydalı 
bilı:ilcr. 

Fiyatı 50 Kuruştur 
WWW~- - t4 

liiitiiıı k . ta:H;ııaıc.Ja arayınız 

Toptıın satıı yeti: htanbul BASIN 
KURU'1U - Taksim. 

Murahhaslar, blitün servislerde 
derhal normal bir hal alacak olan iş 
lere başlamağı umumi mesai konf e. 
derasyonu idare komitesi, murahhas 
tarının hükumet nczdindeki kati müda. 
halelerinden sonra, kabul etmişler

dir. 
Umumi mesai konfederasyonu ida 

rl komitesi murahhasları nazırlardan 
Dormoy, Paul Faure ve Monnet ile gö 
rüştUkleri sırada kendilerine sendika 
lar arası teşkilatının işlere başlanılma 
sını teklif etmesine medar olmağa ka 
fi teminat verilmişitir. 

Diğer taraftan belediye meclisi
nin bir afişi hnlkı süklına davet eL 
mekte ve belediye mUstahdemininin 
sene içinde bir çok zamlar görmüş ol 
dukln.rını ileri sürmektedir. 

Parisin dün geceki hali 
Paıis 30 (A.A.) - Met.ropolite

nin i§le~emesi yUztinden yollardaki 
münakalat istisnai bir surette artmış. 
tır. Taksilere gün doğmuş ve sahip. 
leri çok para kırmıştır. Su, gaz, elek· 
trik tevziatı tenıin edilmiştir. Maama 
fih gaz tevzii hususunda end~~~ hi_sse
dilmektedir. ÇünkU gaz tevz.ıı ıhtıyat 
gaz mevcudundan yapılmı:ıtn. Bu ise 
tükenmek üzeredir. 

Gece şehrin merkezi adda ıssız 

bir çöl haline gelmiştir. Şura.da bura
da bir la.knn Eeyyar muhafızlar görü. 
lüyor, bunlar ısınmak için ayaklarını 
yere ,·uruyorlardı, çünkü so_ğuk . pe~ 
şiddetliydi. Şehrin merkezındekı bü 
yük sinemaların zararına olarak ma
halle sine.malan agızlarma kadar do
lu idi, çünkü merkezdeki sinemalar 
sinema heveslcarlarının ..>turdukları 

mahallerden çok uzal< olduğundan ora 
lara gidenler nadirdi. , 

Grevcilerin isted kleri ne idi? 
raıis, 30 (A.A.) - Mebuslar 

meclisi komünist grupu, Paris mmta. 
kası grevcileriyle tesanüdünü beyan 
etmiş ve içtimai kanunlara riayet e
dilmesini temin için mücadele eden 
hususi sanayi amelesi ile ya..~ama §art 
!arının ıslahını meşru surette iste
mekte olan belediye müstahdeminine 
sempatilerini bildirmiştir. 

Paris Belediye reisinin sözleri 
Paris, 29 (A . • \.) - Paris şehrinde 

mnhtclif amme hizmetlerinin birdenbire 
terki, beldiye dairesinde elim bir intiba 
tevlid etmiştir. Amme hizmetleri sendi
l:alnr ara. ı komitenin murahhas bir he
yeti, dün Seinc prefesinden bir mülakat 
istemiş. o da bu talebi kabul etmişti. Bu 
sabah heyet azası, Seine prefesi taraf m
dan kabul edilmiş ve görüşmenin sonun
da prefe şu beyanatta bulurunuştur: 

- Bir taahhüde giri~iştim. Fakat 
vaadimle murahhas heyeti kabulüm saa 
ti arasında vaziyette büyük bir deği§İk
lık Msıl olmustur. Bu şerait altında. he· 
yet azasına ancak hizmct~erin ifasına 

tekrar t ";'anıldıktan sonra müzakerele
re gırişme,i kabul edeceğimi söyledim. 
Bu grev hareketlerinin sebebleri hakkın
da bir nebze malumat ,·erelim: 

"Sene başında, tam sonk~nun ayının 
birinci günü belediye meclisi, kendi müs
tahdemini için sene\1 1800 frank mıkta
rında bir zam kabul etmiştir. Devlet ise 
kendi müstahdeminine yalnız 1200 frank 
zam yapmıştı. Bundan sonra devlet, müs 
tahcleminine 1200 frank daha zammet
miş ve bu suretle z<:mmm yekunu 2400 
franga baliğ olmuştur. Bunun üzerine 

' belediye meclisı. ~eçen pazartesi günü, 
ewelce kabul edilmiş olan 1800 franga 
600 frank i111ve edilmesine karar vermiş
tir. Bu suretle şehir müstahdemininin 
zamaimi, devlet müstahdemininin zama
iminin ayni miktara baliğ olacaktı. Be
lediye müstahdemini bu hal suretini ka
bul etmemişler, deYletin ikinci defa ka
bul etmiş olduğu 1200 frank zammı iste
mişlerdir. Bu surrtle helediye mUstahde
mini ücretlerindek~ zam 3000 franktan 
ibaret hir •ek(ına h:ıli~ olacaktı. 

Rnçvel<ilin beyanatı 
Paris, 29 (A. A.) - Chautemps bu 

sabah Donnoy, Oaladier, Blum ve Paul 

30 BtRfNCtKANUN - l~ 

Temel 

H·sar faciasından kurtulan 
iki tayfa dün geldi 

lrva önünde kayalara çarpıp batan 
Hisar vapuru tayfalarından Seyfullah i
le Trmelin kurtulduklannr yazmıştık. 
Beş altı gündenberi Ir\'ada tahlisiye 

istasyonunda istirahat etmekte olan iki 
tayfa hava düzeldiği için dün ~ehrimize 
gelmişlerdir. 

Ankara şehir 
tiyatrosu 

Halfaya temsillere başhyor 

lstonbuldan da bazı 
artistler Ankaraya 

gidiyorlar 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Anka

ra belediyesinin yardnniyle kurulan 
"Ankara §ehir tiyatrosu,, )Cni yılın 

ilk haf tasında temsillerine başlrya-

caktır. Temsiller şimdilik Ankara 
Hnlkevi salonunda verilecektir. Sonra 
Evkaf apartmanlarının nltındaki sah 
neye geçilecektir. 

Ankara şehir tiyatrosunun rejisö
rü Ra."?it Rızadır. Bundan başka. Da
riilbedayiin eski sanatkarlarından 

Şadi, İstanbul §ehir tiyatrosundan 
Ş::ızjy_e ve Nezahet Ha Hilao · Kem: l 
Avni, Ya'Şarla Ankara Halkevi temsil 
koluna mensup bazı gençler temsil 
heyetini teşltil edeceklerdir. 

Şadi Ankaraya gitmi§tir. Şehir ti
yatrosu artistleri bir iki güne kadar 
aliı.kalannı kesip gidecel~lerdir. Tiyat
ro röpertuvarım hazırlamak iizere 
Falih Fıfkı, Hasan Ali, Nasuhi Bay. 
dar, Vedad Nedim, doktor Süha, 
Yaşar r-;abi, Behçet Kenıaldcn mürck 
kep bir edebi heyet kurulmuştur. 

Faure ile görü:mti5tür. Htikümct crkfı -
nı, a"ayiş ve intizamı Ye fırnme hizmet
lerinin işlemesini temin için ıamri olan 
tedbirleri ittihaz etmi~lerdir. 

Bu müzakerelerin yapılmakta olduğu 
sırada amme hizmetleri ajanlanndan mü 
rekkep bir heyet. dahiliye nezaretine ı;el
mhtir. Chautemps. tekrar işe başla:nala
rrndan evvel kendilerini kabul edcmiyc
ceğini bildirmiştir. 

Toplantrnm sonunda Chautemp:;, ga
zeteciler taraf mdan sorulan suallere ce
\'abcn şu beyanatta bulunmu~tur: 

- Amme hizmetleri gre\'İnin ihdas et· 
miş olduğu \'aziyet, ciddidir, fakat hüku· 
met, çok büyük bir şiddetle bu vazıyete 
karşı koymağa azrnetmi~tir. Herhalde 
milletin hayatı için elzem olan hizmetle
rin inkıtaa uğraması kabul edilemez. 
Bundan bac.;ka şimdiki grev, mürettihlc
rinin niyet \'e maksatları hakkında bir 
gOna şüpheye mahal hırakmıyacak ŞC· 
rait dahilinde ilan edilmi~tir. Fih·aki 

grev hareketi, dahiliye nazırı tarafından 
alakadarlara resmi ve kafi teminat \·er· 

diği ve bizzat ben kendilerine bu sahah 
için hir mülakat tayin etmiş olduğum 

bir sırada vukua gelmiştir. Binaenaleyh 
kat'i surette husule getirilmiş olan ve 

bütün Paris hakınr haksızca müteessir 
eden vahim irtimai c:uri" için mesleki "' ~ . 
hiçbir sebcb, mazeret makamında ileri 

sürülemez. Halkı sükuna ve kendilerini 
mücrimane bir zaafa kaptınnış olan fim-

me hizmetleri ajanlarını da teemmüle 
da\·et ederim. Gerek halk, gerek amme 
hiımetleri ajanları, hükumetin \·azifesi
ni ifa ve her türlü muka\'emete rağmen 
~mme hfmıetlerinin yeniden işlemesini 
,.e nizamı ~mmenin muhafazasım temin ı 
cd"ce~indcn <':min olmalıdırlar. 

Yeniden diinyaya gelmiş gibi sevinen 

bu iki denizcinin ailelriyle kavuşması 
hazin olmu~. uzun müddet se\'inç göı 
yaşlan dökmüşlerdir. 

Hisar faciasına ait hazırlanan ra.
ı>or, dün lktısat Vekaletine gönderU.. 
miştir. Verilen haberlere göre, ,kazıt 
nm mesulü olarak kimse gösterilnlC.. 
miştir. Y&lnız geminin 7 dakikada.Il 
fazla mukavemet göstermemesinin US· 
tünde durulmuştur. 

Yakalanan 
hırsız 

o.r- llnştarah l incide 
Hırsız Burhaneddin adında gePÇ 

,.e eski bir melttep talebesidir. Gecc0 

yıl bu yaz bütün plA.1 meYSiml, lstnP 
bulun muhtelif pIA.jlarmda, bilhassa 
Floryada birçok kimselerin mayottı.· 
rı, altın sa.atıerf, kadınların muce"; 
herlerl çalınıyor, fakat, hırsız ço U 
ustaca hareket ettiği için bir tnrl 
ele geçmiyordu. 

11 Bu vaziyet ikinci şubenin değer 
mildilrU Nevzadın nazarı dikkatini ço 
mlş, incelemelerle bizzat meşgul 0 

muş, ele geçen izler üzerinde hırsız; 
hk masası başkomişerl bay Eşref 
direktifler vererek: hırsızın yaka.Iııfl 
(.Dı s.eınt istemiştir. 

Eşref ve nrkndaşlnrı, dUn akşaı 
tııırsızı yakalamışlardır. 

Burhaneddlııln elliye yakın sab1 

kası olduğu anlaşılmaktadır. 1klll 
şube direktörlilğU, bunları tesblt ıcl~ 
mUvacehelere başlamıştır. Tnbkik11 

henüz tekemmül etmediği lçln, B~1 haneddin henüz adliyeye gönder 
memlştlr. il 

Burhaneddin ~eçen sene tarded 
diği Kabataş lisesinde taJebe ıte 

1 Almanca hocasınr yaralamıştı. çal: 
ğı eşyalardan birçoğu meydana cı 
mıştır. 

~---------------------

Çin - Japon 
harbi 

llaştnrah t inciıle. 
cevabi notası bugün saat 22 de n~red1' 
lecektir. 
Zannolunduğuna göre Japon notnsJ• 

ana hallan itibarıle Panay Mdisesi dO' 
layısiyle Amerikaya verilmiş olan ce.::; 
ha benzetmektedir, fakat Kontr arnı 
::\litsuµminin cv..-elce haber 'erilmiş ~ 
lan geri çağırılma ı miistes.na olmak ~: 
zere. mes'ul zabitlere karşı ittihaz cd1

, 

miş herhangi bir tedbirden notada b:ı~ 
solunmadığı zannolunuyor. ~ 

.--~'----~------~-:-' 
iki arabaci arasındıJ 

~anil bir havga 
B ·· ·· t • smanİ'"'# ugun saat on uç e • uruo • cı· 

s~ref "SOkağında bir hadise olmuş. 8 ~ 
bacı ~üle,·~anın sucu Kemale nikaı;iıı· 
demesı üzerme aralarında kavga b3: a 
mı~. Süleyman jiletle Kemalin yilıt111 

hirrnk yerler'inden doğramıştır. ııl'' 
ı(eınal de Süleymanın k~fasıru o.ıd dtll 

ça ağır bir surette muhtelı~ ~-~rlerıJl c:ııı· 
pallatmı~tır. Suçluların her ıkısı de~ 
yeye \"erilıni~lcrdir. __./ 

Kayser Almanyays 
dönecek m 1 ? 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Eski Kn~ 
rin Almanyaya dönmek fikrinde 01 " 
ğuna dair bir ecnebi gazetesinde ç f 
kan haberler hakkında selfı.hiye~ 
mahafilde beyan olunduğuna görtr 1$' 
ğer Kayser memleketine dönmek. J1l' 
terse hükumet bu meseleyi ~i~ası ~ 
hiyette adde._tmiyecek ve eskı ı.ınP ıJ'~ 
tora karşı eski hükumetlerden dc<W 
dürüst bir hattı hareket ittihaz 
cektir. 
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GüNAHKARPAPASLAR 
- 10 - Nakleden F:. K . Nimet 

abla ... 
Haylazdım; tenbeldim; ama .. Kim. 

!eye zararım dokunmazclı. tki yaş bü. 
Wğüm Nimet ablam, af acanm biriy. 
di. Ben, yaramazhklarımm zararını 

beni ya'taklanmıza yatırdı. Emirberi 
mi:tle birlikte çıktı. 

Nimet ablam, incecik sesiyle so. 
falardan haykırıyordu: 

Papa, yumuşak davranmakla 
itha m ediliyordu 

8ade kendim çekerdim: Suratım şa. 
ına.rıan.ırdı. Kulakfarım burkulurdu. 
!\aba etlerime inen sopanın. budlarr. 

llırn yediği muştanın haddi hesabı ol
l'rıazdr. Ablamın ·aramazhkları gülü. 
ııerek karşılnmrdı. 

Babam cenhede··-ı; · G=z rlört kar. 
d:\i· bir rie annemiı !;cılıirde kalmış. 
lıl{, Bir gece. annem uzak bir miı:a. 
firliğe ~idf'cekti. Nimet stblaın: 

- tile ben de giclecejim ! 
Diye tuttıınnııı:•u. 

Ponchıruru bir k•ş gecı-siydi. 

- Anne. demek beni götürmüyor. 
sun! .. 

- Götürmüyorum ... 

- Peki öyleyse ... 
Saçlarını dağıarak. başını silkcli. 

yerek ağlıyordu. Kısa üst dudağını 
çimdikliyor, buruyordu. Sonra. bir a. 
rahk. g-nlibn yoruldu: y:ı tağma girdi. 
Uzun bir zaman öfkesinden. hırsın. 
dan yorganı didikledi. ısırdı. Dudrık. 
Iarrnı sarkrttr. Almm c;attı. Krı:;ık kı. 
sık. fakat gözleri yaşarmadan, hıc;kır 
dı ve düşündü. 

Ger.c yansrndan sonra. korkuyla 
uyıınmıştım. 

Annem, bağıra bağıra haykırıyor 
du. Ne vardı? Ne olmuştu? 

İspanyaya beşinci baş engizistör ta
yin edilinceye kadar iki sene zaman geç 
ti. Bu müci::let zarfında vilayetler cr.gi 
zisyonları faaliyetten uzak durmadılar 
ve 324 kişiyi yaktırıp 4481 kişiye işken 
ce yaptırdılar. 

Beşir.•.:i baş engizitör tayin ol ur.an 
Sevil ba pıskoposu kardinal Alfons dö 
Manrik 2250 si diri diri ya'.<tlan ı ı 2 50 ,, 
kurbanla arada az Caahyetlc r-eçrn za-
m-::mn kayıplarını iu.lcyc çalı~t· . 

İspanya.da baş cngiı:itörJ:-rin ııltıncı 
sı olan Tcılode ha~ p:skoposu Pa. rlr..ı C:c 
Tabcra .yedi sene zarfında, Torkcma
danın ruhunu hiddetten kudurtacak bir 
ten bellik gösterdi; yedi sene zaı fında 
ancak 840 kişiyi ya:-tırdı ve .'>460 kişiye 
işkence yaptırmakla iktifa etti. 

Orta yerde yannn erelem~ man. 
gaı ba.na mr denı=y.Jrdu. \'e, soğllktan 
dirıe:-imiz biribirine çarpıyor. kulak. 
1arımız. burnumuz üşüyordu. Kalın 
liin rorapların içinde avaklanmız çivi 
gibiydi. Ellerimizi, hohhy.ı.rak ısıt. 
lttağa çalışıyorduk. 

IAllbanın şrğiyle kama.şan gözle. 
rimi oğuşturuyor, etrafıma bakını. 

vordurn. Birdenbire, her ~eyi anla. 
dım. Hınzır kız, yapacağım yapmış. 
tı: Annemin duvarda asılı duran en 
r,ok sevdiği iri dallı, limon küfü "sa. 
tentilyon .. entarisi, t.am yarı belin. 
den makaslanmıştı. Çivide!d aksıda, 
etekleri pürtüklü bir bloz !'=arkıyor. 
du. 

Onun halefi yedinci baş engizitCir 
Sevil ba f'Jı;koposu k.ırdinal Garsiya C:ö \ 
Locza belki çok faaliyet gösterd.:ekti, 
fakat ömrü vefa emedi. Bu sebeple on } 
ay süren baş engizitörlü,•:.i zamanında 
120 kişiyi yaktırmağa ve 780 kişiye i}
kence yaptırmağa vakit bula':>ildi. 

l\frşhur Coya'nm eseri: ispanyada engizisyon mahkemesi 

Nimet ablnm. o bir damlacık vi.l. 
lttaz, ha.c;talanır, yatağa dışerdi. An. 
11.~m onu uzun uzun kandırmağa c;alrş. 
Cildiyle, sokağın kuru ayazına dayana 
tı: 

- Kızım. çok Eoğuk var ... 

hur Alekstındr Borjiyanın kanlı mace
ralarını bilmiyen yoktur. 

- Ben üşümüyorum ki! .. 
- Kal bu gece kardeşlerinle ... 

- Kalamam! 
- Yann akşam Sabahattinlere 

lopıaııacağız.. Sizi de götüreceğim O

raya .... 

Şimdi, hüngür hüngür :ığlıyan an 
nemdi. Nimet ablam, yatağının için. 
de tostoparlak olmuştu. Ağzını ku. 
!aklarına kadar ayırarak. kasıklarını 

tutarak boğula boğula gülüyor, göz. 
!erinden y~lar geliyordu. 

ispanyadaki ba~ engizitöı·lerin se
kizincisi olan kardinal Valdcs, Roma
dan İspanyaya gelince Tarkemadayı 

gölgede bırakacak bir vahşet gfütcrdi. 
Fakat, bütün bunları say:ııak o ka.. 

dar uzun sürer ki, sadece bu f~•.:i listeye 
devam etmemiz günlerce devam edebi
lir: şim:liye kadar saydıklarımızın bir 
yekununu yapmakla i!:tifa edelim: 

20010 diri diri ya.kılan adam ... 
213461 işkence gören adam .. 
Ceman 233471 engizisyon kurbanı .. 

öz kızı Lukre11 Borjiya ile bile cin
si münası::bctte bulurlduğu yolunda 
kuvveli rivayetler bdunduğunu &öyle· 
mek bu adamın ahlaksızlığı hakkrnda 
bir fikir vermeğe kafidir sanırız. Fakat 
birçok romanlara mevzu te§kil eden 
Aleksandr Borjiyanın hayatı.·: bizim 
bahsizimin dışında kalacaktır. 

~ . "' .. 
Kardinal Jan dö Medi~i ·nisan 1513 

de "Onuncu Lcon., unvanile otuz altı 
yaşırida Papa olduğu Vati.kan sarayı 
o zamana hdar pek az gördüğü ve hat 
ta kral saraylarında b~le nadir tesadüf 
edilen büyük bir sefahat ve rezalet ha
yatına sahne oldu. Kadın rezaletleri 
kumar kavgaları Vatikanda günlük va
kalar haline geldi. 

- Kaaa .. Laaaa .... Maaaa.mmm ... 
. - Hem, saklanbaç oynamanıza da 
ııin vereceğim ... 

--- ...... . 

Babam Nimeti canından çok se. 
verdi. Annem, bütUn öfkesine rağ. 
men, ona elini sürmek cesaretini ken 
dinde bulamamıştı. 

Fakat general Frankonun bu rakam 
lar karşısında kıskançlık duymasına 

imkan yoktur: çünkü engizisyonun bu 
saydığımu rnazlômhrı 62 seneye l::lağıl 
mıştır. Franko ise İspanya isyanının 
patlak verdiği 500 küsur gUn.denberi 
bir milyon kadar ölü ve yaralı kurban 

- Bu gece gideceğim yerde senin 
~ann makranm yok ki y •• Ca.nm sı 
tlacak ... 

• 

' 
\ Reşat ENi S 

- Sıkılmaz. ... 

- SıkıllT ... HABER 
Fakat or.uncu Leonun lbirçok k-usur

ları arasında zalimliği yoktu, bu itibar 
la engizisyon onun zamarunda italyada 
büyük bir iJ göremiyordu, Dolayısile 

Papalığın varidatı çok azalmıştı. Vati
kandaki &efib hayat ise çok masrafa 
bağh olduğu için az zamanda Vatika
nın kasalıırında fareler cirid oynamağa 
başladılar. Aldı mı Papa hazretlerini 
bir dii§ünce ! 

~ - Sıkılmaz, diyorum anne... ıs. 
·llnbillerimi de yanıma alırım ... 

d~. - İskanbillerinle evde, !ncacık o 
"'<Ulda oynasan olmaz mı ? 

AKŞAM PO?TASı 
i DA R E EV/: 

lstanbul Ankara Caddesi 

etmek suretiyle en zalim baş engizitö. 
re ta~ çıkartmak canavarlığını göster· 
miştir. Engizisyon çocuklara dokun. 
mağı akıl etmemişken Franko onlan da 
imha etmeğe başlamış, paparlar teker 
teker adam öldürürlerken o rn mükem 
mel tahrip vasıtalariyle İspanyayı kö
künden mahvetmek yolunda medeniye. 
tin en modern i•.:atlarından istifade et
mesini bilmi§tir. 

-Olmaz. .. 

lı - Yol uzun: yorulursun kızım .. 
·~va soğuk: üşürsün Nimet... 

- Yol uzunsa Hasan ağanın ar. 
~lsrna binerim ... Hava so0ö-uksa Hasa11 
~ .. 

l'u lıı l. ulurııa • lıtaobu l 214 
Tetg,.at adresi t ı~tanbul HABER 

'Ya,z:ı ısıeıı ı~ıeronu: 2387:? 
idare. ııan . 24370 

AB ONE ŞART LA R I . f ürkigıı Cu111 bi 

~anın kaputuna sarınırım ... 
Annem kızmağa b:-ı=;iryordu. 

St·nl'llk 
6 il~ tık 
:\ il) lık 
( U) hl. 

1.400 l\r. 2.700 Kr. 
;:ıo .. ı . .ı5o .. 
400 ., hOO ., 
ı;rn ,, :ıoo .. G ü nah ç ı karma 

Ne yapmalı idi? Yumuşak kalpli ol
duğu için zenginleri dinsiz diye öldü· 
rüpmallaıını zaptetmek çaresine baş 

vurmak istrmiyordu. Fena halde üzül
ğüğü sıralarda aleyhinde hazırlanan 

bir komplo imdadına yetişti. ticareti d" - Hasan ağa beni götürüp dön. 
~ltten sonra. size masallar söyliye. 

it ... 
?\'imet ablam hala tir tir tepini. 

l'0l'du. Annem daha fazla uğraşmadı. 
~tı, lıazırlarıdı. Hikmeti, Behiceyi, 

Sahihi t•e Neşrigal Müdürü: 
t.-tasan ~asım Us 

Günahkfır papaslard1n katolikliğin 

en yüks~:t dini makzmı olan Papalığa 
kadar yü!<sc:Ien!er yok değildir. "Altın 
er Aleksandr,. unvanile Papa olan mc§ 

Roma cngiz:syonu, Papayı yumuşak 
davranmakla itham ediyordu. Papanın 
eskiden en aziz dostu olan Kaı':iinal 

Petruçinin teşcbbilsıle bir suikast ba· 

/J;1~ıldı41 ""' ( ı Ahi/ J Matbaası 

-- llrbcriıı de11iz ı·e mn(cra romanı: .19 

Y .ıı.aıı. t\lı i\.i7~ ..,..," ı ı. 
la - Mutlaka karnrııız acıkmıştır. Kah\'aıtmızı 
~/liYeccflm. Eğer yıkanmak istiyorsanıı bnıı-

lluz buradadır. 
ıı l.Jışarıdakl geçitte biı· kapıyı açtı. burası ıncı· 
~~~rıe döşeli, muslukları gUmUşten, mükcm~1cl 
lı~ banyo kabinesi idi. Uurada iyi bir banyo~ a1>· 
b tao sonra kamarama geldiğim Yaklt doktorun 
b~rıı heklcdlğlnl rn masanın üzerinde c;ok güzel 
~t Y~tnok sofrası bulunduğunu ı;ördüm. l nsaıı 
l ~~Yorkun eıı kibar lokantasında da anC'ak böy-

lr Yemek yiyebilirdi. .. 
ı. 11tQ \emekten sonra doktor siöara kutusunu o-

c ite re I<: 
ıtc111 Size.dedi, bir de sabah gazetesi takdım u
•ı1 l:!dil;lm ic;ln mütcosslfim. Size vereblleceğlıu 
t l l:loo tnr!hli gazete şudnl'. Bu ı;azetcde blı fık

''tıı· ki sizi nlılkadnr eder sanıyorum. 
l>o'ktonııı clindclti ga~ete Nevyork \"ol'luu·ıı 

1ırı~71 P( rşeııbe gün leli ııUslıası idi. Bunda bilyilk 
1 lltıleı·ıe ı;Uslennılş OJr fıkrada adsn: gorulnln nt
"r: it 01\yanıısu ortasııınn yaptığı o şaşıla<'ak ta-
. r:~~an bnhsediıt~·or ,.e bUtUn devletlerin bu 
il"~kuı grıntyl yakalamak \'eyn batırmak için 

1
1 . IJCto. ~~leecklcrl ~·azıtıyordu. Fıkı-anın altın-

lı ugun N~v:vorkta bulunan gen<; hlr Ttirküıı 
'3'lc-itdisc>~ P. alt. nılihinı bllgllel'e sahip olduğu d:ı 
il 80°nıektedtr ... Şeklinde bir <'timle "ardı Bet• 

l\ <'Unıı(>,·j hltlrin<'e dolctoı· dedi kl: 
'I Si~~ nn~ı-t;nın hahı::"ttiği çok bilgili Türk 'gen 
~(!lllu nız. Vt:ı. ne za,·aııı ırnzEıtet'ller. ne de de\'l<'t 
ı>"clır~lnrr artık sizden bir şey öğrenenıiyccol<· 

· ÇUnku biz biliyoruz ki; arkadaşınız oıaıı 

--.......................................... . 
mister Ali bu l~te pek elıeınmlyetslz bir rol o)·na-
maktndır. Sizin atılg:ınlığmız olmayınca o hiç 
bit· şey yapamaz.. .. 

Dol<toruıı alaylı alaylı E.öyledlğl bu sozlcre 
karşı en uygun bulduğum cevabı lıemen verdim: 

- Uuncla çol• yanılıyorsunuz. All benden az 
atılgan ve gayretsiz değlldiı·. Ilundnn baı,ka be
nim bildlklel'imi 0 da tamauı!lc biliyor! 

-Halbuki. sizin bildikleriniz de, aşnğı yukarı 
lıüyült ulr c;ey sayılamaz. Bununla beraber ne bil 
diğ!niı! iyice anlam:ıkltğımız lAzımdır. .Martin 
Hallin ıziııdcn ~·ürümek akılsızlığrnda bulundu
nuz. Şimdi şurada bu iş hakkında ne bildiğinizi. 
neler yaptığınızı, nerelere ba~ vurduğunuzu doğ
ruca ,·c birci' birer ynzncal\sınız. :!\lnrtin Halllıı 
tııgiltcro kanalında nasıl lA.yık olduğu cezaya 
•;arpıldığını blliyorsıınuz. S.izln şimdiye kadaı 
ı·anınızn dokunmndılc; cğor sözilınüzU <liıılcrsc
uiY. bcll\I bundan sonra cln clolrnnııınyız. 

- T>emck sözünlizü dinlemez, dediğiniıi yap
mazsam? .. 

Çok mel'hauıctslzce gülümsedi \'e cevap ve
ri ı·l;:cn gözleri n<le lovı lcıın in r dansedlyord tt: 

- IJcdiı:iimizi yapmazsan şumdu otururken 
:4izi blr l<urşunla öldürmeme hiçbir engel yok
~ur .. Lflkiıı şimdi öyln ı;ıcrlcr dU~Unmiyelim. Siz 
elbet yola gclir~iniz .. \'aılyctinizde zerre kadar 
Umlt rol<tur. Bundan sonra gözleriniz asla blı· 
medeni memleket, bir şehir görınlycccktir. Tanı
dığınız tc';: bir adamla bile lrnrşılaşnııyacnksınız. 
E'cnd!ııizi nrtık ölüp gitmiş, Us.tiinUze yirmi met
re toprak yığılnı1ş sayınız. Eğer daha yaşamak, 
henı lle oldukı;n yı:ışap1Rk lstlyorsnııız bnııa ~·aı
varın size bir hoklı.a. lıir kalem. bir ktlğıt 'ere
rim \'Ç bunlarla "al'tık bizim takıma gfl'mlş, blz
ıcrcıon hırı olmuş bulırndııt';uııuzn <lalr .. bize hır 
senet yazıp veriniz! .. 

. - llu iı;;i hiçbir \'akit yapını.rar:ağım ! 
- Bunu şimdi söylüyorsunuz. ntz r;lze 1.ricc 

dUşilnmek l~ln birkaç gUn meydan vereceğiz. Ak
lınızı başınıza toplamağa çalışınız; başınızı de-

mir bir duvara vurınnyınız. Bana inanın .. Biz çok 
eğlenceli, meraklı bir yoldaşlık meydana getlr
dili. Du geminin içinde tek bir adam bulamazı;ı
nız ki, birkaç kere kan dökmemiş, insan öldür
mcmls olsun! Mesela. ben 1ngiltere<le bir adam 
öldürdüğümden dolayı hükumet tarafından ara
oıyoruru. 

Kibar tavırlı doktor bu sözU söyledikten son
ra o kadar soğuk ve korkunç bir gülüşle güldü ki, 
istemlyerek geriye doğru irkildim. O hemen l<al
karak kamara kapısıua doğru yUrüdU, orada dur 
du ve bana şunları söyledi: 

- Şimdi dört gün sürecek bir sefer yapıyo
ruz. Bu dört s~u içinde hiçbir şeyden -ıcorkmayı
nız. Eğer küçük bir hesap SCJruıak istemeseydik, 
daha allantlk Okyanusunda yakaladığımız vakit 
siıl veynuınızdakl ahmnk dostunuzu, her şeye 
burnunuzu soktugunuz için dcnlzlıı dibine iki 
Stille ile gönderirdik. Sizi lrnptan Blak kendisi 
sorguya çol•inccyc kadar bir şeyden çeklneceği
ııiz ~ olttur. Kapta um yanına cıkınca da böyle 
ahmakça davranacak iseniz bu dört günde yüre
ğinizi, vücudunuzu zehirle eağlamlaştırmağa ça-
1 ıı;;ınız. Biz si~den çol< kun·etıı, c;ok inatçı ve çok 
yiğit adamlar gördük; Ustlcrlne bir parmağımı
zı ~öyle dokununca ağlnmağa, anıan bizi öldilrün 
de kurtulalım diye yalvarmağa başladılar!.. Size 
i~c onlardan ı,;ok ikrnm edeceğimize emin olu
nuz .. 

Kamarndnn ~ıkıp knpıyı knpadı ve bw yal
nız kaldım. 

Bu satıl'lnn okuyarak olanlar benim bu al 
<l(\ı;:cmcli, muhteşem mahpcsto neler düşilnmeğe 
rlalmış olduğumu pekt\ltı. anlayabilirler .. Demek 
kaptan Blak; l\lartln Hallln, yahut b<1nlm, onurı 
i111kkıüda uc ucreceyc katlar malümatımız oldu
ğunu anlamak istiyordu. 

On dokunzucu mndcnlyct asrının ihtimal ve 
imkftnları c;erçe\'C'sine sığmayacak kadar bilyUk 
''e korkunç bir plA.nla yUrilyen bu adamın elbet 

,(Devamı .var~ _ 

zırlandı. Onuncu Lcon zehirle öldüril
lecek ve Kardinal Petruçi Papa ola
caktı. 

Kardinllardan biri komployu Papa
ya haber verdi. Onuncu Leonun lb:raz 
canı sıkıldı: 

- Ne berbat it! Diye söylendi. lkr 
kan dökmek istemiyorum ama ne yapa 
lım? Gayet şiddetli davranmalıyım ki 
bir daha kimse böyle bir i~e teşebbüs 
etmesini 

Kardinal Petruçi ile arkada~lan der 
hal yakalanaral Vati.kan mahzenlerine 
hapsedildiler ve orada boğazlandıktan 
aonra umumi bir meydanda cesetleri
nin kafaları kesilmek eurctile sembo
lik bir tarzda idam olundular. Bütün 
servetleri Papalığa irat kaydedildi. 

Onuncu Leon böylece epey gelir te. 
min ettikten sonra iki katlı bir kazanç 
yolu Claha kcffettf. idamlardan sonra 
otuz bir kırdinallık makamı bo§alıruş· 
tr, bunları müzaycıdeye çıka.rldı. İtaly~ 

nın birçok zenginleri bu müzayedeye 
i§tirak ettiler. Papa bunlar arasından 

en fazla para verenleri ve aynı zamanda 
nam kuklası olabilecek ahlak ve karak 
terde olanları s~ti. 

(Devamı var) 

"Şeytana dası,, 
hapishanesinden 

iki kiş i kaçtı ı 

A LKAP ON da dahil olmak üze
re Amerikanın en azılı haytdut

lannın haptedUdiği "Şeytan adaSJ,, di
ye tanıla.1 Alcatrez hapisanesinde iki 
azılı mah\cum kaçma~a muvaffak olmuş
tur. 

Bunlardan Ralph Roe adındaki müc
rim Oklohamada bir banka soyduğun -
dan dolayı 99; Thcolore adınıdaki müc
rim ise Kalifomiyada bir çocuk kaçırma 
işinden 50 sene ağır hapis cezasına 

mahküm bulunuyorlardı. Mücrimler a
dadaki p:k sıkı inzibata rağmen etrafı 
bürüyen kcsif sİ!itc!l istifade ederek sı
vışmağa muvaffak olmuılardır. 

Bu firar ıhadisesi Amerikada pek 
mühim bir alaka uyandırmıştır. Çünkü 
gerek oradaki inzibatın pek şiddetli, 
gerek adi:un denize keskin uçurumlar 
halinde inen büyük bir kaya parçasın
dan ibaret oluşu, bilhassa adanın etra
fındaki o:~t kuvvetli su cereyanları ve 
o sular da köpek balıklarının çokluğu 

'ıalka oradan kurtulmanın imkansız ol
duğu kanaatini vermekte idi. Henüz ne 
§ekiE:ie başarıldığı tayin edilemeyen bu 
kaçma ha<lisesi efkarı umumiyenin ka
naatini adeta sarsmış bulunuyor. 

Belalar belası, Alkaponenin de gü
nün birinde şimdiye kadar "kaçılmaz,. 
diye bilinc:ı Şeytan Adasından kaçma
sından korkanlar az değildir. Hapishane 
gardiyanları ve G. - Mer ldcnilen eivil 
polisle:- adayı karış karış aramışlarsa da 
mücriml~rin izlerini bulmağa muvaffak 
olamamışlardır. 

Firar h5disesinin ;ıkabinde hapisanc 
müdürü San Fransiskodaki sahil muha
faza motörlerine telsizle vaziyeti bildir
miştir. Şimdi muhafaza motörleri bü
tün o civar sahili ve denizi aramakta
dırlar. HilkQmet mücrimlerin e~e.ç ele 
ıeçcccği kanaatindddlr 
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Çoculk hc§lft<§l~>o 

Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyo~uz 

TDrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
25ı12 ı 1937 vaziyeti 

AKTiF 
"-• 

~tut .a.tt ldloıc:rua l :.1 6:?ıl i4S 
8&ııluıoL, • • 

Ufaklı.iL. • • • 
DUlMlf'JU llbbablrNı i 

L.27.603.777.87 
.. ı ı.9U5.21 l.-
" 1.17l~ " l iM-. . ~ ~ ~ .'. p 

bıtl,a& •kgesl: 

40.680.381.98 Ad! •• fevkalA.de. • '• : ~ 2.1(15,172.40 1 O 
H~ • • • • • .• ·• • 4 Slo.Uh7.70 J.621~}8().1 

ur• 

15.000.000-

TURK 
8AKAY 

HliLE& • 

iPEK ı 
l!AK A it l' ı\ ı 

SOMU ı 
1'AN i 

ALKAZAR 1 

YILDiı 

Şlll 
• 
ı Ölllm :t>ei'Jsl ve meş'um 

kadın 
Ş lllK ı Donınmnd:ı ciııııycl -va 

Rus Japon muharebesi 
AStU J Sanrarnsisko ve Lorel 

Hardl Hindistan da 
<Türkçe) 

S.\N'CAR ı Teksnı ŞC)'lanlnrı "" 
llııkır delikanlı 

ZAFl:I& ı Dofuyalar yalarken ve 
Ceı:e hakkını 

1S1' AN 8 U L 
FERAb • SıtTOY otel ve Yeşil 

domino 
AZAll ı Dişi Tnrıab Te gtlr, işit, 

ı&yleme 

lllLLI ı L11bohem 
BlLAL t Dltl Tan'ın Te gör, işli , 

aöyleme 
ALE.'ln,\.H ı J.nboheın 

BAJ..ll ' Dnytckin Aslıın adam ve 
DonJuıın 

KADIKOY 
8URE1'1'A Proıramını blldlrmemltUr 
BAL& Programıru bllcllrmemt:ıtır 

USKUDAR 
llALl!ı 1111 ı il rı n Nıı ı c; il r • 

BAKIRKOY 
ldL'th'~I lfatlı bellı 

TiYATROLAR: 
TEPEBA~J üRA

0

M KlSMl 

;§J
I ~aat 20~~~ LlR 

trajedi 3 kısım. 
1
" Yazan: Shakespeare, TOtk -

çesl Seniha Bedri Göknil. 
• • • 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
OPERET KISMJ 
Saat 20,30 da 
BlR KAVUK DEVRlLDt 

5 perde komedi. 
Cd!I Musahip oğlu. . ,,. . 

ERTlJGRUL SADl rEK 
TtY ATICOSU 

"aıartesi (Kadıköy) Sa 

Akşam ne~riYtıtı: S:lal 18,30 PlAkJ.ı 
dans mıı!\11.:lil. 19 llayan lnCI Şlin: Kemaıı 
ve pi)lıınd rd:ıkııtilc. 19,ilO Spor milsahı. 
heleri: Eşref Şerik. 19,55 norsn haberleri, 
20 Cemal Wimll ve arkadaşları tarafından 
Türk mmildst ,.e halk $arkılnrı. 20,30 Ha
va r aporu. 20,33 Omer Rıın tnrnCından a
rapCn söyln. 20,4S Fasıl sat heyeti: o .. 
kuyanlıır: lbrııhlm, Küçilk Safi)'c, Ali: ut 
Cevdet Kozan, keman Cc\'dct, kanun Mu
ammer, Klıırlılct Hamdi, Nıtf ıye Sclülıal
tin Cnndtin. (Satıl ayara). ~1,15 ôrke!ltra ı 
t ..... O thcil: oıyrnpln unrıQr. :i - Eschai 
kowsky: Sulle Lh'iqu~. 8 - Armandola: 
l'ılariagc des Roses. 4 - Muııssenet: Pensee 
d'Automne. 22,15 Ajans haberleri. 22,SO 
PIAl•ltl sololtır, opl:ii\ \'e operet p:ırtaları: 
22,50 Son haberler ve ertesi günün pro!., 
rıı.mı. 23 Son. 
DUKREŞ: 

18, Malozoi crkeslrası, 19,10 Rumen ha 
valıı.rı, 20 rndyo orkc&lrası, 21,15 kilçük 
ork~tnı, 21,55 NAk 22,4~ knfe konser, 
BUDAPBŞTE: 

18 keman konscı'I, 19 plAk, 20,30 opera 
dan temsil nnkli, 23,35 s!gnn orkc~trası, 
24,25 cazbant. 
BE!U.IN: 

Hl rnd,·o Ol'kcstrtısı, 20,10 rılCık, 21 Fran 
kfortııın kon!icr nakli, 22 vals plıikları, 23, 
35 hafif rııliılk, ,.e rnzh:ınt. 
llOlf,\: 

18,15 kon~er, 20,30 lıofir •· Uzik, 22 Ab
rahamın (Atlnlnr çlçc~I) opereti, 13,30 caz 
bnnt. 
Vı\RŞOVA: 

ru.r li W'uı : • L ?79.t.B8.82 779.588.82 1 
HarlttekJ mwaablrler: 

dövWer. 41.121.01 

A.Jtuı 1an ıu.ıoıraı ü 482 !.031 9.118.729.5 
Altiiıa tabYUI lııabV Hr*t 

l'eduWcı.kı Bubotlarr 
Denıllte edilea ın-aıu ait.kU)'e 

Ka.nı.ı.nı.ı.n t n a lDot ...caa. 
ıetttıe t4't'fıtı:an bUSDe ta.ratm. i

L ll8.74S.563-

L. 14.070.463- : Dtfer d:IY!z.Jtr H bOrçlu ... 
klıtuıı tiaklyeler1 , , , , 24.9l0.639.25 34.070.489. 82 

daa "ald te4iyat, 

OerUhtı M!.llen nraıo a&kutt> 
&üt .. tdı"Wut: b&klyu:I. • • L 144.678.100-

1ıartııırı. L 158.748.563-
OıtWıte tdJlen ıYTilu n&iUye 

1 

· fC&rJıllfl taaıam.u &Jtm olank 
UAvttea tedaYtlle vazed.bea L. 19.000.000-

Küuaua ı •e ı. tDet llıUö. 

""delertııe tevflkLD Had.De tar&1 

tmd&D •ıkl tedlyaı. l 4.070.463- 144.678.100-

Reuıroııt aıukatıU.t U&ntu &ed~ 
•u.M. ' . Tllrk Ursaı ......... 

13.r(}(l.000- 11a.s1s-ıoo. -
5 ı ı.ti49.4b1·7 

ka"4laı cbclaa.ar 
ftaz:IDe tıooolan. 

ncar1 eenıtler • 
• • • . ' . ,,L 4?.37 ;:-467 .83 42.371.467 .83 

Dhb f'aallll\hlatr: 

Altına l&bYill kabl! ~..ızler t 1 "'::ı7 76 .ıo . 
nıt~r l!tlvtilcr •• aJaca.lrlı 

ıııti1b~ h&Jı:lyelut • • • • • .27.051.00l.9b 27.052.789.12 Eıalt.ilm n 'f&liYlllt clbı4iaıı 

\Deruhte .&tea ı•r&lrı aak.. 

ı& lU'eaUı lt&f1llıfl Hbam "il .39.087 .796.00 f tabY!llt 1Ubar1 ltıynıetı~ • 

• a.rbeıt Hbam H tailYUlt 1.... 5.259.055.72 

Ml&bWIS • " .. .ı ı L9.6J2.602-19 

44.346 ss1.n 
ıh·-.ıarı 

AJtm •• dt.ru uurt•• 
l'Mı...U•t ll&erta• 

L. 69.622.99 
L. 8.53 .889.37 8.ti00.512 36 

4.500.000-
16.626. 7 46.2 

3.iti.n:>t. • .W.11 
::cer -== 

2 Mart 1932 tarihinden ltlbartn: lakoııt.O haddi y\bde 1 i.ı - ıAJüa nzerlM avanı yUade ' 1.2 

1 !etanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

1 - 33 di Tümen kıtaatı ihtiyacı için satınalınacaklann cins \'e miktarları ~ 
muhammen tutarlan ilk teminatları ihale günleri ve ihale gaatleri ve münakasa fcidl• 
lerl a~ğıda göSt~rllmi~tit. 
Clrısi Miktatı Mühantinen İlk te- !bale günü lhale saati lhale ~Ii 

tutan minatr 
12500 3625 272 17-1-938 15,45 Açık 

Zeytinyağı 5000 2000 150 17-1-938 15,15 ,, . ·ıı 
2 - Şartnameleri her gÜn öğleden evvel komisyonda görülebilir. !steklile~r.~ 

ilk teminnt makbuz veya mektuplan 'le 2400 sayılı kanunun 2 \'e 3 cii maddeterın r) 
yaırlr vesikaları ile beraber ihale gtinü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanl 
Satına\ma Romisyonuna gelmeleri. (8693). 

Çataltada ~ö:.terilecek mahalde bir' 
paviyon in~sı kapalı zarfla ihalesi 21 1-
kincik~nun 938 Cuma ıünU sut 16 da 
yapıla~aktır. Muhammen keşif bedeli 
30424 lira 64 kunı9tut. Şartnamesi her 
gUn t>lltd6n evvel komisyonda gôriilebl
Ur. isteklilerinin 2282 liralık ilk teminat 
mrıkbuı veya mektuplan ile 2490 aayı
It kanunun 2 ve 3 :ncü ınaddcleritıde ya
ııh \~lkalarl~ NMia Vekfilf'ti fen tnt\
dürlüklcriflden alacak.lan ehliyet vesika
ları ile beraber ihaleden en az bir saat 
M"eline kadar teklif mektuplarrnm Fın
dıklıda komutanlık satınalma konıisyo -
nuna V'ermelerl. (8691) 

Gilmüssuyu haMane~e 1500 kilo t~ 
reya~ vermeyi taahhüt eden müteahbl' 
din nam ve hesabına 1128 kilo 650 
gram tereyağı açık eksiltme ile i?ıale9 
21 lkincikAnun 938 cuma ~Q gaat 
15,30 da yapılacaktır. Muhamman ıutJ" 
n 1128 lira 65 k111uştur. Şartnamesi lıd 
gün öğleden evvel koınisyanda görOlebi' 

lir. İsteklilerinin 85 liralık teminat ınaJ'• 
buı veya mektuplan ile beraber ih3}e gO
nü vakti muayyeninde . l."mdıklıda fCO" 
mutanıık Salmahna komisyonuna gel· 
melen. (8692) 

1!),10 plnkla harir nıUzik, 20,20 şarkılar, 
21 plak, 22, Şopen rc-.ilııli, 23 radyo orkes 1 
ırası, 

· ··· ··ıır.n · ··· .. -:: ........ ·· ·ı·· ·· ···· s::::s • ···ı· ..._. ...... M;~·~;;; .. ·~~·;·~~n;· ·-İ 
lstanhu Levazım amirliği 
Sahna1ma komisyonundan 

inhis..arıar u. · Müdürlü.ğünde·n: 

lzmir tutun f&.brikasmda her ay toplanacak tahminen 10.000 kilo tutilb ~ 
::ru 3-1-988 tarihine tAstlıran Paıartetl gil.nU saat 10 da Şart.namesi mu~~..tl 
pazarlılda. aatılaca.ktıt. htaltliletlfl pazarlık için muawen gün ve saatte >:il' 
16 teminat pa.ral&riyle birlikte Kab&.taeta Levattm mUba.yaat ~ubesi mudilt ~rwemtıe &11Jller1 1&&t 2 deu cı • kadar ·~.: 

Ortaköy Ta11basamak Palangada 2.'> İ 
numarada Doktor MUmtaz Glirsoy ı 
fakirleri paruıı muayene eder. 1 

• mmnamamır.n1t1nın1111aı:nm:::sm1-
;. 

G6z hekim! 

Dı.Muıaı RamiAyaın 
MuayenebanestnJ raksim.Tallmane 
farlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. reı: U553 
• Pazardan maadıı hcrgün: Oğlcderı 

•onro ıaat ikiden altıya kadar 

Idareıerı Istanbul levazım !mırliğı~ 
ballı mU~t için 55000 kilo bulgur 
11-1-938 Salı gUnü s.-ıat 15 de Tophane
de Le,-azım &nirli~i satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla ekc;iltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedt"li 7700 lira. ilk te
mtMtı 577 bııçuk lirarlır. Ş:\rtn:une ve 
numunesi komisvoncfa görülebilir. htt"k· 
lilerin kanuni belgeleriyle teklif mektup
\annr ihale saatinden bir saat evvclinE' 
kadar komisyona vermeleri. (339) 

(8543) 

ğUndeki aatıı koınlıyonuna gelmeleri Ui.n olunur. (8461) 

ı (Bakırköy) çarşamba ~~~~~~~~!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!! u .. ~==:;&···········:::··u···:rr-1111111-.•u I 
~a~u~~iAs~~~ U ' ··oı~· D~İ;İoru R 
• • • 

ŞEHZADEBAŞl 
Cbeyt ODçeır 

T 11 R A N ·T t Y A l' R O S U 
Bu gece s:ıat 20.30 da 

rn<tt.K:lr .Naşid ve ark.ıı 

nşları Hakkı Ru,en bir- ı 
ikte okuyucu küçük Se
niha ve Mi~l varyetesi. 
1oyacı kızları. Komedi 
Komedi 3 perde. 

Yalnız CUMARTESi GtlNLERt 
Y ALOV AD~ saı günler Kara· 
gür- · "'T< tramvay aurağındaki mu
avcnehancıı.:nde hi'ıtalarıru kabul 
eder. 

::::::::::::::::::~::::::::m.-:s:::::::::::::::::r.:::. 

Dohlfn 
Hafız Cea ~-1 

Harp Akademisi için alınacak olan 
10000 kilo nohut, 11500 kilo kuru fa
sulye, 12000 kilo bulgur 10-1-938 pazar
tesi günü ~at 15.30 da Tophanede ls
tanbul Levazım ~mirliği satınalma ko
misyonunda açık ek~iltm:? ile almacak
tır. Tahmin bedii 4160 lira. ilk teminatı 
312 liradır. Şartname ve nümuneleri ko
misyonda görülebilir. isteklilerin kanu • 
ni belgelerile belli AAatte komisyona gel-
meleri. (315) <8586) 

Dikimcvlerı ıçin 793614 metre beyaz 
ve siyah sitil ipi 10-1-938 pazartesi gü
nü saat 15 de Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komisyonun • 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7986 lira 14 kuruş, ilkte
minatı 598 lira 96 kuruştur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. ls -
teklilerin kanuni belgelerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar komisyona vermeleri. 

* ı:ıı • 

Bu gece Ferah sinemada Klarinet Ra
mazan ~rcfıne üç konser ve memleke
tin güzide musiki simalan bir arada. 
MUALl~A. Oariittalimden FAHRİ 

HAFIZ BURHAN 
Aynca tiyatroda tsmail Dümbüllü ve 

varYeteler. 

LOIOIAN HY.Kl:\I 

Dahi/ive Mütehaıaıın 
Pauroıuı ıııa,ka 1{1lnlerele ogı~erı 90nn 

!l&al ı :t,O tan fi va ı kaııar lıtarııruıoa 01va:. 
voıunr1e 1104 ı oumıtralı bu~wıs klltıt~mnat 

nastaıannı kabul eller Ralı cum&rtesı Kt1ıı 

ter1 eaı:ıatı "9.6 12'' aaatıert llaklkl fukaraya 
mahau.ltur. Uua~neba.nı ve n telefon 
1239& K1flı.k teleton: 210ü. .(348). , (8589)..ı 



~asreddnnın ABnnın otomoblll 
\, .. ıneıvasn glbll 
kaıı ağnyor6u, bit ~cuttaneye slre

~~ ilaç lıttdl. Etıacı : 
~ ~ 6i%e "Ncıleplft,. vettlitfı tfens}im, 
d~ çolr lyldir. 
~darnc3lıl j.ldd lle readctti: 
' Üayır, hayır. lt\~mez.. 
l:uacı f'llırclı: 

Fakat iyidir efendim. 
litata Y.ı:o:iı: 

'ij Bcnaen iyi mi l:.i!cceksin be adam? 
tilepin,, i icat eden benim! 

Dkl c-Ptak 

BiıiJn fotof ~f mUhablri Alinin l•ir 

otornobiJ :.ahibi olduğunu "Haber,, d· 

nin "İstanbul konu§uyor,, ıütununa 
koyduğu reıimlc öğrcndinit. Bu otO· 

mobilin bUyliklüğü • vtya lrliçUklU~U • 

hakkında l::ir filtir sahibi olmak istiyor· 

Hnıı ıu fd:rayı okuyun: 

Ali BUyUxdereye ,ldiyor, otomobil 

"ımlbi baıka bir bett:-aht arldc:Utı aı 

atabasite onu takip ediyordu. BUyük• 

dereye ;eldiklerl zaman ikinci ötomo· 

bllin sahl:l;>I, fena halde merllını tahrik 

eôcn öir n• lttayı Aiiyc sordu: ~~uizle Kohen .>nak oımu~laf 11e !:,it 
~ ır elblsed ôUkl:flh, açtrııılardı. Oa· 

il': gUnün akşamı Kohcn hesabı ya 
hı1ten hlôdetle bağırdı: 

....... Yahu stnin araba elli metreC!c blr 

neden öyi~ bir metre havaya aıçnyorP 

Bozuk y:>t ol&a ne ise ama aataltta al· 
derken de böyle oluşuna p.ıttm dofru· 
au! 

Buyo eahcttı - 1~"' pp t\ktdh 
~t'tl w hd1.de bt~ o~.ı. 

Doktor (hastaya) - Bıı, benim çok 36Vdiğim bir mii§lerimdi! 

ip ucu TelklnDe tedavô 
Doktor - Beyhude iliillilyorsunuz. 

Hiçbir haatalıiınız yok, sadece vehim .. 

ıstnklb>ell parlak 
Beyoglti hava gazı ıirkctUıde iki 

memur araıanda : 

~ Olut lt dcğU yahu ı Çekmeden 
lira 111)< llnfş. Bat'•a birisinin alma· 

, da lmıtrın yolt ı ntuhtar yalnız iki-
4e vım Ali hld.detle yüzlinü buruıturdu: 

- Kadın kılıfmi ginnit olduiu hal· 
dt yakal&nmuı doiruıu ıabttanın bü
yük bir muvaffakiyetJ.. N11tl anlamıı
lar lc&ba? 

Kenc1inize telkift yapınu, hasta olına
dıftnun keddi ktndinize tekrar ediniı, 

- Şu za,·allı S. pek acıyorum. 
- liangi S. tahsiH\t kalemindeki 

l.tuia 1:>ttağıfil tts!tine Çalı§h: - Bırak Allahın• ıcvcracn 1 Yo!da mi? 
Uı:iltrue canımı Madem ki far1h· 

~ \taftlın; ~ararr yatı yarıya payıaıı· 
l 

öyl~ ftr.a h.çkmia tutulmuıtum ki - ~nı elbiınl Tı&tan ~r maiaıa.· 

nın ~nlindt\\ ~rlren durup Cll'ntklft 

daldlett l>llüNnuı t 

az nmand.ı blr ıeyiniı kalmaz. Tıpta 

••telkinle ttdavl,, diye bir u&Ul olduğu

nu belki iıttmipiniıdir. 

- Evet. Zavallının ltulaklan duvar 
oldu sanki.. Bu ıgidiıte işinden çwnr-ıotmat 

- Tüf dı rmttle 

HMtil - Eyvih f öyle ise hiçbir za
man baatalıjımdan kurtulamayacağım 1 

Doktot - Neden canım? 

Huta - Telkinlerim tOOna tesir et· 

inez; çUnltU yal.aft i<Sylemek ktiaurum 

vardır ve bu kusurumu kendim de ğa

yet iyl billyottiıh 1 

zamane 
çocuklara 

KUçtiık Necdet, yaptığı bir kabahat 
için ann~lnden fena halde uar iıit

rnitti. Somurtkan bir yüzle annesinin 

bulundufu odadan ~rka.tken babasile 
kartılqtr. Babast ıotdu: 

- Ne o Necdet? 

Neddet büytlk adam tavrı takınarak 
llbyıdahe cevap verdi: 

lar. t 
- Yok caruın üzillme .. Şikayet ka· 

lemine naklederler 1 

... -

--

- Koomıız nasıl, 

Rtn ıaM kllt&ti ovtnıı ~~}'OM VıMIMilltf#! - Hiç .. Karınla \avga ettim ôe ! 

..... 8cp öyle •.• Doktor 1ocrnlisini çok 
ne.,aleııdirin deriı~i., yuJcdrıya çık-ıp 

yeni pardösünüzü ona göstcrseni::e ... 
!EET EZE 5 
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ttıilddct evvel, &ın .. Priyak, müUıi' 
bit ıinir buhrtJıı l~inde tıtremeğe 
haııladr. Bitdenblre1 göğsilndtn kor. 
ltunç bit bırıltiyı andftatı tarip bir 
eee çıktı: Uo &Ldım ötesinde Vet'dUr"U 
gönnUştU r ••• 

VerdUr, sıttmı Sen .. Priyak'a çe.. 
~iJ, mua bafmdıı oturuyordu. ö. 
llUMı y&tt&rndan fulü1 böfınl'iırf 
blr ııp.rap tlıtUl v&tdı, 

Sen Ptlya.k hayretinden tl\fkın, ıe.. 
\11\cintlen çılıın bir halde mırıldan. 
clı: 

- Nud oldu da onu 1ıt>:-emtdtnı? 
Bu esnada garsonlardan biri bıj1r ... 

dı: 
- Va.kit geldi ı Tekrar buyurun 

'-'it btyhtrl - tJütlen c:ıkm mektepU. 
lerı - Çıkın bakahm burj11:ıiarl 

Ver&ır, mUşterUerln .kserisiyle 
al-'hı zamanda kalktı ve sallanarak ka 
ıny, doğru yoll&ndı. Sen 'Priyak pe. 
~ne ta.ktldı ve kendi kendine şöyle 
dtldt: 

- Herif gUzel Metlerini terketmiş 
hr-ıın sarhottur. Demek ki i~in yarısı 
01nıuıtur. 

'Dteanya ~ıkınca, VerdUr, 8ent 
.\ı\uav aokafma. muka.bn istikamette 
~rum~ğe başlııdı: ~i~de ıiaha fazla 
~ltanıyordu. sen Prlyak, onun. kea. 
~ln k&bka.huivlc gUldUğütıU ve şöyle 
ediffnı duvdu: 

ll - Şarap cidden k{lt.el ! Fa.kıt ~u 
b·~' pek garip blr fehir: tusan tam, 
~~~ 1.teslnl "lSndUreceği tıırada, dı. 
-... 'Ya atılıyor! 

ı~ ~Yleee, kekellyerek, ayyaş sa.cma 
lt 8&VUran VerdUr, L1eerandti sok&.
n~nı k~ne geldi. Orada Sen Pri
d • birdenbire, elini onuu omuzuna 
'l'ldı. 
Sarh~ tekrar kekeledi: 

ltt -Bu ne! ... Bu kim! Bu ne? .. Sen 
'l'lııtin ahbap! ... 

'l. - Batırma, VerdUr! Heni takip 

Ayyae, karanlıkta daha iyi gör-

mek iıtiyornıut gibi, a.vucwıu p!en 
üzeı-iiıe daya.dl: 

- Bu ne! ... Bu iN kim.tr.ı.t S&i 
ta.kip etmek m1 ! Va7 l.bl teytAıı 
vay! sen kitn.Sln T Nereye fidlYol'tU!ıf 

- Bll tokağııı n.lht.yemdıe bulunan 
ve nefla şata.plan 01&ll ve dlltt yerler 
kapanırken açıluı bit meyhantyt ...... 
deceğiz. .. 

- Ehi ~u halde seninle l'fllrtm, 
doetwn... A&lz d<ıBtuln •• 

~Iha.kik&, böyle bit nıeybant m•v 
cuttu ve buraya, buaUAl bir le&fttle, 
dar bir koridordan rtrlllyordu. Sen 
Priya.k dört fite SOmur p.tabt ımıar .. 
ladı ve ahbebm.ı, ~& ve Jt\1~ blr 
salona rötiltdU. Onda, mumlarm a:L. 
yaaı altında, VerdUr, Sen Prly&kt şae 
km bir na.sar atfetti. ŞUphceb, :niha.. 
yet onu tannnıt ve b&tta menıııun oı.· 
muş olacaktı ki, sevinçle befudı: : 

- AI .• Baron oenı.plan!... ı 
Bir aand&lyenln Umrlne ç6)anUf o .. 

lan Verdilr ayafa kalktı, efildl ve: ı 

- Demek, geçen ıi1n Elyolda r&-' 
d ilfüm stt.diniz ?.. Ah! Ba.roo oenap .. 
lan, emin olun ki, si.ti böyle yUluıek 
mevkilerde görmekle behtiyarmı ... 

- Ben de teni gördilfUıne mem .. 
nun oldum. İçelim! ' 

- Beni gördUfUnU. rnemnunau
nuz baron cenapları .. Neyse, mademki 
istiyorsunuz içelim. Uzun yollat'Jn to
zu lnsa.Dı kurutuyor.. Ta.bit ıslanmak 
lazım .. Emin olun ki mö.yö, Anje ci
varındaki yolların toıla.n bllt gırtla
ğımda ? ... 

_ Ben de öyle. l.şte bunun için. 
dir ki, ben de senin kadar lçlyonmı ! 

- Eh! !çellmt ... 
Ve Verdür bardakl&rı f&l'&pla dol 

durarak içmeğe baeladı ve devam •t. 
ti: 

- Demek ıis do Partae geldJ.niıt 
Ah! Baron cenaptan sizi ne ki.dar ha. 
tırladrm ! .. Hele ormanın af~lt.n v. 
ya da.ğlo.nn ka.yalan arka.sma saklan. 
dığımız zamanları! .. Ne iyi devirlerdi 

• 

______________________________________ ....., ____ _.. __________ ___ 
n, töıltri yan kapalı ve ,~thl ı-,ptarı 
ktaUmiı 'bir vuiyette dinlemiı, sonra 
ı'Syte 6emifti 

- Eğer batpiakoposu susturmanın 
yolıanu bulınu.alt mahvolıdunw:. Kar· 
definiı Parlaten aitmiytcektir. Onu 
tanınm. Yann kra1G.an, manaatıra ka
pUım&yı iltiyecekae, bu •ırf, ıc.rbeıti.. 
airt1 tlclt etmek i,inClit. Ht.lbı.ıki, onun 
gltmttl lbınıdıt. Bunun için de. kral· 
dan kati blr emir alması luımdır .• 

Ptder Jont bir uat ınüddetle dü
tUndU. tonra devam etti: 

- '!aprla.cak iı ıu!!ur: Kardinallerin 
at!edi ıaten taınam deiilclir. Yuın u. 
bah, aiıbeyiniı lçin, bir katdinallik 
ünvanı t~ ediniz. Ve onu görün, 
kendisine fÖYl• deyiniz: Muhterem a· 
tabey, tıte tcbclitle.rinize ccv bım ! O 
%&rnan Lul da Riıliyö niyetlerinizden 
emin bir vaziyette, çıkıp ~idt'.:elrtir. 

Bu s!aleri bUyük bir dikkatle din
,liyen kardinal, b<liiyle tasdik et.ti. Ve 
Peder ]OJ:ef tekrar düıüncelerine daldı. 
Yapılacak iıi dcılıat atılamııtr. D\iıün
. cJğU tcY• filiyat değil, bu filiyatı Ritli
yöye takdim etmek tarzıydı. 

Peder J ozef tam iki ~at, bu odada 
gidip reldi ~e :a.rasrra, kardinalle birkaç 
kelime teatl ederek onu yan eözle tet. 
klk ettt, onu tarttt .• Sonra biraenbire 
onun elini tutarak töyle dedi: 
, - Xardepıfı, yatm kardinal olacak 
.ve gidecek, Sekiz gtil'l 10nra da bana sa
dık olan bir hizmetklnm ona IJ.yonda 
iltihak edecek. .. 

Rlıliyö dehtet içinde Urperdi ve ~ch
real 1apsuı keellmiı bir halde, insan 
lık hl8lerln.1n bakiye&l l~inde mınl. 
dandı! 

- Ne de olaa. kardeŞim.dir! 
Ve peder Jozef, omm üzerine doğ. 

ru efilerek, al~ ve sert bir seaıe şu 
ceva.bı verdi : 

; - Bu, bir dllşmandır! Mahvolması 
limndır t Onu bize tanrı i&aret edi. 
yor, birçokla.nnı işaret etmiş olduğu 
gibi... Bir ay BOnra, Liyon kardinali 

Lui dö Rişliyönün ruhu için dua ede .. 
rtz?. .• 

Gece ağır ağır geçmi§ ve Rljllya 
~kthnberi ikametgfilıma. ttönmUftil. 

Sabah olmuş, ısabah ilerlemiŞ, bina 
nın 'bütün koridor \"C beltleme l!a.lon .. 
lan dolmuştu. : 

Fa.ka.t ka.bül nrarı.uıifui henüı be.ş.. 
la.ina.mıştı •• Kardinalin her l!:8.ft\811, 
kendisini giyindirmek için hademeyi 
çağırdığı saat da bir hayli geçmiş, 

yatak odasının kapısı önünde duran 
hademe, hala. Jılç blr ses duym.fı.nuş .. ' 
tı.. ~ 

Nihayet endişe Merek; höfifçe ka... 
pıyı vuffiu .• SöS yök ı Kapıyı açi:tiX 
i~e .. i)-O girdi ve hayrette ôlBuğti ~-er .. 
de k~lôı: 

Pencerelerltı perdeleri iOOfrilıhlş, 
yat.Dk bOlti.lma.nuştı. Kll.ffünal ~t; 
ma:mıştr. B"ır nıaSi.f:ün tımrinde b~ 
lamba. yan:tyOrou ve ka.tdihal bl§mt 
elleri i~ine aımtş ibu ftie.sannı önlliıd9 
ol'\ıruyon\u. Lô§ lbl:r .zıya lçUı8.e bile 
çehresinin sapsan olduğu görlliiUyor~ 
du. 

Uşak, süratle ona doğru ilerledi .. 
Fakat bun onun yanma yaklaşatağı 
za.mın durdu ... Gözlori dehşetle a~ı .. 
mış olduğu· hnlde geriledi ... Ka.rdiruu 
lin solgun dudaklarından iniltili bir 
ıumltı yükselmiş ve uşak bu mırıltı-: 
lar içinde şu ko"rkunç kelımelcri duy: 
mu§tu: 

- Karo~ katili olmak! ... Karde3 
katili ... 

Bir an soru .:ı. kurdinal hasmı kal
dırdı ve uşağını görerek: 

- Siz misiniz, dedi. Beni soyun .• 
Saat blroe geldim: herhalde şimdi saJ 
at en aşağı ikidir .. Fena halde uykum 
vat". 

- Monsenyör, sabah oldu, saat 
dokuz .... 

Kardinal ürperdi. Bir an dilsün
celi kaldı. Beyni uğuldatan meşunı 
düşUncelere mukavemet etmek istedi. 
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So ıı bırdenbir-e sert ve kı1.ti bir ses. 
le: 

- Pek ali 1 dedi. Elbitelerlinl 
getirin Luvr'a Plecelim !.. 

YirDU d8Jdb m, Koridordaki 
a,aretgi)er, kardinal elbllelılyle, 
öııJerlMen eUratle geçen Rlfllyöyll, 
.eğilerek selimlıyorlardı t-

8tJU8t bJııal edilnai,ecek 1 mon. 
.. ,.,ıuııJ&-•ıdö Riltl)'6, Luvr Ml'a)'ID& gL 
cliıw.L:. 

XXJX 

V'OqoORUlf iRi.NETi 

Sen P:riyak kardinalin yenmcJan, 
~ bir leVinç1e &ynlınqtı. Saadeti 
ve llrntl temin edilmiftl Kardinal 
ona, öyle bllyllk bir itimat g&ltermit
tl Jd, kfl!Qdlaini buan endileye dU&U
nn JD&fıj. an..- katlyen mevzuu balı.. 
sot..,.,.ı. l'aniyet böyleee temin e. 
dillJüttl.. Ele ~ 1bQQ se
len. mektup ..., be~ pn.tımne, bJr 
Marki Unvamnı kuandıracütı. Bu 
da Mrvet demekti. Annıiein, ken.. 
dlalne k&l'IJ Jdn1nl bir ttlrlll l&ıdllre. 
ml.JJlceiinl anlam... HallM&ld kardi. 
Dal, ona, ya1ma pnç kmrı desti bdl. 
'ftCIDI değil. fakat muhabetiai ve n. 
vacmı delil, fakat muhabbetini ven. 
zuuu da temin edeceğini 96ylemlttl. 
Bu da saadet demekti. 

Sen PriyP ne cinayet .ve -'8 de ıur 
ı·zlık önünde ~Hyeeek bir adamdı. 

Perigorlu utl bir ailenin eon .mu. 
mes li '!:ulur.an bu adRm, aılee.1nclen 

kalan mirasım aeflllne bir ~kilde kı. 
sa bır zaman içinde yedikten 10r. • 

gelip Anjuya v rleşmı ı Burada 1>u 
g · ı bel e Rekor d n Prlyak. 
n· t 1 •n k nd i a :eııab 

bir bollukla verdiği kabiliyetlerine 
uygun bir · bulmuetu. !{endi bfum 
da bir lcı i bubiıaktR da gec:işme. 

miş , e f ı y te eçıxıi ti. YaptıjJ it 
yakı& pek ~ bir iftl ama.. Pa. 
ra getiriyordu. OllUD s.tedlji de a. 

ten buydu. Hem böylelikle, bol bol 
hava da almış oluyordu .• ÇUnkU ark~ 
daflariyle beraber te1ılr haricine çıtL 
yor ve orada., Rngin adamlarm yolu
nu "bekliyordu ... 

Arkadqlan gibi yUzll mukell o. 
larak ya.pbfl bu "gesi.ntl,, terden ma. 
ada, Sen Prlyak, Anjedekl oyun aka. 
demilerhıe de girip ÇJ)ayordu. ~ 
birçok klmaelerle tanJIDUI ve bunlal", 
omm korkunç lalıcma ve eerefll tam. 
nan ism.tne htırmet etmltlerdl. 

Sen Prlyakm dtlellolan bir JıayU 
gürUIWU oluyordu; o zamanm polisi 
hiç iyi teşldl edilmedili halde, PariH 
bir .uru raporlar yağmıftı. 

Rifliy&ıün en bUyQk metgUllyetle. 
rinden biri, polla raporlanm gl5slSen 
geçirmekti. Kardinal adam arıyordu t 
Sen Priyakı, uzaktan, gayet mUnUip 
bulmuştu. 

Bunun tu.erine ldlçilk Rukuı 
Anjeye yolladı. Raaku, bu ııeyahati 
esııumda, hem kardinalin tekfndili 
Lulz dö Leapan ortadan kaldıracak, 
hem de Sen Priyakı Par' 3 gettreeek.. 
ti. 

Raakaa Anjeye gelir pime~ Bek. 
~ '>r dö Sen Priyakla görtlftU ve meae. 
leyi ıuılattı. Sen Priyak Raakuı dinle. 
dl, fakat pek de meaınun görilnmedi 
ÇOıikll &§Jktı !_. 

Filba.kika, Seo Pri~, bUtUn An. 
je dellkaııWarmm Atık oldukları gU. 
zel bir genç kıza f.tıkb. Bu genç kı.. 
zm adı Annalı M LeapardJ. Madam 
dö Lespar tarafmclan iatibfafla reel. 
d~ Sen Pri)"&k, ~ doğru. 
ya Annaiae bq vurdu. Her saman at 
llzerinde dolaşan, her tar:ı.fta gesm 

ene; kız, belki de bu baronun, bUyUk 
kuJIW'lan hangi ~la oynadıfmı, 
dalma nasıl en ljİ ci)'lnen ve llUllenen 
erkek oldufgna biliyordu ı NlteJdm. o. 
na brtı blrü Mr llUbfaf ve lıatta 
laWakar c&sterdl ve bwılann lebeb1. 
Dl IBJlemedl. 

... Pl'iyü, png kum k"Mllllne 

• 

K A HRA M AN KTZ 

ka!'§ı gösterdiği bu tavrın, şerefine 
dokunduğunu ve bu '§erefl,, temizle. 
mek icap ettftini dütlndü. 

Binaeııaleylı, Sen Priyak, karcllna
llıı teklifini ve onun, mM•m dö Lee. 
pan ebedl,en auturmak iatecllğin.l 
haber aımca. hiç bir ceaya çarpıl.. 
madan intibmmı alabilecetlnl dtlfU. 
nerek sevinçle ürperdi . 

Vç g0n 10D1"&, Luiz cıa Leapaı- anı 
ve esrarengiz bir ıeldJde 61dtl. l'abt 
Sen Priyak bilyllk bir lnküıan hayale 
uğradı t .Annail ortadan k&Jboldu w 
bir tUrıtl m8)'dan& ~- Ben 
Priyak, Rıakaam ymbmiyle, GD bet 
gb mlcldetle onu aradı. Nihayet, bu 
a.rqtcmal&rma blWuare devam et. 
mek Umre Paıile ybllandr. Ayni gln 
Raaku da ~ terııettl. J'abt 
Sen Priyakdan aynlmaclan evvel ona 
e"yle dedi: 

- Madem dö Leılparm mtımtı. kar 
d ıW fgln gak b8yUk bir ••dettir Ye 
l' ·'lclan dola)tr lime fllplıeelz t.etekkUr 
c . ıeektlr... J'akat. ... 

Sen PrlJIÜ k09lk cuma bllrarak 
s !"da: 

-'B!-
- Fakat brdlnal.. onu iyi tanL 

yorum ... Bundan çok mitee8ldr ola. 
ca.ktır. l'akat göeterte ~. anJammz 
ya? •.• 

- Ne an1Jyorum eamm ? ••• 
- au un bayanı 6ldtlrmekle ~ 

necek olan adamı, latemiye ı.temiye, 
hiç tereddüt etmeden, utıracaktır. 

Sen Priyaka bu ustaca tehdit ki.fi 
geldi. Oat t&ratmı ile blliyoruz. .. 

. . . . . . . . . . 
Sen Priyak, ' Gran Kardinal,, ote. 

llndekl odasına mfmchktan llOIU'a, an 
la.lnut olduiuJDu.z, maceralı hayatını 
kafumd& geçiriyor, dtlfilnüyordu. 
Nihqet 1U neticeJe ftrdı: 

- Kardlnal, budielnıle debeet u.. 
YBDchruı bir nıektuiJun ele pçlri)ebL 
lecejtne Adeta ihtimal vel'iiifllÜ!tie. 

dir. lier ben, bu mektubu ona gau. 

rebilil'lem en bllyük gömeel 
geleceğim.. Böylelikle de, u.adete, 
k&, • Nt.e w tente nail o 
Halbukl bu mektubu bulmak 
slç clellWlr. Fllbaldb. ben. v; 
t&m)'armn I ... 

Banl&rı l&yleıltııten - daha d 
ru81l ~ - -. Be1ttcır 

Sen Prf7ak Umtt ··--191nde il dl, aırtma, kaınanm glçl8kle .. 
b11eeefl yabuıl aıdlll dertalndm 
yelek pçlrdf ft bUt8n bUnJarm a: 
ne de manto.mm giJerek ta&rn1I 
mtıcıaıaa llWılarlyle _..,.. ol 
gu ha14e mmldanclı. 

- BMlln meııele Verdlrll balll! 
tadlrt... Jr4er' autmaye11am, 
mtlllnt V_.., bata OldalUlm 
ftl1ordu. Hatta bit ,, .... , .. 111 
tlmw e4flmecMll tıt ,,, ... 8llinı. 
iceleneblleceilnf de ..... ...,... 
hubhfm tıedaml - -- "111 
malrla,, bblJmff, JBlmml& ll1w 
delil de fçJdyle :ml•mnü 
IDJI... Benim blldfltm, Venllr 
butahttan tmtuıamu ft • 11' o 
da, nmhaMnıJr Jd Bel 'remm,_,. 
ktm Vtnllr'I onda bir Wa 1 
nıftlt"rn· Blnaenaıe,lı klraıaM 
orada bral&tbnn-

Sen - Brln.k...,.,. tDll 111 
tet ettt w 1g san mDddetJe, 1r&1 
rm açıhpıd&n, pnonJarm .,. 
n ...ta clqanJa qlu'lll& mm 
oreda Jraldr. tik sDntl DlllliJdl. il 
el ... chldtJettf; , ......... 
na h&lde ldnlrllydi. Alrpm• ~ 
~ 911'1 bir "'* ardı. aı 
sini m1PW. __..,. 1U DOıktı 
dikmil .... llllk içinde, lmDdl ) 
dini ylJQASu. Kudblal; tg P,.a 
bu mektup ellnlale olmam, keB 
llbe teallm ede&thnl 4-tp.I. 

fttellyö, ba .... ...,. ... 
adam'll.rdan ~ BIDlm1ıe,b 
l8Jdla biri ~: Ya wktlllp ~ 
mam. 

K&J•nnJraııt .... ._ ... 
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Çelebinin 
roportajı 

IHl@ DDVlYl~\ta lb>Dır 
g e ce 

(Baş tarafı i incıdc) 

- Bunu ize Nita benden iyi izah ede
lır. dedim. 
e..;lllüştük. Bu anda Emil Yanings bir· 

t:ıbire arağa kalktı. bir adım geri çekil
~ 'e böğürmeğe başladı. Bayağı kork
~- I\'ita Haya, uzun kirpiklerini 'orna
~raı- gülüm. e<li: 

- Korkmavın. zararsızdır. Eskidenhc
~ facia tem·iİ rde ede nihayet onda da 
~ illet ha~ıl oldu. Sizin Necib Fa1ılda

gibi... 

,Artık şaşmıyordum. Maamafih yine 
~renmck i tedim: 

- Onu nereden tanıyorsunuz? 

HABER - J\IC~m postası 

SON!----

1
2.45 kuruş ıle ipeklı poplın çılt kollu, ve ç ilt yakalı gömlekler. 
1.85 L'luda& kışlık ·ıxır· gomlckler. 
2.85 l ngıliz malı ipekli poplin Beyaz. 

1 :~.65 yeni kumaş! Ketenden kuşakh pijamalar. 
EN SON - gelen ipeklı gömleklik filafillerden. haşka yerde bulunmıyan desen· 

1 
!erden ancak hu adreste bulunur. P. Lı\.:'\lB~OPl:LOS mağazasında. Bundan 1 
başka J\ \'HL.Pr\:-.=I~ en m~hur fahrikalarının 53pkalannı ucuz bir fiatla bula
bilirsiniz. 
Galata Karnköy trmn\'ay durağında No. l l O 

SipJrişleri 2 ı saatte teslim eder. . ······················ ~ ······················ : ::::: :: : :: : : : : :: : : : ı. TÜRKiYE ·ı···--........... -.... ........ -............. . 
:.::::-.::::::::.nn: .... . .. . .... . .. . 

mi Şişe ve canı fabrikaları ım :ı:: ı·:=ı;: :::: 

Hf: ANONiM SOSYETESiNDEN: lifi 
~ = •::: Bahçekar>ı Birinci Vakıf hanındaki büromuz, Galata Perıembe paza·Hff 
ı... b' . . k . • ••• 

m~ ;~~~::;~ r;~a:; B~r::~:::k~~ie~a;:~:7. ~~~':uz:~ın~.:~~:~. ij~ 
ifü cağını müştf:rilerirniıe bildiririz. li:: 
::::.. ••·•••·•••••• .......................................... ... .......................................... :.ıı :: : : i!.!11! :::: ··:: ::.: : ::: : :: :: ::: : : : : : : :: : ·-::: :: :: :::::: :::::>::-:!!::::::::: ::; :::::::::::: :::::::::::::::::::: ı·n·: •••••••••••••• :.x •••••••••••••••••••••••••• :ı .•.•••••••••••••••••. : ......................... _...................... • - Ben tanımam. Bir Türk rejLör , 

'ar. Muhsin Ertuğrul. O, bizim .:'\tamu- -y-
0
-. _k_s_e_k_ 

an·a söylemiş. facia aktörü diye. 

'cuzel Nitaya, Necib Fazılın facia ak-

Mühendis Okulu DlrektUrlUğilnden 

r(l değil, facialar şairi olduğunu iz::ıh 
tlirn. Misal olarak da "Kadın bacakla
~" isimli şiirini okudum. Harri Baur, 

anan ağzını kurulamak için t rajik 
~eketlerle mendil arıyordu. Nita kendi 
~dilini verdi. Facia artisti: 

...... Bayıldım, dedi, "Kırkından sonra 
.aı-• isminde çe,ireceğim en son trajedi 
için bu ~iiri Walt Disney'e vereyim. Silly 
1lnphonie"sine çaldırsın ... 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin Pey akçesi Eksiltm~ T. Gün \ "C saati 
eşyanın cinsi fiatı 

Gömlek 296 adet 183 ku. 
Fanila 444 adet 36 ku. 
Mendil 888 adet 14,50 ku. 

Don 444 adet 52 ku. 129 lira 5-1-938 Çarşamba ' 'H " 
Havlu 296 adet 27,50 ku. 
Çorap 592 çift 25 ku . 
Pijama 148 takım 285 ku. 

Mektebımiz okurlarına verilmek üzere yukarda cins miktar muhammen be
del ve ilk teminatı yazıl (7) kalem çama.~ır açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi gösterilen gün, tarih ve saatte yapıla~ktır. Şartnamesini görmek 

ıstiycnlerin her gUn ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli giln ve saat te Gü
müşsuyundnki mektep binası dahilinde toplanan komisyona mUracaatları illn 
olunur. (8351) 

LQ anda ışıklar söndü. Biz konuŞur
'Ctl meğer dıP.te karagöz perdesine ben
~ bir perde hazırlanmış. Walt Disney 
~iği en son "Brodvey Rövü" den bir 
lhne gösterecekmi~. Tabii buna çok 
lııtnınun olduk. Se\imli rehberim biraz 

!Jargın gibiydi. Karanlıktan istifade e- 1 _ Şarki Trakyadan (Çatalca yolu ile) lstanbul civarına gelip Sirkeciden Ak
'ltrck hatmm almak istedim; fakat der· denize rollanacak hay\'<ınat talimat YCÇ'hile Ramiye gelince geldiği günü takip eden 
~ İstanbul sinemalarında olmadığımı, gecenin • belediye icabınca • yansından yani saat 24 den sonra Edimekapıdan ~h
;:ınaena.leyh bir rezalet çıkmak ihtimali· re girecek , e münhasıran Edirnekapı. Sirkeci tramvay güzergahını kat' ederek Sirke-

clü5ünerek vazgeçtim. . ı ciye nakil Ye güneş çıkıncaya kadar gi>türülccekleri merkez vasıtasına irkap edile-

ıstanbuı . ee·ıediyesi ilanları 

~Ö\'ü başlamıştı. Eski ve yeni kadın cektir. 
l'ıldız1ar arar;ında bir güzellik müs::ıba- 2 - Şarki Trakyadan kezan Çatalca yolu ile İstanbul civarına gelip Haydarpaşaya \'e 
~1 tertip cdilmi;ti. Jüri Ramon ~o- oradan Anadolu içeri:sine nakledilecek hay\·anat dahi keza bcn ·eçhi talimat Ramiye 
a.ro. Garri Kupcr 'e Klark Geybldan gelince Ramiden hareket ve mcYcut şo c.lcri takiben Rami. Küçükkör, Alibeyköy, 
;Uı c;ekkildi. Güzeller birer birer geç- Bahariye, Kağıthane, ~lezbaha, Kasımpaşa sırtları, Şişhane yokuşu, Hendek kulcdi· 
~·c batşlartılar. Lia dö Pöti, Pola 1\eg- bi~ Lüleciler güzergahından Kabalaşa muvasalat edecek ve oradan müttahaz usul da-
~ n.ıia :i\ tar. Piypmen:!:C'lli grçtiler. ire<-incle Haydarpa~:ıya imrar ve oradan da ya şimendifcrle veyahut baytar müdür

ark Ge,·bt. Jo~m Cra\'fordun korku- lüğünden Karaağaç l\I. Müdüriyetine yazılı 15-2-932 tarih ve 807 No. lu tezkereye 
?'\dan rey ,·erer.ıiyeceğini alen<'n beyan bağlı ve münderecatı Cümhuriyet ,.e Vakıt gazeteleriyle ilanlı varakalarda muay
li \e jüriden çekildi. Sonra yeniler yen yollarla dahile sevkolunacaktır. 
lliiidü: Garbo. :\larlen. Siman • imon. 3 - Şarki Trakyadan Çatalca yolu ile l stanbul cirnrına gelip hayvan borsasm
la.nicl Lıariyii. Mac West ''c en nihayc·t da satı1mağa tahsis edilmiş hayvanat ta Hamiden geçmek suretile yine mevcut §OSC 

'llob~r Ta,·lor... üzerinden Rami, Küçükköy. Alibeyköy, Bahariye yolu ile Hayvan borsac;ına götü
~JQri kadıniarfl:iıı hiçbirini matluba rülecektir. 

~varık J::ormCfi1 'i rırJen . Rober _Tayloru 4 - Fatih ve Eyüb kazalarının Belediye sınırlan içindeki aksamından tahrik 
~ "S güzellik kıaliçe,,i ıHin ettı. Du sı- olunacak ve Istanbuldan Akdenize ye Anadoluya ihraç veya hayvan borsasına sev-

da hi .. h:;kırış duydum. \.üze! Nita: kolunacak hayvanat Edirnekapı, Topkapı Belgrat kapısı mahreçlerinden sur hari
:ı' \lçak Dbncr. görür o, beni araya cine çıkarılacak w oradan ::ıemti tahriklerine göre yürütülecektir. 
,,,.'''"\ ia oirinci çıkartmadı'. ... Diye ağ- 5 - Sirkeci. Kabata'i ve Galata rıhtımlarına gelip şarki Trakyaya Küçükçekme-
'0·ct 
l1 u. ce yolu ile gidecek ve htanbul dışarsına çıkarılacak \'eya borsada kalacak hayva· 
'a ~t<l"::le Emil Yaning$ ilr Jfarry Baur nat da yukardaki maddelerde yzıh hükümlere tabi olrak ayni yolları takip ederek 
• 

1'lda bir fecaat yarışı başlamıştı. Bu veçhei istikametlerine ~öre gidecektir. 
~ıia birdenhire f'lektrikler yandı. l\ter- G - İstanbul mıntakası köyler kesim yerlerinde kesilip ~ehre sokulacak rnezbuh
\'tnde si\'ahlar r'İ\·inmiş kibar bir a • tar ve sakatat birinci i Bahariyede ikincisi Edirnekapıda, üçüncüsü Topkapıda. 
~ bir i;arctle \\'alt Disneyi . çağırdı. dördüncüsü Ycdikulede olmak üzere 4 met halden geçirilecektir. 
ta n:ıv2 tal)ii rlerhal her ~evı keşfet- 7 - Karl ıkliy belcdb·e hududu haricinde Pendik, l zmit, Adapazarı ve Konya· 
~a .. ••· rrı"'nuıruymuş. Filmden bu dan getirilecek et ve sakatat trenle Haydarpaşaya ,·e oradan Tophane mezbahasına 

ı-ahneyi çıkanna • gi)türiilerek muayene edildikten sonra deniz yolları ile Kadıköy iskelesine getirilecek
<:ını söylemiş. Se - tir. Bostancıdan alınan et ve sakatlar ise kamyon veya atlı araba ile Bostancı köp
l)eh olarak da bu rüsünii geçerek asfalt caddeyi takiben Kadıköy i~kelesine getirilecek ,.e oradan Top· 

hane mrzbaha~ına sevk~dilip mua'-·ene olundUktan sonra deniz '-'olu ile tekrar Kadı· iki artistin hiç bi- J J 

köy veyahut hama) iskelesine getirilecektir. 
rinin Ba}' i\tusoli-

ninin Cemiyeti ,\ k 

vamdan çekilme 

nutku gibi ezher 

~ bır ı.ac•a ~heserini ~ gölR~e. bı:.~-

8 - Yukarda gösterilen yqllar güzergahının haricinden hayvanatın geçmc~i ya-
saktır. 

9 - Bu yollann haricinde yakalanacak hay\'anat kaçak sayılacak ve Belediye 
nizamatı mucibince sahipleri tecziye edilecektir. (B) {8629) 

. t~lanbul Va~ıflar Direktörlüğü İlal)lan · ~ 11na ımkan olmadıgım ılerı uru
~ huu~. F.mil Yanings de, Harry Baur 
·~ fikri hararf'tle tas\'ib rttilrr. Ken- Kıymeti Pey parası 

, ~ilden pek i tifade edemerni~ olmak- L. K. L. K. 
~~ raber. bu iki artiste veda ederek ı l::! 12 8 30 Çemberlita~ . .i\.folla Fenari mahalle·inde 
~.ltrrı. Esmer rehberimin peşine ta- Vezir han alt katta 24 No: lu oda arsası. 
Y.·~ dıc:arı çıktım. Beş dakika sonra 342 10 25 65 ;\lahnıutpaşa, l>ayahatun (llacıköçek) 
'-. ~ imali bürosu" na gelmiştik... mahallesinde Kürkçü hanı nlt katı 2 No: 

~ ""'-= lu dükkan. 
1 '7 112 12 8 30 Çernbc.rlitaş, :\tolla .Fenari mahallesi Ve-

t)~--ll-1"'~ "W-•a•• zirhan alt kat 22 No: lu oda aısası. 
O K T O IR Yukarda yazılı em1 fıkin arttırması 7-1-1938 Cuma günü yapılmak üzl'rc on gün 

~'~aeıtin Atasagun • uzatılmıştır. lc:teklilerin saat 15 de Mahlulat kalemine gelmeleri. (8685) 

~ıt~ '' gUn ~bahlan ı.etm buı;uğa Vill\ sek Mühendis Mektebi Salınalma 
~ tall\ları 17 den 20 ve kadar l .5lt 
ı> ay..,are apartm:ınıan ıktıır:ı dai•t Komisyonu ndan 
(!~null\arada hastalarını kabul eder. ı Mektebin !137 Mali scrn"~i sonuna kadar ihtiyacı olan ~5000 kilo ekmek açık 
~'l'rı~rtcsı gi.ınleri 14 den 20 ve :..a eksiltmeye konulmuştur. İlk Teminatı 289 lira ve beher kilosunun muhammen 
be, 'l:\ıtalarını pıwıc:•' K unır •. Ha bedeli 1 l lnırşutur. Eksiltmf'..si 5. 1. 938 t?r!h:~~ r::::!!;:y;;; ç•r§önıb;a 5'Jnn ac;cı! 1 ~ 

l rıtcu de yapılacaktır. 
111 vur.utarını tiakuımn rn ııkı:ı \ 

tı it .. , -.. Şartnamesini görmek istcyenleı in heı gün ve eksiltmesine gireceklerin belli 
....... n.

1

·u·a\•"•'1·t·e ·fr·r•Tİll'Iİ•··l • ?111·11·1E· m gün ve saatte Gümüş suyunda Mektep binası dahilindeki Komisyona müraca t • 
i!Oii 1 ·ı· 1 (840)8) 

1 nrı ı nn o unur. •'l 

Nezle-Grip. 
Baş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

15 

Eczanelerden 
, - 12 lik 

ambalajlarını 

ısrarla 

arayınız. Ve 
t:a ki itlerinden 
sakınanız. 

ce'n iz · · Levazım Satı nal m a 
· · Komisyonu ilanları 

M. M. Vekalet i Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 
ı - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan S 1 kalem cı.:zayı tıbbiye ve mal

zemei sihhiyenin kapalı ı:arila münakaaası 12-1- 938 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 de Vekalet binasındaki Korr.isyonumuzda yapılacaktır. 

ı - Şartnamesini görmek ist t-yenlerin her gı:.in ve münakasaya gireceklerin 
ce mezkur gün ve saatte 675 liralık teminat mektuplan ve kanunun ikinci mad 
desinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif mektuplarını mczkQr gür.de azami saat 
on üs buçuğa kadar Komisyona vcrmele ri. Postada vaki otan teehhürle bu saat· 
ten sonra getirilecek mektupların kabı.ıl edilmiyeceği. (8571) 

1 - Tahmin edilen bedeli (6640) lira olan (800) adet battaniye, 14 İkincika
nun 1938 tarihine ra .... tJıyan cuma gün\i saat 11 de kapalı zarf usuliyle alınmak üze
.. e muııalrns.wa konulmuştur. 

2 - i\lurnkkat teminatı (489) lira olup, şartmımesi komi yondn her gün parasız 
olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri kapa]ı 
teklif mektuplarını belli gün ve saatten bi r saat evveline kad~r KaSimpaşada bulu-
:ıan komic:yon ba~kanlığına makbuz mukahilin~c vermeleri. (8681), 

l - "'Bir metresine tahmin edilen bedeli {25) kuruş (50) santim olan (28.000)' 
metr~ J\mcıikan bezi 14 ikinciktinun 1938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 14 de 
1\apah 1.arf u uliyle alınacaktır. 

2 - Mm·akkat teminat (535 ) lira (50) kuru~tur. Şartnamesi, para,ız olarak kcr 
mi:ıyondan her gün alınabilir. 

3 - lsteklileıin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup
larını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka_ımpaşada bulunan komisyon 
ba~kanhğına makbuz mukabilinde \'ermeleri. (8682) 

' Askeri Fabrikalar Sahnalma Komisyonundan: 

Tesviyeci, Tornacı ve 
Duvarcı ahnacakhr. 

Küçük Yozgattaki fabrikamız için tesviyeci, tornacı Ye birinci ve ikinci 
sr-....!f fü ... " .'::.rc? ~I a!m8C&ktlr. isteklilerden fstaıibulda bulunanların Zeytin
burnu fabrikasına Aiıkara ve civarındakilerin de yol paralan kendileı1ı1e nid 
olmak ve yapılacak denemede göster ecekleri ehliyete göre takdir edilecek gün
delikle ça.lışmağı kabul edenlerin istfda1ariylc birlikte doğruca Küçük Yozgat 
fabrikasına mUrıt~aatJart. (8467) 
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Jstanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi No. 28-Telefon. 43849 - Telgraf - Dekawe 
lstanbul Galata satıf yeri: Mltakldls biraderler. Galata. Hezaren sokak No. 2 __,, 
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iki tehlike işareti : 
Nezle ve baş ağrısı 

i tecrübe ediniz. 

Soğuk algmlığmm • 
bu ilk alametlerini 

~RiPin 
ile bertaraf etmez. 
seniz birçok ağır 
hastalıklara tutul
mak tehlikesi ba.gı 
göstermiş demek
tir. 

Bütün ağrı, sızı Vt! 

sancılan derhal 
dindirir. Gripe, ro 

matizmaya, di~. si
nir, adale, bel ağ
rılarile kıırkılığa 

karşı bilpassa mU
ess:rdir. 

i cabında gUnde 3 llaşe alıoablllr 
lsl :n ve markasına dik ka t. Takllllarlnden aakmınız. 

1
-. KUŞ T u· · y U nden bir yastık= daima yumuşak, daima 

makbul bir Yılbaşı hediyesidir. 

Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. 1 
1 YORGA.ı.~, ŞiLTE, ÇOCUK YATAKLARI VE SAiRE, .. 

Fabrika ve deposu: lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı Ömer 1 
1 Bali oğlu Tel. 23027. Satış yerleri: Beyoğlunda ve Ankanıda Yerli 

Mallar Pazarlarıdır. 


