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Veni Romen BaşveD<nOınnn beyanatı : Mısır Kralı Faruk 
''Romen milletinin ve Kabineyi 
ekalliyetlerin yardımını 

talep ediyorum,, 
azletti 

Faşist teşekkUllerlo IAğvını lstemlyen 
Başvekil bu işe hayret etmiş 

Kahire, 30 (A. A.) - Kral Faruk bu Hükfımet, hattl bu sabah bile böyle 

Veni kabine işe başladı: sabah saat 9 da kabineyi azletmiştir. bir ihtimalin önüne geçebileceğine kail 
Tahmin edildiğine göre yeni kabineyi bulunmaktaydı. 

Demokrat gazeteler kapatıldı, 
il8yetlere Faşist valiler getirildi 

teşkile Mehmet Mahmut paşa memur e- Kralın mektubu hükfuneti şiddetle ten 
dilmiştir. kit etmekte ve hükOmet mahafili bu 

Mehmet Mahmut paşa 1928 den 1929 mektubu doğrudan doğruya saraydan sa• 
a kadar başvekalette buluııınuştur. dir olmuş cepheden bir hücum addeyle• 

Kral Faruk, kabineyi azletmiş oldu- mektedir. 
ğunu hususi bir memurla Nahas paşa- Azlin esbabı mucibeai 

-
~Uit11da Teruelin cum1rrtriyel ordum t arnfımlan i.ııgaline dair iki resim görüliiyo1 

ispanyada harp en 
şiddetli saf hasında 
stıerın taaıırruza geçtlfll haber 

verm~r 
Caudete, 30 (A. A.) - Tenıel şehri ağzında kAin olan ilk hatlarını işgale mu 
~ Franksist ku~etlerle beraber bu vaffak olmuşlardır. Muharebe, dün gece 
~ Havas ajan ı muhabıri bildiriyor: geç vakte kadar devam etmi~tir. Milisle. 

'tayyareler tarafından kuvvetle müza- rin anudane mukavemetlerine rağmen 
~t olunan general Davilanm f ranld~t faıkiyet frankistlerdeydi. 

tı, cümhuriyetçilerin Teruelden Da· Diğer taraftan frankist tayyareciler, 
ve Albarracin'c giden yolun dört yol _. Oevıımı 8 inciı!e 

Uzak şarktaki harp 
lsımıeırı meçlhuU bazo devuetıeır 

tarafından 

Yeniden tavassut 
eşebbüsleri yapıldı 

Çinli kadınlardan bir ordu 
teşkil edildi 

Canton, 30 (A. A.) - Japon tana rin tayyare dafii bataryaları bu Japon 
~. Kanton ve ca-annı ~iddetle bom· tayyarelerine ateş etmektedir. 
~n etmeğe ba~lamı lardır. Çinlile- ~ oenmı R ınctde 

Pariste grev dün 
sabah durdu 

llı teldlflerl $[6rilşillmek Uzere işe başla· 
lbatarı teklifini grevcller kabul eltiler 

,_ 
...,,,, Gu4.,,, fabrikası işçilerj grtfl do layısiyle ltrketmcdikleri (Jıbı ikada .No-

eli dansederek geçirmişlerdir ~ Yazısı 4 UncUdc 

Bükreş, 30 (A.A.) - Demokratla. 
rın Dimineatza "adverul,, ve "Lupta,, 
adındaki gazeteleri tatil edilmiştir. 

~ Devamı 8 incide 

nın evine bir mektup göndennek suretile Kahire; 30 (A. A.) - Kralın Nahas 
tebliğ etmiştir. paşa kabinesinin azline müteallik olan 

Azil keyfiyeti hükfuneti biraz hayrete iradesinin esbabı mucibesi şudur: 
düşürmüştür. _.. Devamı 8 incfc.le 

bi~'!'a~:::~~ık· Hocasını yaralad~ktan 
Mevcut ol mı yan arazileri - son ra h 1 r s 1 Z h g a 

satarak 

iki milyon dolar b 1 a ge ç dolandırmışlar aş ıy n n 
Nevyo~. 30 (A. A.) - Adliye çok 50 vak'a ya· ptıktan sonra mühim bir dolandncılık vakasmı mey-

dana çıkarmıştır. Son seneler .zarfında • h t k ı d • 
Nevyork, Panalvanya ,.e Ne,jersey eya. nı aye ya ayı e.e Ver 1 
letlerinde yerleşmiş olan 1500 kadar Slo
vak, lzlanda sa:ıill rinde kendilerine bü 
yük arazi temin edilecek diye aldatılarak 
kcnjilcrinden iki milyon dolar alınmış
tır. Bu çetenin elinde bulunan yer ehem
miyetsız bir kil ve kum parçasından i
ba ~r. Bu i)e 51 kişi methaldardır. 
Bunların elbaşılan yakalanmıştır. Biri 

Polis ikinci şube direktörlüğü epey za 
mandanberf aranmakta olan bir hır
sızı dün Beyoğlunda gezerken yaka
lamıştır. ...,.. 0e9am, 4 tınctıde 

Erkek- Kız 
katil oldu 1 

de intihar etmiştif. Fakat hAd"se Fransada oldu 
Çete efradı arasında bazı Slovak gaze- ve katil Fransızdır 

telerinin muhabirleri de bulunmaktadır. 
Bu gazetr;:r lzlandada elde edileCek top. 
rakl:ırda Slovakların milli kıyafetleriyle, 
milli dilleriyle rahat rahat yaşryabilecek 
terini yazıyorlardı. Dolandıncılar, Slo-

• vakları aldatmak için birtakım sahtt> 
planlar ve bu meyanda tanınmış şahsi· 
yetlerin ve mesela Hoover'in de taklid 
edilmic:: imzasını göc:;t.ermişlerdir. 

Yaşamak 
Hakkı 

Cumartesi gilnU 
Ht\BER'de başlıyor 

Yaşamak D=Oalkkı 

Nazım 
Hikmet' in 
eseridir 

Muharririn en yen,i, en beğendiği 
eaeri ve ilk romanıdır. 

Fazla tatsl Ata 
\ 

IUzum var IQI ? 

Fr.ınsamn erkek kızı Viyolet l\loris 
geçen gün Jozef Lökam isimli bir genci 
öldürmüştür. Hesimde erkek kız wlda ,.e 
küçiik re!;imde de öldürdüğü adam gö
rülüyor. Buna dair taf5"iUitı 9 uncu sahi 
f em izde bulacaksınız. 

Hırsız Ba1ıarltin 

Rusyada yeni 
azil ve tayinler 

yaplldı 
Moskova; 30 (A. A.) - Sovyetler biı: 

lığı merkezi icra komitesi, dahiliye komi• 
ser muavini Rijovu, orman işleri halk ko
misı•rliğine tayin etmiştir. Merkezi icra 
komitesi orman işleri halk komiser mua 
vinlı•ri Gantman ve Koganı da azlc.'Cll: clC 
Hod ni onnan işleri halk komiseri hiı ı™ 
ci rnuavinliğme tayin eylemiştir. Kıa: ia 
vintr.ev, Sovyet Husyanm Lih·anya ~fit 
liğine tayin edilmiştir. · 

Filistin meselesi yüzünden 

lngiliz kabinesinde 
ihtil8f ~ıktı 

Londra, 30 (A. A.) - Daily Herald 
gazetesinin bildirdiğine göre, Filistin hak 
kındaki siyaset bahsinde kabinede kuv
vetli fikir muhalefetleri çıkmıştır. Sir 
Samuel Hoare, Lord Vinterton, Lord 
Zetland ve lord Halifax, basvekili Filis
tinin taksimi planından vazgeçirmeğe 
çalısmaktadır. Bunların isteği, Balfour 
beyannamesine rağmen, Yahudileri, Fi -
listinde bir Arab devleti çerçevesi dahi
linde akalliyet halinde bırakmaktır. Bu 
noktai nazar. kısmen müstemleke nazırı 
Ormsby Gore'un da aleyhindedir. Müs
temleke nazınnm istifa etmesine daW. lh 
timal verilmektedir. 

Çarpışmalar 
Kudüs, 30 A. A .. - Evvelki ece 

N abluc:;ta, askerlerle harabelerde t 1has.ı · 
sun etmiş olan müseJlfıh .çeteler arac:m
da yarım saat dc\·am etmiş olan bir PlÜ .. 

sademe vukua gelmiştir. 

Kendilerine bir tayyare taralı clnn 
müzaheret edilmekte olan a51$erlcr. mit.. 

ralyözler kullanmışlar ve mütcam l .n 
dağıtmışlardır. 

Müteamzlar, karanlık içirde kr1\.T ... a 
muvaffak olmuşlardır. Akka ve K 

mıntakasmda yeniden bazı te\kifat ıcr ı 

edilmiştir. 

Sık sık tecavüzlere uğramakta olan 
Yafa - Kudüs yolunun nezaret \'C ı~o!1 .. 
trolü mühim bir surette takviye ec'!ilmi~ .. 
tir. 



Süµısa 

Ho enzolernli 
Amanya a 

Vil elmin 

dö mesi 
etrafında aç söz 1 

• 

Va n : Şekip <lündüz 
S ABIK Prusya Kralı Ye sabık Jetinin telakkisi. Eğer biz 1914 te Alman-

Almanya Kayzeri Vilhelm fon yayı idare etmekte olanların harbe sebeb 
Hohenzolern'in Almanyaya dönmek üze- olduklannr kabul etmiş olsaydık, belki 
re b:.ılunduğundan bahsediliyor. dünya ile birlil\te bizi de ateşe sürükle-

Sabık hükümdar, zaman zaman miş olan sabık imparatoru, Alman milli ı 
tekrar Almanyaya dönmek me - vicdanı huzuruna çıkarır ve hakkında 
rakına tutulur. Dünya matbuatına heye- bir ceza vermeye liizıım görürdük. Ama 
canlı haberler temin eden müteahhitler, biz, 1914 _ 1918 harbinin baJamasında 
yani ajanslar bunu derhal her tarafa ya· ve seyrinde Alman; ayı tam rnanasile 
yar, heyecanlı haber okumak illetine tu- masum ,e mağdur addetmekte olan bir 
tulmu~ olanlar bununla birkaç saat tir- siya~i kudrctiz. Binaenaleyh Vilhelm 
yakilik giderirler. Sonra işin aslr olma. masumdur. Bu masumu fazla mağdur 
dı~'I anlaşılır. Bu balon da söner. ctmiye seciyemiz müsait değildir.,. 

Yapılan tetkikler, sabık haşmetlCıda Eğer Bcrlınclen gelen yarı resmi haber 
bu merakın en az iki y:ılda bir nüksetti- hakim Ye re mi Alman makamlarının 
ğini söylemiye müsaittir. hakiki temayüllerine az çok tercüman o-

Mc eleyi bir ferdin hususi hayatı ba- labiliyo:-sa, bizim bu tef. irimizin esasa 
kınımdan mülalca edince Vilhelmin bir mutabakati reddedilemez. 

· daü sılaya tutulmuş olacağını kabul e- Fakat, bu takdirde Vilhclm esaretten 
debiliriz. Doğdu6ru. bilyüdür,rü memleket- hürriyete ulasrnrş olmaz, elincieki mini· 
ten. alr;trğı muhit ve iklimden uzak kal· mini hürriyeti tehlikeye sokmuş olur. 
manın azabı büyüktür. Taliin hiçbir in. Tarihin hiçlıir de\'rinde tahtından, ta-
sanr böyle elim bir akıbete ula~trrmama- cından Ye salfihiyetlerinden mahrum c-
smı temenni edenlerdeniz. Fakat Vil- dilmiş bir hukı.imdar, eskiden hükmü aL 
helmdeki daüssıla bir başka hastalıkla tında bulunmuş olanların hükmü altın· 
ihtilat etmektedir ki bu ihtilatın kosko· da kalmak ihtiyatsızlığını göstermemiş
ca bir milleti, daüssılanın bir ferde ve- tir. Birinci Napolyon, üçüncü Napolyon, 
receği azaptan daha büyük bir azaba Avusturyanın genç imparatoru Şarl, ve 
mahkQm etmek istiyen bir seyri vardır. §U, bu, 0 e~i imparatorlar tahtlarından 
Binaenalevh meselenin tıbbi ve Alman ayrılınca daima memleket dışına çık
mill~tinin ·insanlık tarafım alakadar e- mak hünerini ve ihtiyatını göstermişler
den tarafını derhal unutmak ve si~·asi la- dir. Bunu yapmryanlann veya yapamı· 
rafını mikroskop altına koymak icab c- yanların, faraza Çar lkinci • 'ikola ile 

diyor. :Meksika İmparatoru Mak::ıimliyanın a.. 
Alman milletinin siyaı:i sıhhati ile ala.- kıbetleri tarihte okunabilir. 

kadar olanlar düne kadar hu "avdeti şa· Ilitlerin bugünkü kudreti karşıı:mda 
hane.. hastalığının önüne geçmekte bil· bir Hohenzolcrn hir sinekten çok daha 
vük bir dikkat ve acele göstermişlerdir. acizdir. Lakin Nazi kudretinin verdiği 
Bugün Almanyada iktidar mevkiinde bu. hürriyetten istifade ederek, bu sinek, Al
lunan Nazi partisinin liderleri dahi son manyaya girerse, bir gün "müı'iç oldu
~·irmi dört saate kadar Vilhelm fon Ho- tru .. veya "mide bulandırdığı sezilebilir. 
henzolern'in Almanyaya avdetine karşı Unutmamalıdır ki insanların "sıhhat 
dumıayı iç ve dıs sıyasalarmm belli- namına .. sinek imha etmeye çok ah~tlk· 
>J~lı bir esası :ıddctmi~lerdir. lan bir devirde yaşamaktayız. 

Acaba son yirmi dört saattenberi Na· Binaena!eyh Almanyaya dönmek Vil· 
zi p:ırtisinin teifıkkilerinde bir değişiklik helm bakımından hiç de aranacak bir 

mi belirmışlir? "saadet" değildir. Alman milleti bakı-
Almo:ı.m·arlan gelen yan resmi haber- mındansa, bir an dü~ünmeden ~yle di· 

lerd; şoyİ:! bir kayda tesadüf etmis bu· vebiliriz: 

• Bu Hohenzollemli Vilhelm hiç de glizel lunurorw:: . 
"Eğer sabık imparator memleke:ı~e bir yılbaşı hediyesi de!!ildir. 

dö"'ımek bterse hiikC'ımet bu meseleyı sı. Şekip GONDOZ 

ya i mahi~elte addetmiyecek ve eski im. :::::.:::::::=-.:==::..-===-acı: 'liia!: 
pa~ıtora karşı eski hükOme~lerden daha •• •• 

dürüst bir hattı hareket ittihaz edecek- !! Doğru il 
tir.,, •• •• 

Acaba bu yarı resmi cümleler, Alman il1 ? :: 
hükumetinin Vilhelme büyük ümitler ~ Değil mi . ~:.i: 
vermekte oldu&runu ifadeye müsait mi· ·ı 

dir? t Beyoğlu HavaJ?azı H 
llk bakı~ta. evet. .. Fakat kısa bir mu- 1İ~ı k ti laca klor 1 n ':: 

hakeme, bu cümlelerin hiç de Yilhelm'in h ~ r e O g 
arzuıarına·uyar bir temayülü ifade etme· i=I ay başlarında H 
mekte olduğunu gösterir. lı toplamalıdır n 

B!r kere "hiikOmel sabık imparatorun !i lstanbttlda, hattO bütün dünyada, i: 
mer •. etine dönmek istemesini siyasi •• •• 

!ıf aylık, taksit gibi tediye/er, daima ay- :.:. mahıyette addetmiyecek,, deniliyor. Bu- ı: 

.ı: başlarında yapılır. Det'let ve biitiin g nun manası bizce şudur: .: . d.k •• 
'i müesseseler bu zamanda maaş ver ı · :: "Tadı imparatorluğa Almanyada yer ı •• 

"Oktur. Vilhelm basit ve mütevazı bir i! leri için bu tabii bir neticedir. :: 
;/ . :i Şehrimizde de, birçok biiyiik miics- n vatanclac:. "İbi hududlanmızdan içcrıye : •• 

" b h sescler ayııi tıoktayı nazatı itibara a. :: girerse bir şey demeyiz. Demeyiz ama, :i .. 
kendisinde ufak bir imtiyaz vehmetme- i: larak, müşterilerinden alacakarı parrr- H 

ii ları her zaman ay başlarında toplamak ii ine de asla tahammül edemeyiz. Sabık 
irnparatora•karşı, eski hükfunetler, kin- f: yolunu tutmuşlardır. Fakat yal:ıız Be- !~ 
dar bir hattı hareket takip etmişlerdir. iE yoğlıc lıavagazi şirl;eti diye bir mües· !j 

ti sese ı·ardır ki, bu .şirketin 111emurları 1 :" i Biz ne ona, ne de Hohenzolem ailesine 
1
• • 

düsman değilız. Rejim tasfiyclerini yap· 'Iİ abonclerdcu daima ve daima gayrimıı- g 
.ı ayyeıı ztınımılarıla para istemektedir. :: nllı:;tır. Bu aile Almanyada saltanat hak_ •• :• . ~~~ :~ kt kabul edilmiş bir hanedan olarak de- •• •. 

b' ·1 b. b .... k H Zaten haı·a~azi şirl-efini•ı wal kon- :i ğil, büyük toprak sahi 
1 ası ır uru is trolu da aym şekildr. yap:lmaktadır. il 

Çiftçi aile i olarak tanınmaktadır. Ve ka- •• •. 
b. p ı :i B.ıum yirmi gıi11dc, bazan il:i ayda bir H nun muvacehesinde ır omeranya ı •. .. 

!i 11ğranır ve abo11cııi11 sarfiyatı tayin e- g çoban ailesinden bir Bav~~er~lı ~Ht~i ai- :: dilir. ii 
lesinden bir Saksonyalı ışçı aılesınden •• .. 

!! 1 ş bu ~el ilde ,fcMm cllıkre Beyo;ı- H 
kat'iyyen farklı değildir .. ı!o~enzolem~:- H lım fa otmmılarm havanazi . parası;ıı ~1 
rin hep· i hudutlanmızın ıçı~.1e1 ~1·a5ıyadıl· :: tcdiyetfe sıkıntı rc/.·me'eri rlbctıe tabii- !! 

den bu ailenin \ ı ıe m a ı j: d. B . 
/ 

. . d :: 
lirken, ne mızda ~·a=maktan menede- fi b~r. ".şır ·cdı ığr~l,~ e P~k lıoşo gidecek ii 
çocuğunu ara . ;/ "" . d H ır razıyrt " • ., r rıma, nedcnsr, iş H 
hm. Eğer Vilhelmın A ~eml_ek~t dışın ~ ~~ bir liirlii başka bir şekle ko11a11ıamıs. i! ı 

bir mahkumıyetın ınfazı su :: tır ~ :: bulunması . . b · bü ·Je :: · :: 
retinde mütalca edılıyorsa, ız 

1 
)~· :: Bcyn~lıı haı•agnzi şirketi. u1.ıoııc/P.rin· :~ 

b'r mahkumiyeti kabul edenlerden c eg,
1
: ii den alacaffı paraları ay /ıo~laruıdıı. ı c !! 

•• 

1 

'Zir'" 0 mahkumiyet karan Alman) '1 

1 
:: lıer a\• a\'ni zamanda tnplanıak ;,.;

11 
!: 

'" ,_, c:. f d n ,.e - " · •• da ani Vabancr hffüimler tara m a • m Uhmgl'[ 11 /('Y/ibatı almalı ve bu "arib :: 
c;m B · · Ver •ı - - ~ ..... - - h •• . . bi; Versny kararıdır. iZ l5C - ,:: vazıytı orıaaan kalkmalıdır. n 

rılmış rt olarak 1\.~rtn11~ .............. ·-···-········4····· &••·a····-··ı·······"· 
t ve cıa sız J • ·-········· .. ·····-··· .. ····-···· •••• ·······• ••••••••• ı sayı kayı sız Ge ~ye kalıyor Alman mil· 

bulunuyoruz. rı 

g z e 
\' azu l: 

Dünyn:ıın hı:r laı·dında "S..:cı ıcı -

re,, ye doğru bir temayül var. Bu .e
mayülü:ı ilcrleyiş:ni adım at'.ım t. b.i.ı 
etm::k gayet kolnyd.~: 

'·Eikarı umumiye,. leri arayınız. 
Efkarı umumiyeyi buldugunuz yerde 

''hürriyet,, vardır; "ı°ahaj ır..:ı.s.uniyet,, 
ve "vatandaı mcnfıuıtlerinc hürmet,. 
vadır, bütün gilzelİiği ile "medeniyet,, 
berdevamdır, \'e ır.cvcut rejim mutlalm 
"kuvvetli,, dir. 

Bir memlekette ''dlcarı umumiye,, nin 
günlük ifat!eden mahrum oldui;'Unu nm 
seziyorsunuz? O meml~kette seyahat et 
mekten çekininiz; omemlekettcki reji
min akibetinc emin olmamak zeka&mı 

gösteriniz, o mernlc~etin vatl\ndnşma 

acıyınız! Zira, orada vatandaş mutfo~a 
bir zümrenin tazyiki altmdndır. 

'· 

o 
f\ fzanıett ·n 

•• 
u(yaia·r gü~u 

L !r ! .. Ü r~ .. çı bU g I ıı son gun ... Ut:J· 

• ile. y~ınn arasında bır fark jb· 
yacak; sad ce mektublarm.uz.ttl ~~ 
rinde 7 ra'<amı kalkıp yerme bır 

recck. D~rusunu isterseniz buna d~ 
- men değil, birkaç gürıde ~ı.'5?cağızbi 

miz, sarıki kakmimiz kcndılığınde~.0 ko) U\'trecek: üç yilz. altmış beş gu ô 
, eL imkfuıSJz bir rücu arzusu... 

1
· 

· fark 0 bu ;.m ıle yarın ara frtda bır 
., . 1 .. ı ·· .. e anJa , ::ı~ '< ama >unu gon umuz 

1 
, 

· . · 8 oU nın im'dtnı var mı? Bır 7 nın. d 
m "' bızde, uınid \'e korkular J~ r 1 
kU\ "eti hare!rnte getiriverir. Yenı ) ı 
ri} or, ace1xı bize neler getirecek? ..... 

Geçen s. ne 31 ilkkanuoda kurdu:. 
? flatta hulya!an h:ıtırlıyor musunuz. _ ·ti 

gün. günlerden ne idi? hemen 50~ 
l:iılir m isinız? Bir parça, yanm ~ 
qüc;ünuıı..:e eını;ue bulursnuz: ma e i 
bu }ıl cumadır, geçen yıl perşem~ 
Fakat bunu haftzanız~a değil, an~dl 

• iiJlll ginizle bulursunuz. Fakat esin ·r 
bulmak için henüz hiç bir çare bı 1 

diği için 31 ilkkanun 1936 . pe. ~}\ıı 
gunü buldıığunuz hulyalan ımdı 

yetle söyliyemezsiniz. J937 yılı on~~ 
hangilerini tahalrkuk ettirdi? han..~' ·~ 

). dert 1• hararetle istenilen bir şey hn ın . 
nilmiyecel<:, şiddCtle ~orkulacak bır 

Bununla beraber, o memleketin rc
ıikannda bulunanlarn da acımnmazlık 
etmeyiniz, zira onlar, bütün o kahlı:ı.r 

görünü§lerinc rağır.en encamlannın ne 
olacağını bilememe;1in azabı. ve devamlı 
kabusu içinde bunalan bir takım z:ıvnl· 
lılardır. Vatandaşlarına ;reva göı-dükk•ri 
tazyik arttıkça i ('tanınız ki kork~lan 

halınc. getirdi?... · . 
1 

ıı 
Onları hiç düşümncyin, 1937 )'l 

1 

ki ha.yatınızın. muhascbsini yap 
kalkmayın. 1938 yılı için hulyalar 

Server hkit, kapağının tertibine \"n· . run, unutacağınızı, \İÇ yüz nlt~ş 
rıncıya katlar güzel olan bu cşcri:ıden gün sonra hiç bir kıymet \·c.nnir 

0'.l:::ctccilcrin piri me1'1ımn Agah 

k .. l • atıyor• 
bize hia~e olnrn ~u cum cyı uz. . . . • zi bildi&riniz huly.alar kurun. .. 

"A"a·ıı Efendi, Türk gnzetccılıgtnm hul d et <rilnud artmı~trr. · . .. Yıl sonu yaya a\ o .. 
Efkan umumiy:eyi günlük ifadclcl'ln· · 'd' ' hh te ,'C .. 

den mahrum edenler, temelsiz rejimb- pır~~:·; Turk gazeteciliği çoktan lt3bul -:Iulyayah ~ani h~r t!e~~v~ ~ak;t 
ı·inin daha fazla Hrsıldığını hissettik- etmiş bulunmuyor mu? iliz: Agah E- g.~· s

1
eyal a e, sasal zee. \·ı··ı du .. ı:Ö~cesirıde 

· ı ı . . ı. d T .. k tun )Utı arın a ı ' :; t k leri gün dı:ıha müstebit kesilır eı·. s- fendi pirimizle l:end.mız ~a ar .. u~ y•ı .d. ? ~·hhat zenginlik, saade 
t .. r'et . . _, 1··· k . r. tnnhm·n gı mı ır. ~ ı < ' raJl1 tibdat hiç bi, znman ceme ve cu i,ra. ôlcm'"'" ue, "' m;o~ • de olan ad:ım onlann mkini çıka_ ~ 

ifade etmez. En biiy~k gaddar, en bü- de gurur duyduğuna esasen ınanmışız- . .. . . k •bctmertırı 
k k ...:ı_ kt çtinku her ıyı ey, onu n) "'"ı 

80
c yük cahil ve en bü) ü OrKa ır. dır. . . . kuc;u ile bcrab~r gelir. Onun zev" 

Bizde ... eni devlet, bir cihan karşısın- Eğer dcttum~z ~~rvcr, cscrının s,k. f 
.1 • d. . h dıc;arıdan sa tır. . <l• en bü)'ük, en hayati mücadeleyi lrn· Jet mcrdCL<n: "A~a:ı Efen ı,, nın mu • · tl . 

1 
.. ~1ence5l· 

-, . . .. . d l k b. Büyük ~e} alla enn ası q; n( 
bul ettig- j günlerde dahi efkarı umumi- tdif mczıyctlerı uzerın e ynpı ac.. ır . Kncc, }<;v 

d • ı . k t · zırlıl'l~ra. da ba~amudan ° dt · .. l .. k ·ra:leslııden mahrum c.:tme- tcth:kte arnımydı deha ogru ımc c ' y ··nıerde yeyı gun u ı • . • k A'~rmek iizere oldugunuz gu 
mistir. Bı.ı meml~ets11 rejimi ~ ı:nrıg- · ederdi; ve cş.~i bnzıt hyao: ~ım çe ·. · . a • ~ •• r da ...rn;ıı :e.J;I: rur~ olu,.unJa ~ n:jiınin ~f~ uroµ,mir · mü~a ıbir; ~ ·c:ı~ tf'v,ih.d.imı ıölurda. · ~mıcür1·Her· )ıeı_:ı ?q ın"' ..... ,.ö 31 ıl 

" ' il.·· \ff( ~ gy k bac;mauan 0 11" 1 yeye g(!,$terdiği. aay '-! hily.ük. ir ıol Bir Jıed~E ki l?üt.: ". ·Tütk..ıı~t.w ' ı ·• ni nuna a ; . . 

-tarafından bir Jlculup olarak h~ul edı- "kanunôadır. . .· bı·tjn oynar.· d b ın r 
Ben Umumi Harpte gazeteciliğe br.ş· lir ve yeni Türk gnzctecj::if\in .n~şcindı 31 it!·ktlnun ... ·Snn e ır. ş-ey ö•l 

ladım. Büyük harbin felaketleri ile · kull::mıl;ıcalc malzemeyi göze vıırtnu~ ~ · yenio.;iryiı~ . bilme~iğ!miz, bıl.~:~jlc )1 
mütarekenin ilk yılının facialan içinde )urdu • ğimız, 'lç.lmizc bır korku ~o~ ~ ltn b~= 
toyluk ve staj devrderimi geçirdim. Scrver'in eserine c4\y\\narak pirimiz özledi rimiz ~eylerle ,dolu ) eı~ıı t::ıthll 
Anadoludc\ yeni devletle ayni :aı.rnanda Agah Efendiyi tcrıc~p $dctt meziyetleri yacnğını haber veren şe~ le~ır~1~ jl' 
ba"lıyan ytni gazeteciliğin ilk &atırlar:ı· §Öl le sıralayabiliriz: · onların 'ihri \ar. Durnrda ın ttı 

:s l . y • • .. • ic; olan nl nı yazanlardan biriyim. 1 - D'plo:nat oması, le son )apra ~ına mmış, e.nn .: ).UZ !"' 

Fikir ie politika gazeteciliğinin en (Atina ıefirliğine y~kselmiş, Pnris vim yarın J,alkacak, yerın.c uç }lıll~ 
müsbet sütunlarında <h, en müfrit, ~ü- stforetindc bulunm:.:ş, kcndisiııc hw~" .mıı; beş umid, iıç yüz altın~ş be,.lkşt·~rııı 

~ ·· h n i.,•ha ~·l ,.0 ma)ıı·"'m rne"....,urjyctlcr verilelııl- l ,ı 31 I' 
,ültücü ve hatta "'" " ""' - • • ' ... .dolu bir tıık~ im • gJ: ':'f." .. ,ı.-iı ne., 
lık gösteren ıütun •'n çalıştığım miş.) . sen yılın en güzel g~1u.:u.u, .çuı . ·dcCI 

. 1 k t D ' d l ' · · · ..,,tlJ günler oldu. Bir çcı. •. ..a meme e - 2 - ev.et a arnı o ınası. lacn~r bilinıniye.!1 bI[- )cmnın , .. 
lerde en norrrU\I şaı tlar içinde bile f!a- (Posla nnzn lıih yap:nı~ ve bu i;te, C 
zeteciye ı·eva görülen sayısız tazyikle- postalar· üzerindeki k:ıpitülasyonlım ın. Nu-rullnh Jı,."f A 
rin hiç birine, y.eni Türk devlet\n1n kal:lmı!:>ılcc.:ck dcrecec'!e, hntta meşhur. , • ... }ırltl 

k .. ..nk· .. h b d tesadüf "adra:ı:anı .t.liyi kıskandıraenk dı::rec~c f ' cahil •• • ogü:ı u •ıe bugu u nya n n • Hiikfım~t ima llH an • ıet• 
·1 b·ır muvuffokıycte ııln~mış o!mnsı.) d i fer edı emez. .J~·ark Simen hl .. Bu hal yeni Türk devletinin en buh· 3 _ Hak ve ad<.l(;t ndi'lln: olmut, ··· 't..;/ ~ v 

ranlı günlerde dahi "matbuot hürdür,, ( F cvkllladc mahkemelerde 1 ~U:Iıl: 1\ U m p 8 n y il S I 81 e Y 
şiarına ne büyük ındakat göstermi~ ol· yapması, ,:c\·rinin en büyük ınlahıyctü aı•ı 8 1 bir cavtt ı;:ı 
duğunu ar,.ıkça anlatabilir. . hukuki mcclisleı;nrlc dc•·amlı .işler d- '\ a:ı'I ., 

· De\l•t taraftndm1 ·a.tınahn ..s .. t1l'! • 
O günler~e gazctecinjn, §Üphesı;e, n- masıJ. · ' 1.ıv· ıJ 

raııra; 4 _ .Ekonoır.i politi:k·;n cahili olma" şimendifer J,umpany-:.ı:!l ·ın:m~ itıdı1 
- Acaba baınna bir b;la gelir mi?. ması, l\Ic\lfrd: ~fo~tafa \ıc Mclurict ~cJ.:İ 6 

Diye dü§ündüğü nkiydi. Gün ı:cç- 5 - idare ndnmı olması, ki kişi, şirketin t~.ifye me;~eSifldt tı 
tiltçe hadLclcr bu .to~d,l:J:lün ınn!1nt Muhlelif muta·sn!!_lfld:larc'n gece. 1 l•a- leyhine biı inci ticare~ mah e , 
51zlığını -göze wrdu. nihayet bugünkü -yatı, lh~lkı çok jyi l:mıdığına, .hıılkı iı:fa- da\'a açmı~lardır. · . Jl'leıtlıırı' 
gazeteci )cti§ti. liugünkü gazeteci re cbnesini bildiğine bi~ d-1ildir. Kumoanranın bu iki eski •tiil'ı: ~ 
"Türkiyerle matbı:at hürriyetinin yerin 6 - Y orulrria2. bir müdck}tik olrn.·m, ta ,fi)(!,)~ \İğ.rıya·n şirkct!n, g~),: ,~~~· 

• ı h tt• b' 7 _ ' ·' -'-u~ ··e imposant ~lmasJ, · · )ara ılaamı ..ıll esaslı bir manevi m"caaesc ,..e a a ır Y Wi • • lan bütün memur • , \ • J1 >·· 

an'ane,, olduğunu ıbilcn adamdır. Ve 8 - Sempatik olması, ve heyecanlı halde Tiirk 1neıl\Urlan bu hald~ 3çJf'ı, 
b:.ınu bill:iği içint!ir ili bu memlekette adam olması, · rum etmi~ olduğu i°ddia iyle d<ı' _.ıı 
rejimin kt..vvetinc,"'<ı<:vlethı yükrek ku- Gerek Avrupnd.ı E;erek memleketi- )ardır. bıılıl~ 
manda ,,,.nivolı<1a.in; id,,.. odon zel<~ 'mizdc, hor •=• ettiği in,..n tarnfm· Henüz tahkil<at _safl_ıasınd~ır 

0
111' 

ve bilgiye, dvnnmertlifc ımraılmaz bir dan scvilnıi~ nc!nmdır. hu da\a etrafında ~ımdıye )\3: 

imam ve hayranhğı var "· memur dinlcnnıi,tir. · d 9 - 0·11 b. Hınes1, kitap sevmesi, mu· ~ 
1 b. d k dn allimlik c..:tmekten haı:chticmesi. _ Bu satır nrı ıze yaz ırnn !!C,Y nr a • 

l k . 1
• A k d h t Gazetecı· ~inirli" adamdır. O ferden şımız Sen•e;ı· s ıt ::ı _ n artı n . as ır· 

c!ığı bir e.ser o!du: ilk Türk gazeteci hocahk y.,pmaz. Olft:r, bilgisini dnima 
"Agah Effndi,, nin hay~tım büyük bir arlbrır ''c kürsüsünden )'ani ıütuhla-
clikat ve thiı:likle n•ütalea etlen b:.ı eseri rından ders verir.) 
c'.!ı.yu:ıca, ilk Tüık gazeteciyi boğan 10 - Toprnğı sevmesi, 
şartbrla bı.:günkü ı;azetccİ)i bc.ıliy<:n (Bu sevgi vatan s~vgisinin tamken-

• · l ı...• dah l 1 ı disidir. Hiç kimse bir ciftçi kadar \'l\• sa:·tları biri ıriy e 'Dır . a ; rşı n~ ır- ~: 

• b J'9 B 1 b b tansever clnmaz.) ır.ak imkanını· u.;ıum. unu a era ::r 
bur~da ya:.tığım bu mukayc::eden hah- "' * • 
ı::dccck ~.~ğ:lhn .Bu mukayese ne dere- Bu memleket efkarı umumiyesinink-
cc ilk gaz<'tecinin n'cyhiİlc la Agah E- settiren u:ızcteci lmdrosunda, bu .m1..zi-
Cendi ile Lurrü:-ıkü gm:eteci nüm-:ınelcri yellerin hepsini birden elde etmiş un-
arasrnda yaptığım ikinci bir 111ulrayo'c surların çoğnlmas~ Türk gozctcciainin 
de o dcı-ece ''pirimiz,, in lclıine"'tıcticc • temennisı ve emelidir. 
vermi§tİr. Nizrunottin N'AZIF 
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Görüşler: 
amıt Nacı 
Ptanın asıl 
rnetı neydi? 

DENtZClLtGlMlZlN, bilhas..c:.a 
he· ~son )irmi beş yılı içinde canlı, 
eU· ,_ eci ve sempatik bir ı;ehre olarak 

~liıınfu: Hamid Naci kaptanın ölüir 1 
dikkatle durmak laznndrr. ev· 1.,,. 

.'IQ, ~'lllarca evvel denizden ayrılışı, 
llıartınm bir kayaya konuc:u ka
-OıU telllii edilebilmişti: fakat ö
lliıeı Heybelinin çamlarından her 
tiylerin süzülüşü kadar adi bir 
lıAcıisesi suretinde kabul edilemez. 

...;icı Naci kaptanın ölOrnü. büyük 
'iler yapını~. büyük kültür hare
UYandırmış, büyük meziyetlerin 
'ni vermiş büyük insanların ö

\~İbi, bizi, çok devamlı ve hakiki 
ı...letne bulamış olan bir ölümdür. 
'"ilci Nacinin önümü memlekete ~a-

. bir denizcinin ölümü olarak, 
~ hatıralı bir emeklinin ölümü 

baba adamın ölümü olarak, 
.ırildi. 
. · z bunun böyle bildirilişınde hiç 

en ufak bir kasdı olmadı. Onun 
~'ük meziyetinden behsedilmeme~i 

~· ~e bu meziyetin bazıları tarafın· 
~ -Oinıneyişinden, bazıları tarafından 

'bire hatırlanamayışındandır. 
~ b1ı kıymetlerin haklarını tanıyan 
~i~·etıerini asla unutmıyan inı::anla-

~; Hamid Naci kaptanıı., ölümiyle 
'sı lfızungelen asıl hü\'.h'"+i, ha 
~ \'İyeti "ticaret denizciliğimize ~ ... r 

büyük bağlılığı" dır. 
,.'d Naci hayatını Türk ticaret dc-
~in ihyasına vakfetmiş bir a

Fakat çürük çarık teknelerin sa
... sına vasıta olarak veya çürük 

-or· 1tl\neıcr kullanıp Türk gemicileri· 
c~ -<-'lları pahasına para kazanacak 

'<r kurarak değil. 
~d ~ad denizlerin ezeli aşinası o
oll'kün denizden ayrılmamasına ça
<>l;ın bt.iyük deniz propagandacısı 

Jıll' 
,fi 
~ı 

l 
li~' İd Naci Türk cleniıciliğinin ~e{· 

~la.,nı tes'id ettiren, Türk deniz· 
<ı.rbarosla ye dedelerinin deniz· 

• ~ lnağrur olmak hakkını unut
~ğa çalışını~ olan adamdı. 

ı;ı Naci denizlerin servet kaynağı 
"llu memleket gençliğine yıllarca 
~~ olan münevverdi. 
· "l(l Naci, 7ürk ticaret dl nizciliği
.lOğü basıbozukluktan kurtarmak 
~~i gü~düzc katarak çalışmış, 
~ bir teşki!At~ı \'C bir hocaydı. 
~ elimizdeki ticaret cıenizciliği 

içindeki muço'lardan, lostromo-
1ıatta uzak seferler süvarilerinden 
~~Hamit Naci tarafından yeti§· 
ıtir, Yahut denizlere bu kadar ısı· 
0tıun devamlı irşadiyle olmu_ştur. 
hamid Naci ticaret denizciliği· 
'ki uğrundaki faaliyetine bugün 

e ııı,,_ol~ydı, bunda hiçbir fevkala-
-~ıauıı. Zira memleketin her ça· 
~inde bugün göze vuran can
bl~lemc hızı içinde bir denizci· 

~~güne uyar bir canlılık göster
~ tabii telakki edilebilirdi. Fa. 
k 'd Naci ticaret denizciliğimizin 
~etlerini kaybettiği bir günde, 
, lltanlarma külhanbeyi gözü ile 
~1 günlerde, ticaret gemilerimizde 

etınenin birçoklarınca s.-ırhoş
~keşlik, ka,·gacılık ,.e tütün ka
' ~·apmakta bir telllii edildiRi 
'1ı Ortaya çıkmış ve en dehşetli 
~ hafif bir urettc aksettiremiyen 

lte i tihzalan, bozguncu tema-
~~iyerek inandığı işin propa· 
'&ıri~iıatir. 
~ t denizciliğimizin unutulmak 
birl!ğu' bir daha. dirilemiyecek sa

t ~devirde ıelmiş bir mübeşşir
bir .dığı hakikatin Türk k111la
~ ~~ın halini almak üzere bulun-

Otiirken öldü. 
~ .... 
't ~'\ac:inin mezireUeri bir günlük 

' ~~1 
inin dar çer_çevesi içinde , 

ilt aklığı ile izah edilemiyecek • 
~ktur. 1 
~Yazan. burada onun ma
~İl . iylc güze vurabildiği kana- . 
bir dır. Bu satırlar, muharririne 
iııt \asa.Ygı Rönderebilmiş olmanın 

ttınnaktadır. 
Enıari BOLENT 

- -- -·- - --

1 Bu şehrin derileri ı 
...__-~----

Satıcılardan alılô.k ve insaf,· 
resmi müesseselerimizden dikkat islİlJOTUZ 

Hayat pahalılığına 
son vermek 
güç müdür? 
HAV UR 

Dünyanın bizden başka hiç b ir mede
ni memleketinde tapon mal satılma
sına müsaade· edilmez; ve h iç bir 
yabancı memleket çarşısında m a llar 

iy i ve Kötü d iy e kı sım·ıa ra ayrılmaz 

1 ST ANBULDA her ~ey ateş pl\· İJin felaketli tarafı aldığııruz her ~c-
lıasına satılıyor. Bu dehşetli yin gayet s:ürük, bozuk ve fena nevklen 

pahalılık karşısınd.1 bir an evvel hare· oluşudur. Ekmek fenadır; kapalı §i_ic· 
ket: geçmek, cephe almak artık farzol· !erdeki su fenadır, b:ızı rakılar fenadır, 
muştur. kumaşlar fenadır, çoraplar fenadır. Çek 

Ekmek pahalı. ağır kiralarla otu~uğumw: evler fo. 
Yemek pahalı. nadır, bakkaldaki peynir, yumurta, me· 
içki pahalı. zecideki pastırma, tereyağı, sucuk, ah· 
Giyecek pahalı. çıdaki et yemeği, sebze, pilav, tatlı fcf. 
Ev kiralan pahalı. nadır. , l 
Eğknıne~ pahalı. Okum::k pahalı, Velha~l İstanbuldaki "Havayici za-

ckı.:nac:ak kitap pal.alı. ööf bu pahalı- ruriye., nin arasında dolaımak için, a-
lıktan! yaklarımıza, tanz'.fa: amelelerinin kışın 

Bu pahalılık islanbulclaki aile baba- kullandt::ları kaoçok çizmelerden birer 
sına hayatı pek pembe renkli gösterme- çift çekmek lazım. 
se gerek. Ne İstanbul bu derece berbat eşyaya 

Bir çok şehirlerimizde ve kasabala· pazar olabilir, ne biz istanbulluln 
rım.ızda muhtelif c~yarun İstanbuldm böyle berbat eşya kullanacak müşterile· 
ıevkcldildiğine bakılırsa memleketin riz. Bizi böyle mallan almağa mecbur 1 
muhtelif mıntakal:lrında bu cins eıya· etmek pek haksız bir ceza olur. 
nrn bir kc:.t daha pahalı olduğunu kabul Pazarlarımızda bir çok eşyanın iyi 
etmek icap ediyor. cinslerini bulmak kabil olrnadığmı iddia 

Acaba bu pahalılık ne.den? edecek değil.iz. Lakin berbat malları al· 
Eıyanın maliyet fiyatları nu yüluck? mak için <ıtet pahasına göğüıa geren iı· 

Yoksa devlet dchıetli vergi mi alıyor?. tanbullunun ellerini bunlar bir kat da· 
Hayır, ne o, ne bı.: ... Ba§ka memle· ha yakm:ıktadır. 

ketlerde <Jınan vergiler ve gümrükler Dünyanr.ı bizden ba§ka hiç bir mc· 
yanında 1.izimkilerdcn ikayet etmek deni memlC'ketin:ie "Tapon,, mal satıl-
insafsızhk olur. Maliyet fiyatlarına ge· masına müsaade edilmez:. Gesen yıl Or· 
lince, gerek dahilde yapılan eıyarun ta Avrupruıın büyük tehirlerinden bi· 
gerek ithal edilen eşyanın ucuza mal· rinde bir nrkadqmuım saati bozulmu~-
ddildikle:i muhakkaktır. tu. Bu ~atin kapaklan altındı ve 

lthal ett!ğimiz eu·anın bir çoğu, ya- arkadaıı:ntz lstanbulda satın almı§tı. 
prldı;ı memlekette", perakende halinde Bulunduğu büyük §C'hir'de ayni marka 
bile sudarı ucuza satılmaktadır. Topbn· saatleri satan bir dükkana girdi, tamir 
er fiyattan ise tabii Qir kaç kat daha ettirdi. Bu esnada dükkandaki saatler-
apğıdır. Belki silahlanma illeti yüzün· den biri lt~una gitmişti, sordu: 
den bazı maddelerdz ufak tefek bir fi· - Bu kaça?. 
yat farkı olmuştur. Amma mutlaka bu Dükkancı cevaben bir fiyat 1>öylcdi. 
fark ta hesaba katılack gibi değiliir. Bu fiyat kendi saatinin fiyatından yüz· 

Dahilde yapılan eşyanın pahalıya de yetmiş be~ noksandı. O zaman arka-
maledildif;ini iac kirr.se iddia edemez. da~ımızla dükkancı arasında 9u muha-

Fabrikalar iptidai maddeleri mi pa· vere cereyan etti: 
halıya ald:klannı iddia edebilirler; rir misiniz? • 
yoksa i§çilcrine yüksek yevmiyeler ver· - Hayır .. 
diklerini mi ?. - Niçın? Benim saatim bundan iyi-

0 halde ortadaki pahalılık mutlaka dir. 
tetkik edilmesi icap eden bir mesele- - iyi olduğunu nasıl kestiriyonu-
dir, ki böyledir ve trtkik edilince gö- nuz?. 
rüle:ektir ki bize bak vermek doğru - Bir kere kapakları altındandır. 
olur. Zaten bunun yalnız bizim tarafı- Halbuki sizin saatinizin kapakları de-
mrzdan kc~fodilmi§ bir hadise olduğunu mirden.. • 
söylemek mümkün değildir. Zira her - Ya içi hakkında ne buyuruyorau-
fıtanbullu sabah, akıam bu pahalılık- nuz?. 
tan yalfa tilkmektedir. - içi de tabii sizin ıaatinf :ı:in ayni 

~ar.~oş ( karısma) - fi.ap111111 omiııe 

neden parmaklık yaptırdın, beni ireri al· 
mama}; irin mi? 

' 

K i bar dllencl 
lhtiyar kadın, köşe batında dilenen 

bir kadına acıyarak on kuruş vermi~ti. 
Dilenci b!r hayli dua ettikten aonra 
dert yandı: 

- Ah ah l Ben d:Jcnccck kadın mı 
Him? Kocom sağ olsaydı beni böyle 
dilendirir mi idi? 

- Kocanız ne yapardı? 

- "Burıda, b:niın }'i:rimde dilenir· 
di! 

Arşımed 
Kıraat o<:rsinde A~imcdc dair par

ÇJ}'ı okuyordu: 
•• Arş:m~nd hamamda biden bay· 

~ • .-.d.: Duldum 1 Buh1um; 
Muallim sordu : 
- Bulduğu şey n( i:3i? 
Talebe cierahl cevap verdi ; 
- Kaybettiği sabun l 

ola<:aktır .. 

- A5la .. Yanılıyorsunuz. Sizin saa
tiniz ihracat malıdır ve §ehrimizde an
cak altınının bir kımyeti olabilir. Size 
bir fikir vermek için §Unu söylemeli· 

yim .. Saatinizde filan nevi yaydan an· 
cak 3 tane vardır. Halbuki Sanayi U
mum MiJdürlüğü bizim memleketimiz· 

de satacağımız saatleri bu nevi yaydan 
asgarı 7 tane koymamıza müsaade eder. 
Bu nevi .saatleri memleketimizde sat· 
mak yasaktır. Fabrikamız bunları ancak 
ihraç edebHir. 

Gene b.ınun gibi evvelki yıl İsviçre· 
ye gitmiş bir arkaciaşımızın orada bi· 
zim paramızla çiftini 40 kuru§a satın 
aldığı yarım düzüne ipekli çorabı h515 
yıpratamadığını söyleyebiliriz. Ve bım 
lara gelinciye kaıdar daha neler, nekr ... 

:(o • ~ 

Hülasa; 
• Dünyanın hiç bir medeni memleke
tinde çarşılardaki mallar "iyi,, ve "kö
tü,, diye kısımlara ayrılmaz. Her me· 
deni memleket çarşısında ancak; 

''tyi,. .. 
"Daha iyin .. 
"Çok iyi,, ... 

Mallar bulunabilir. Ve bunların <.n 
pahalısı bizde satrhmlraın yanında su
dan ucuzdur. 

Memleketimizde hayatın bu pahalı· 

lığına nihayet vermek güç bir iş ıdeğil
dir. Satıcılardan ahlak ve insaf; resmi 
mueSSC$elerimizden ise dikkat arıyoruz. 

HABER 

--- iki gibıc kadar otomobilimı tamir 
edebilir misi11iz? 

----------------------awwws----~---.. Ds'\S:D b<§la'lt 
devrDn<§le kadıırn 

istibdat devrinin kötülükleri , mü· 
nnsobctslzliklcri; haflyclerln rezıı
letleri, nlılti.ksızlıklnrı, şirretlikleri o 
kadar çoktur ki, söylemekle, anlat
makla, saymakla \'O yazmakla ne bi
ter, ne tükenir! 

O günler no uğursuz, ne kanlı \ ' O 

siyah günlerdi! Her köşe başında bir 
hafiye diltllirdl. Evler kontrol altın
da idi. Karakteri yüksek, diirUst ah
HLklı vatandaşlar dalma göz altında 
bulundurulur, takip edilirdi. 

llüyük, kUçUk mekteplerde husu
si hafiyeler "icrayı faaliyet,, ( !) , . 
ederlerdi. Jurnalcılllt edecek kadar 
küçillmilş ve bayağı ruhlu kimseler 
de vardı. 

Zaman zaman, hafiyelerin gözcü_ 
IUğU insanlardan eşyaya geç·cr, ka
vun vo karpuzun içerisi blle aranır
dı! 

Şeyhlslll.nı Uryuni zadonin kayı
nı Daha beyin eski sadrınzam Said 
paşaya yolladığı kaYunlardnn şüphe
lenen hafiyeler, kavunları taşıyan 
arabayı paşanın Nişantaşındakl ko
nağının kapısı önünde yakalamışlar 
vo kavunları birer birer kesmelc su
rotlle muayene etmişlerdir. 

Hafiyeler, mualllm Naci devrinin 
tanınmış şairlerinden Yaşmahçı za
de hafidi Andcıllbin, "muzır bir evrak 
saklamıştır,. diyo ağzının içini ara
maya kadar varmışlardır. 

lstlııdnt devrinde, kadmlarn karşı 
da tcca vüzk!raııo hareketlerde bulu
nulur, kndııılnr sokak ortalarında, 
köjril başlarında hakarete ve tecn
vUzo uğrarlardı. 

O devirlerde lcadınn hiç saygı gös
terilmez, ltocnlnrllo beraber arabaya 
binmelerine miisando edilemezdi. 
Böyle bir hal vukuunda araba durdu 
rulur, sorgu bnşlnr, erkek karakola 
g6tilril1Ur. yanmdakinin karısı ol
duğunu anlatıncaya kadar, adamca
ğızın emdiği sut burnundan gelirdi. 

Çok defa, softalar, Zuhaf askerle
ri, po~csl nçık, çarşaflarının kolları 
kısa diye, kadınların çarşaflarını pa
ralamışlar, .makasla kesmişlerdir. 
llUkümet, bu rezaletlere göz yum
muş, çarşaf parçalayan, kadınların 

Eaçlnrrnı yolan adamlara ceza bile 
vermemiş, hatta onları teş,•lk ede
cek ınnhtyotte bir vaziyet alarak, tu
haf tuhaf beyannameler neşretmiş
tir. 

29 lkinclkfm un l 904 de neşredi
len şu (lldn rcsmt) o devrin kadın 
hakkındaki teldkkislni göstermesi 
itibarile hakikaten enteresandır: 

Bu rosmt ilfmı, doYrin tnmtıraklı 
lisanından. bugünün Türkçesine ço. 
vlrerek naklediyorum: 

"li'n<lınlnr:m iirtulü gcwıek kaidc
Einc ı·Jnyct t•tmclcrinln i liimiyctin 

(Lut/en sayfayı çeviriniz) 
ııu eyin Eüı;otü Tır~an 
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Ankara şeh·r 
tiyatros 

Ha'tayn temsillere başlıyor 

Istnobuldan da bazı 
artistler Ankaraya 

gidiyorlar 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Anka. 

ra belediyesinin yardmıiyle kurulan 
"Ankara §Mir tiyatrosu,, ) eni yılın 
ilk haftasında temsillerine başlıya. 
ca.lrtır. Temsiller §imdilik Ankara 
Halkcvi salonunda verilecektir. Sonrn 
Evkaf apartmanlarının altındaki s:ıh 
neye geçilecektir. 

Ankara §ehir tiyatrosunun rcjisö. 
rü Raşit Rızadır. Bundan başka Da. 
rillbeda.yiin eski sanatkarlarından 
Şadi, İstanbul §ehir tiyatrosundan 
Şaziye ve Nezahet ile Hi.ıscsin Kemnl, 
AvnJ, YaşarJa Ankara Halkevi temsil 
koluna mensup bazı gençler tem.sil 
heyetinl teşkil edeceklerdir. 

Şadi Ankfu.aya gitmiştir. Şehir tL 
ya.trosu artistleri bir iki güne kadar 
alfilı:alarını kesip gidere!:!e.rdir. Tiyat. 

ro röpertuvarını hazırlamak Uzerc 
Falih Fıfkı, Ha;ıan Ali, Nasuhi Bay. 
dar, Vedad Nedim, doktor Süha. 
Yaşar l'{abi, Behçet Kemalden mürck 
kep bir edebi heyet kurulmuştur. 

iki arabacı arasında 
kanii bir havga 

Bugün saat on üçte Nuruosmanirede 
Ş~f sokağında bir hadise olmuş. ara
bacı Süleymanm sucu Kemale nikfilısıı 

demesi üzerine aralarında kavga başla
mış. Süleyman jiletle Kemalin yüzü.ı-ıü 
birçok yerlerinden doğramıştır. 

Kemal de Sü?eymanm kafa~ını olduk
ça ağır bir surette muhtelif yerlerinden 

patlatmıştır. Suçluların her ilrisi de adli
yeye verilmi)lerdir. 

u.:ı·,HUC: 
• Trak~n nı.ıılnkn.,,ındaki giimrüklcri tcf

lİ'~e giden, İstanbul gümrükler başmüdürü 
Mustafa Nuri dün şehrimize dönmüşlfır. 

• Karndcniz ho~azındaki radyofcr lstns
yonunun, geı;enki büyük fırlınnda lıozulnn 
clhnzlarile kopan anteninin tamiratı bil
miştir.Bugün tecrübesi yapıldıktan sonra 
çalışnın} n başl:ıyncaktır. 

• Şehrimiz ~fısır konsolosluğuna tayin 
cdılcn Hafız Oıucr bey dfin gelmiş Ye va
zıfesine başlamıştır. 

• Şehir dışında işlhen otobüslerin şeh
re tozlu, pis 'e çamurlu olarak girmeleri 
l&sak edilmişlır. ] 

• llu l ıl içtıma etmesi Jjzım gelen maarif 
şurası ı;clccek l ıl toplanacaktır. 

• Öğretmen ilılh acı dolayısile bu yıl 
da orta okullarda }nrdımcı öğretmen çn. 
lışlmlmnsınn karar verilmiştir. 

•Halk Partisi nahiye Ye ocak kongrclerı 
IJ1lmış. dilek raı>orJ:mnın tesbitine lı:ışJan 
mıştır. 

• ~işlide }enidcn yapılmaya bnşlanıhın 
telefon !i'ı:ıtrolının inşaatı uza}acağı onJa
~ıldıgıııdan, Be}oğlu tnnıfının telefon lb
Lilacını ka~ılamnk maksadilc, eski san
lrnlın merkC%inin kuv\ etlen dirilmesine ka
rar çenlmiştir. 

• Pr<''csör Nissen, Amcrikad:ı topl:ına
cak olan h:ıstnb:ıkıcı hemşireler kongrcsın
de bulu111~ak uz.ere Amerıka}a gıdccel>tir. 
Profesör kongrenin ikinci reisidir. 

• Hıllio lDnında }apı!masın:ı ı.:arar \C

rilcn sebze p:ıv}onunun plil.nı Nafia Vck:ı
lclince ı.:ı dik edilmiş ,.e belediyeye g .. n. 
dcrılınıştır. 

• Gelecek tedris yılında, Aksaray, Kü
tükp:mır, llcşiktaş, ,.c Maçka da birer or
ta okul atılacaktır. lluralarda okul kurul
masına nıüs:ıil ars:ıl:ır Ye binaların tetki
kine başlanmıştır. 

• H3lde yapılacak olan, patates, )"ağ, .) u
murla 'c Jımon satışı binasının projcleri 
h:ııırlanmış, tnsdık edilmek. üzere Vekale
te göndcrilnıişlir. Bınanın )apılmasına 260 
hin lira .sarColunacnktır. 

• Sömes r tnlilinde Yunanistann gitmek 
tasavvurnnda bulunan tır fakültesi talcl.ıc
lcri, pı:ı<i;ıpor• 5crc!lnden tenzilat }~.ıpılma
mn ı l uzünd~n sey:ıh:ıtteıı c:ıymışlardır. 

Peru da müthiş Mıuun.ı(ih, Uılcbclcr bugün bir müracaat 
daha l'D.p:ıı-ııklar Hi lira pıısporl ücreııu-

bir 
z el z efe den bir miktar tenz.ilat icrasını isltyecck-

lPeruda} 30 (A.A.) _ Hua- !erdir. ~tcdıkleri kabul edilmediği takdır
de, memleket itinde geziye çıkacaklardır. 

Lima 
~ 

chon, Okapampa ve Huancabamb:ı dağ-

lık ıruntakı:ılarmda biı zelzele olmu!tur. 

Bir çok lmsabalar tamame., harap ol

~tur. 25 kişi öJmii!, elli ki§i yaralan 
mıı ve binlerce kiıi yersiz yurtsuz kal· 
rmşbr. 

Kaza yapan bir şoför 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlil:' saikasile 

geçenlerde Harbiyede Ihsan imıinde bir 
vatmana ~.arparak ayağının kınlmasma 
sebebi)'et veren şoför Kerman dün Sul. 
tanahmet' dördüncü asiye ceza mahke
mesinde iki ay hapis ve altnnş lira ağır 
para cezasına mahkum edılmi~tir. 

YILBAŞI GECESt 

NOVOTN' e 
Eğfteaıı~eneır 
KatnycnDaır 

Şarkı ı Müzik 
StiRPR1Z!!I SÜR.PRlZ!!! 

1 
Masalarnuzı evvelden tedarik ediniz. 

Tep:!b:ı;ıı - Daire 
---;aı·g· 

• Vilbet ve belediyenin !l38 yılı bülçc
sinln vıı.rıdal kmııı lruıı:ımlanmıştır. Ay 
başından itibaren, masr:ır kısmının te.sl.ıit 

Ye lctkikınc lıaşlııııacaktır. • 
• H~::ıziçi fısc~ı izcileri, yılbnşınd:ı Ati

nayu ) npacııklnrı seziden caymışlardu. 

nun p.:ı.saı><>rt mıısr.ıfınd:ı tcnıilıll yıı.pılm:ı 

ın:ısı sebep olmu~lur. 
• Yılbaşı münasebelile yann ö~ledcn 

sonnı mektepler kap:ınacuk, wlı günü telı-
r:ır dersfere b:ışl:ınllC':lkhr. 

• Liman ld:ırcsinin Tubsiııi bahri motö
ru, r ıl:ı ) uklü oldlJl:u icin su alarak dün 
Gal:ıl.1 rılılıınının önünde l.ıtttııııştır. 

• lznıhe bnğlı kaıu ı.aynı::ıknmlan, vali 
Fazlının riyasetinde toplanmışlardır. tcu . 
matla' iliiycltC' .\ mr knlkınm:ı prosrnmının 
tatbB>i üzcdndc konuşulmuştur. 

• Yıll~ ınüna cbclile yarın 13den :son 
rn, bulun resmi <l:ıırclerle müesseseler ~ 
lll eılilccck, pazartesi sünü sal.ıahı tekraı 
:ıı;ıl,ıc..ıkıır. 

• \'alı muavini llü<lul, dün gece şehrin 
rmıhtclif yerlerindeki zehirli saz kurslan. 
nı lertiş etmiştir. 

• Tutulan bir istnstike göre. şehirde lş
liycn olol.ıü~Icrin taşıdığı yolcu miktarı on 
bin kadardır. Uu l.ıakınııı söre, trnmvnyln
rın yıld:ı taşıdığı S9 nıil)on )'olcu sayısın
d;ııı 3,5 nıoil,lonunu otobfis.ler almı~tır. 

• İstanbul limanında, nıuh:ıfoza "e polis 
teşkil.ılları ile lııunn kontrol heyetinin iş 
birlığini temin etmek maksndnc hnzırlıı
n:ın ni:ıamn.ırne D:ılıill.l c, Günırlik \'C lk. 
lısat Vekfıletlerlne sönderilnıişlir. 

• Kny::ıkc1 öğrctmenlerr!cn bir k.ııfil~ cu
ma günü t:rud:ığ:ı giderek, kaynk sııorl:ırı. 
yupacakl:ırdır. 

AlltUmuıtJIHllllt1Jgnıt1llIDl111l11mUllll lliUıııııntllll:UlllUınıUtmı • Yılb:ı,ı gr.cl.'si Sclırcmini Hnlkui salo-
nunda saat 20 dl'n ilibaren s.-ıb:ıha kadar 
sürmek ilzcrc bir toP,lanh )npıl::ıeaktır. şınrındı:uı ohlnc;ı.ınu herkes bilir. 

M.üSlümnn n.ilC"lC"rinln ~ ·iclC"nbcn 
giydikleri tın~f ,;e reracclcrtn şe
killeri son znmnnJ:ırd:ı, son d rece
de bozulma., matlup şarllnrmı k~y
betmlştir. 

Çıuş:tflar cntnrllcre benzt;rcn lıir 
şc.klc girmiş, kolsuz feraceler munşc 
ret ndııbınn uynınyncnk <lm-ccccıc 
:ı.çdınıştır. Yn~mnkJnrm Jncefiğl J·n· 
dmlnrın gtzU ) crlcıiudcn olnn nç-
lnrm güzUkuıcsiui kolal fa~tırıyor. 
nn.zt J::udmla.rı asker cc.l.cf?crinc 
l>c.nziycn mnııto glydiIJcri \'C fö1ün
mek ynşrnn gclmlı;; olaıı ~cnç kızla.. 
rm bıı<;:ı nçık g<'zılil~lcri gurülmcl tc
di r. na lınl böyle c.lcuıru edemez. 

JUnnNuı.lc) lı. kn.dınfarm .!lhıi bul 
ı'llldnr:ı göı·c gilinınelerini "hitiU'ct· 
peunh cfC"nıllmiz" iı'ndc buyurmuş
]:U'clır. nıı emre aykırı sıırctt.c lı:ll'c
kct c<lcn kocnla r 'c hahalnr lın '~I.m 
()n. son <krcco şid•Jntıc ruıı~"l" eci
Jeccktlr. Al!Umdnrlarn tebliğ olu-

Hüseyin Rüştü TIRPAN 

• Cumartesinden iliharen Şehremini 
Holkc\•inde ıınrn~ız Almanca dcı:slcri \"eri
lcrc 'lir. 

DIŞ \Ha\: 
• 'ı'u osh,"la hüJ.:iımcıi, Yusom":rnd:ı 

lıııLıyı "l'l alı:ıll ynp:ıl·u!ı kart kocafaı a şı
mcndircrlcrclı:: ~ iiztlc elli ten21Lit ynpmalıa 
knl'!lr vermf lir. Du tcnziliit ecnebilere şa
mildir. 

. • >~ nver5 m:ıhkcmc~i, Belçika Caşistfi.'rf
nın lıd,.rl Dı:'!rcli iCtir:ı sııçundan dol'.ıyı 
25 bi~ Cr:ınk tnımin:ıt lldcıneğe mııhküııı 
ctı. 'Itır. Davncı Anvcnin eski belctll e 
rcı 1 'ır. y 

• • far.:ıristnad:ı yeni !IC~m k:ınunu par. 
1 '.m •1to~ verilmlı;tiı-. nuna RÖrc alenJ se
ı;ım kolıhrılımş, ~cı;icilcrin ı;anc;ı Ül,'fc bir 
nı"'I "' nıle nz:ıllılmı!J, fnkn mchu fann s:ı. 
~·ı c;ı 2 :; <len 26'1 Ş.'1 ı;ı' m-tlm•,tır. ilk lnh. 
<ıilinf 1 irmt•miş ol;rn[:ır rncr 'Zetıgfn de. 
U llrr<ı rt"v ve~mi ece ·Jrrdir. 

• Xe~' ork hor~nsı <Hin ponik mnnz:ır:ısı 
ı::öçlenni$tir llirçok t:>hviller el de~iştiT. 
m I•. riyall:tr <lüşınrıştnr. 

• \mcrikıı hııhriye h:ık:ınlı~ı ı\ \'Uslral-

R ~ Akşam po!t!l!! 
t 

Yakalanan 
hırsız 

Başl:ırarı ı incide 
Hırsız Burhaneddin adında genç 

\"e eski bir mektep talebesidir. Geçen 
yıl bu yaz bütün pla.J mevsimi, latan 
bulun muhtelif pHl.jlarında, bilhassa 
Floryada birçok kimselerin mayola
rı, nltm saatleri, kadınların mUccv
hcrlerl çalınıyor, fakat, hırsız çok 
ustaca hareket ettiği için bir türlü 
ele geçmiyordu. 

nu vrıziyet ikinci şubenin değerli 
rulldUril Kevzndın nazarı dikkatini tok 
nıiş, lnceleıuclerle bizzat meşgul oJ 
muş, ele gcı~en izler UzerJnde hrr~ız
lık masası rnşkomiscri ba 'Eşrnfe 
direktifler vererek, hırsızın :ra!ralan 
masmı istemiştir. 

Eşref ve arkadaşları, uUn nkşn 
hırsızı yakalamışlardır. 

Burh~noddinin elllyc yakın snbJ 
kası olduğu anla.5ılmaktadır. tkl:ncl 
şube direktörlUğü, bunları tcsblt i~lll 
mUvacehclore başlamıştır. Tahkikat 
henüz tekemmnı etmediği için Bur 
lıaneddiıı lıcnUz adliyeye göıı<leril 

ınemtştlr. . 
Burhaııoddln geçen sene tardedll 

diği Kabataş lisesinde talebe iken 
Almanca hocasını yaralamıştı. Çaldı 
ğı eşyalardan birçoğu meydana çık
mıştır. 

yanın teşekkülünün 156 inci :) ıldönümli 
şenliklerine iştirak için bu }'ıl ibaşlaiında 
4 Amerika knıvnörünün Sanpedrodnn ha
reket edeccAini bildirmiştir. 

• Bütün Adiryntik sahilerinde fcvlmJj. 
de şiddcUı kar fırlınalıırı hüküm slh'mck
tcdlr. Tricstc ve c.ivanndo rüzgiinn süniti 
~:ıallc 10(1 kilpmctrc)·i 1.ıulmuşlur. 

• Amerlkttda teşrinisani ayında ilh Uıt 
2:!3 milyon dolardır. Teşrlnievvelde 224 
milyondu. lhracııt tcşrinievvcldcki 333 
milyona muknl.ıil 315 milyona baliğ olıuuş
ıur. Aflın ıllıall\ti 52 milyon, ihracatı d:ı 

30 moilyondur. 
• Amcr:ikııdıı gcnernl Molors lrump:ıny:ı. 

sıııın dırc.ktörü, 1-1 tarihinden itibarcu 
kumpanyanın bütün Ameriknd:ıki işçi ade
dinin 30 bin kadar :ızalarnk 205 bine ine
ceğini ,.c ahYnJdc saldh hasıl oluncaya ka
dar fabrikaların haftada yalnız üç gün c;a
lışacıı~ını bildirmiştir. 

• P.;lon)':lcfa &ağuk d:ılg:ısı devam edl. 
)'Or. Buzl r Dnllık denizinde Puck limanı
nı kapamıştır. 

• Viyanada cıkan "Telegn:ını :ım l\fıtt:tg,, 
gazetesinin bllı.lirdığine göre, l1 kanunu. 
s:ınidc lıütüıı A Yııstıın·adn krallık. lelıine 
büyük tezahürler yupıl84Cklır. 

• Fransuıla resmi g:ucıe, 1aaliyetlcri ınil
I.i istihsalutııı mühim bir kısmında şfıınil 
olnn kfrk sekiz saatlik lıtıfta kanununa ta
bi endiırtrilerln istisnai bir şekilde bu ka
nun h:ıricindc faaliyetle. bulunm.alanııa 
d:ı.ir bir karnrn:ııne neşretıniltir• 

• S:ıliıhhelwr Jlol:uıda. makamlarının 

Haile Sclii.slycnin ınürncrullı ile aliikadar 
olarak bildirdiğine göre. Hol:ındanın tekli
fi, Hnbcşist:ınm ilhakının y:ılnrz. fik.n ta. 
nınmnsını tauım.mun eylıemektcdir. Hul..'Uo
kan tanımak meselesi katiyen mevzuub:ıhs 
değildir. 

• Arjantin lıavn kun-etlleri kuııınndaııı 
gene.mı \Tc,r<lııgııer, general Göringin da'1c
ti üzcıinc, 3 kdnnnasnnıde AJm:ınyııya gc. 
lccck ve birkaç h:ıfla lalac:ikbr. 

• t3Teç krnh H:ıakon Hııbeş imparllloru 
Haile Scı:ısiycden :ıhlıj:;ı telgrafa aşağıda.L;i 
ccvnlıı \'ermiştir: 

"HilkCıınetim Holaııdnnın da,·etini kabur 
etmemiş ,.c JI:ıbeşislanın hulya tarnrmdnn 
ı:nptının lnnınırum icin h~'Ül Brltruıya ve 
Fran-:,ı nezdinde teşebbüste bulunmak tek 
lifini de reddetmişllr. 

• A \'Usluryuyn propaganda evrakı sok
ma(ia m tur bfiyül: bir Nati t~eblıüsü keş
f edılm iştlr. Yukan Sflczyad:ı.ld Schnrding 
gümrük memnrlan dört kişi ile Passaaden 
gelen bir Alman olomohillnde Nazi kitap. 
larııu ve talimat mektuplarını muhte'ri bü
:rük p:ıkcllcr ele gecirmlşkrdir. Yolcular 
le\'kif cdilrnişlir. 

• Mısırda saray ile lıüfi:Ornet arasındaki 
ilılil!ı!LA kall lılr. nıerlıalcl·e varılmıştır .. 

Kral Faruk ıır:ıdald ih tIWm letkiJr; ic.lıl 
bir kom.isyan teşkflinl teklif ebniştit. .Bn 
tekfir kabineye lıildirilc!cdtir. 

• lngilız nmirollığı birinci Lordu Oıal
fil!ld önlımüzdcki sene ba.~ınd& istifa ede. 
cck ve. yerine ann:ıtan. füosa bımaıuiıaaı. 
amiral Ilachousc tııyin edleceklir. Bu ami
ral 59 )·:ışındadır. 

• Frarı.sız komünist fırkası kongresi, dfin 
akşam Gilton ile Tlıorcz•in son nutuklann
druı sonra m.:ırseyycz ve cııtrnıısyaneI 
marşları çalınm:ık suretile kap:ınmı~lır. 

Sl BlRfNCft\ANUtı: - l 

Pariste grev bu 
sabah durdu 

Zam tekllfierl gUrftşU lmek Uzere işe b 
maları t .e k lifini grevciler kabul ettll 
Paris, 30 (A.A.) - Amme hizn-·•. 

lerl gece dahiliye nazırı Dormoya mu 
18.ki olmuş olan murahhaslannın ver 
ıniş oldukları izahattan mutmain oldu 
ğunu beyan eden umumi mesai konf e 
deresyonu idari komitesinin bir kara 
n üzerine, bu ısabah tekrar işlcmeğe 
başlanu§tır. 

bir çöl haline gelmi§tir. Ş 
da bir takım seyyar mubaf 
lüyor. bunlar ısınmak için a: 
yere vuruyorlardı, çllnldl 
şiddetliydL Şehrin merk 
yük sinemaların za.ra.nnr o 
halle sinemaları agıziarm& 
lu ,.idi, çünkil merkemeki 
sinema heveskarlarmm 
mahallerden çok uzak old 
larn gidenler nadirdi. 

Bu karar, saat 4,30 da verilmiş.. 
tir. Bunun Uzerinc otobüsler ve met 
ropoliten derhal işlemeğe başlamış. 
tır. 

Miırahhaslar, bütün servislerde 
Grevcilerin istedikleri ne 

derhal normal bir hal alacak olnn iş 
lere ~lamağı umumi mesai konfe. 
derasyonu idare komitesi, murahhas 
lannın hUkQmet nezdindeki kati müda. 
halelerinden sonra, kabul etmişler. 

dir. 
Umumi mesai konfederusyonu ida 

rl komitesi murahhasları nazırlardan 
Dormoy, Paul Faure ve Monnet ile gö 
rUştüklcri sırada kendilerine sendika 
lar arası teşkilatının işlere başla~ılma 
sını teklif etmesine medar olmaga ka 
il teminat verilmişitir. 

Diğer taraftan belediye meclisi· 
ııin bir afişi halkı sükiına davet eL 
ınekte ve bele<liye müstahdemininin 
sene içinde bir çok zamlar görmüş ol 
duklarmı ileri sürmektedir. 

Par'sin dün Q'eceki hali . 
Paris, 30 (A.A.) _ Mctropolı~ 

nin işlememesi yüzünden yollarda.kı 
münakalat istisnai bir surette artmıg.. 
tır. Taksilere gün doğmuş ve sahip. 
leri çok para kmnıştır. Sıı. gaz. elek
trik tevziatı temin edilmiştir. Muma 
f ih gaz tm'Zil hususunda enoişe hisse. 
dilmettedir. Çünkü gaz tevz!i ihtiyat 
gaz mevcudundan yapıl.mŞ.ı.I. Bu ise 
tükenmek U7.ered.ir. 

Gece §Chrin merkezi i.deta ISSIZ 

Kayser Almanyaya 
dönecek m l ? 

Berlin, 29 (A.A.) - Eski Kayse
rin Alm.anyaya dönmek fikrinde oldu. j 
ğuna dair bir ecnebi gazetesinde ÇL 

kan haberler hakkında selfıhiyettar \ 
ma.hafilde beyan olunduğuna g5re, e- ı 

ğer Kayser memleketine dönmek is. 
tene hük\ımet bu meseleyi siyasi ma 
hiyette addetmiyecek ve eski impara
tora kar§l eski hükfunetlcrden daha 
dürüst bir hattı hareket ittihaz ede. 
cektir. 

Paris. 30 (A.A.) -
mecHsi komünist grupu, Pari• 
kası grevcileriyle tesanUdilnil. 
etmiş ve içtimai kanunlara 
dilmesini temin için mücadele 
hususi sanayi amelesi ile 
!arının ıslahmı meşru wret:te 
mektc olan belediye mUstahde 
sempatilerini bildirmiştir. 

Garden 
ve 

Maksi 
salonlarında 

(31 birincikanun <$1) 
gecesi: Size mükernınd 

Yı 1 ha 
REVEYON 

temin edilmiştir• 
GECEY ARISI BOTO'N 

IŞIKLAR Sô _,_,., .. , 

Mchtablar, havai ~er. 
projeksiyonlar, fC'\kalAde 
lar, çiçek ve serpantin 

Ieri .... ve 

M AKSUM'd 
Ambasadör Caz' 

G A RDEN'd 
iki büyük orkestranın 
arasında baş döndürücii 

Yılba~ gecesi 

Mekslm Oard 
salonlannda eğlenmeyi terdb 

Baş, diş nezle, grip, romat 
ve bfillln ağnlannızı derhal keser. 

tcabuuia Unda 3 kaşe almablUr 
r.ı"' ye markaya dikkat. Takl&Uerlndan ........ 

En mükeınmd yılb:.tşı h:~i 

OANiELLE DARRiEUX' nelft 
MUh~ temsili ,-e Paris sergisinde birinci mükfilatı ~ 

Suiistimal Dav~1:1:1 
filmini bu batta SAKARYA sinem 

L.:rtnektir. naveten: PARAMOUN'T JURNAL, su,a.1!fıer -
yerlerinizi evvelden aldrnnrz. Telefon : 41341 

Hu 
akşam 

Yeni sene müne"'hetile. tn §erl 

LOREL -HARD 
PERiLER DiY ARIN 

jki saatlik kallliaha ,.:e neşe. Kahkaha krallannın en mükemnlll 

' 

ve Türkçe Sözlü filimleri. 

Çocuklara tenzifAtll fiatıar -------
' 
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Madam Dö 

- - .. _ - - - - - --
Yazan: Nizametti11 Nazi/ 

-5-
Lulnln bebekleri dumaotanao gözlerinde. 
tat lı bir büzülme bel:rlyordu. Kesik lıeslk 

nefes alarak ~ olunu Erunsuazın 
beline doladı 

Dediği &alde, saray nazırı bunun 
mümkun olamayacağını söyleyince 
magrur bir dda ile : 

- Öyle ise.. - dedi - söyleyiniz bir 
kadın gitm'ştir ve Luiyi görmek ister. 

Bu gurura saray ıı.ızırı bıyık altındı.n 
güldü ama, kralın kadın işlerinde çok 
hassas oldt.gunu bJdiği için bahitdc 
kordeliılı uzun dild.şi bastonuna daya
narak dolaşan güııcş krala gidip kadı
nın söylediği sözle!"i tekrarlamayı dcğ
ru buldu. 

On dördüncü Lıli biran bir şey anla
mamış gıbi durakladı; sonra parmak
larını şaklatarak dizine vurdu: 

- Haaa .. Odur. Mutlaka odur. Onu 
bana getiriniz mösyö 1 - diye bağırdı. -
ve saray nazırını hudalalaştıran bir bÜ

ratle koşa koşa saraya daldı. 
'Oç beş dakika sonra Fram;uazla 

ikinci deril olarak karşılaşmış bulunu
yorbrdır Fransuaz biı ıtlizini yere ko
yarak kralın uzattığ: -eli öpmek ister
ken Lıii c.nu bikkl<'rinden kavrayıp 
kendine çı:kti ve dudklarına teklif
siz bir puse kondurarak: 

- Oh matmazel! - dedi • beni ne 
kacbr b~klettiniz. Kaç sene oluyor? 

- Ta;n on yıl ha~metmaap 1 

1 

\ 

- Bunu ölen B .. şvekiliniz Mazerene 
sormanızı isterim. Mnzarcn dört ) uz 
seksen kilometrelik bir mesafeden ken
disini görmeğe geldigimiz Sen j ermen de 
büyiik anı emin bütün ıicalannı red
dod.nce :;efil kalr.lıtt. O sırada ben şiiri, 
sanatı çok seviyordum. Iskarron 
benimle edc11mek ist~yince büyük şöh
reti gözlerimi aldı ; reddedemedim. 
bütün malsaUarı rorr.atizmadan taşlaş
mış, kötıirüm bir adrmın yanında 9 yıl 

yaşadım. 

Fransuazın güzel yüzu şimdi ko
türüm kocrsının yanında geçen yıila

nn azah na biırünmü~ gibiydi. Kral 
onu teseıli etmek, güldürmek istiye
rck:: 

- Oh Fransuaz.. dedi - Görüyorum 
ki siz şairlere karşı pek hissiz olm:ığa 
başlamışs.nız. llalbuki bakınız ben hfi· 
lfi on yıl e\•velki gibiyim. Durunuz, s!7.e 
ölen kocaı:ı:rın kendi mezartaşı için y&z
dığı son parçayı okuyayım .. 

Ve yarı boğuk bir sesle isltarron\ın 
mezarındaki kitabeyi ezberden oku

.du: 
- Şimdi bur d:ı uyuyan adam haz

dan çok r.1erhamet tahrik etti. Hayatı 

terkctmeden ölümün azabını bin kere 
çekti .. Yolcu! Burada gürultü yaprra, 
onu uyanciırmakt;ın çekin! Zira. i::-te 
ömründe ili: geced:r ki bu, betbaht 
lskarron \ı) uyabjliyor ! 

Ve sonra gayet gt:nç, gayet şakrak 
bir kahk ıha savurarak; 

HABER - Aks11m nostaın 

18,30 rıl ki clon~ ııımikhi 19,00 lı:ılaıı 

inci San: Kcmnn \C pi:,o.:ıno refok:ıtile J 
19,30 sı or nıu'i:ılı:ıbclcri: Eo;rcf Serik tnr:ı
fındnn rn,:,; hor :ı h:ılıerlcr1 20,00 Ccın:ıl 

1\.nıil 'C .ırknd:ıslnrı tnrnfındon Türk ınu-
ıkisi 'e lı:ılk sıırkılıırı 20,30 harn ıııporu 

20,33 Oınrr Hızn tnrnhnd,ın :ır:ıbeıı üylev 
20.1 :i r:ısıl 'i:tl lıc\ d i: <ıkuy:ın hır, thrıılıirıı 
kikiıl, S:ıfi~t·, \lı: l"d Cc\llcl Koz:ın, kr.
ııınn < l'\ det, kıınıııı ,'.Jtıanııııl·r, klıırnl't 

Jlmnıli, l\i'iri~r Sı:ıl:ılı:ıdılin Cı:ıııbnın (S. A,) 
21,15 OHKE:-ITH.\: 

1 0.;dıcit: Üll ntJlİU ll\ ertür 
2 - Ts h'liko\·sky: Sııitc J.irique. 
3 \rııı ıııclol:ı: ~fariı:ıgc des Ro es. 
4 - 'fn ~enl'I: Prnc;ce ıl' Automnc 
22,15 nJ:ıns h:ıb<'rlcri 22.30 pliıkJ:t solo- I 

J:ır, op~ı n 'e oııeret 1ı.ır\,'nl:ırı 22,50 son 
lıalıerkr 'e l'rlcsi ı::unün pı ogr:ııııı 23,00 
sox. 
Bf'KHF~. 

18,UU ııt:ıkl.ı lıafö muzik 20.20 ııı:ıııdolin 
nrkt·~trrısı 21l/ı5 1tal~ıın ş:ırkılurı 21,20 $0-
lırrl konseri. rııdlOS<'nfonlk orke"tr:ısı t:ı
rnfı Hl.ın 23, 1 O k:ıko konser 
lll'D \Pl•STE: 

19 2:1 Siııun orkc~trı:ısı 2tı, ı:, rııd~·o orl.t•s. 
lrnsı 22,15 rıi.rnno konseri ::!3,05 konser 
tt,Hi c:ııh.ınd 
mmı.t:\: 

19.00 opc•r<'l \e fılın 111.lkl.ırı 10,10 ınü
zıJ, 21,00 11131,Jn opl'rct 'e orıern h:"·ıılan 
23,30 lı ırif nıuzık. 

no'ı \· 
1s.1;, cnzb:ınd 20,20 mıi:ı:ik 21.30 lınfif 

miizik 22.00 OJlC~r:ı orkcı;trnsı konseri 22,40 
ıcın~il ıı:ıkll 
\' \BŞO\' \: 

20,30 konser 21,00 Polpori caz 23,011 sn
Jon orkrı;tr:ısı. 

Kadın ar için: 
. -
' 

Tıpkı h.ırdalıkta yı.:varlan:i klaıı ccn 
gibi ikis·nin gözleri .arasında iki pc..r
mal:lık bir mesafe \"Jrdı. Fakat bu ~e
fer Fransuazın gözleri hayretle bakı
yor Luin:n bebekl~ıi dumanlanan göz
lerinde ise tatlı ve hızlt bir süzülme 
beliriyordu. Kesik kesik nefes alarak 
ve sol elini Fransuazın ince beline do
layarak: 

- Oh matmazel.. dedi - mösyö I'e· 
nelondan artık vaz mı gcçtin;z? 

- Ila;uı Fıransuaz 1 - diye bağır~ı

Artık ondan bahsetme Yalnız sen mi , 
sin, Maza: enden azap çeken? Ben kral 

Ve bu ~ozüne bir cevap beklemeden 
heyecanla sordu: 

- Nasıl? Siz e·ılcndiniz mi? 
- Bu eski bir hikayedir Artık tir 

.na;al ?ldıı haşmetmaap .. 

Lüi on ı bir parça daha kendine ~e
kerek ra'ilannı okşadı. 

- Ne ccmek istiyorsunuz? Kocanı· 
zın sizi terk ettiğin'! mi beni inandır· 
rnak niyetindesiniz. Siz nasıl terkcdile
b:lirsini.ı Fransu~z ?. 

Frnnsuazın yüzii de şimdi çalılıkta
ki gibi pembeleşmeğe başlamıştı. Kc.n· 
disine butün e ıdaır.ile yapışan genç 
kralın adali vucu "!u senç kadının ka
nını kaynatm<ıg aba lamıştı. 

Gözleri ch•manlanıyordu. Yarı kısık 

dişleri arasından, h~ vayı sık Slk içine 
çekerek dd:kanhya bir kat daha !:O-

kuldu ve kıpkızıl dudaklarında TSlak 
dilini dolastırarak burnunun delikleri 
açıla açıla: 

- Öldii .. dedi • oldu haşmetmad!ll 
- Benimle resmı konuşmayınız. Biz 

Sizinle ;ok eski dostuz. Sizinle daha 
sam!mi oln:ak imkar:rnı bana verin·z. 

Ve bö ıle söyliyerck kral Fransuazı 
Uzun bir kanapeye doğru sürükleyip 
llırtüstü u~attı. 

- Siz bana böyle sarılmıştınız 1 
Diyer'!k ona sarıldı. 

- Si:ı beni böyle koklamı§tınız !. 
biyerek burnunıı saçlarında dolaştır 

'dı: 

- Siz beni böyl~ öpmüşt:iniiz 1 
l>iycre·~ dudaklarını aradı. Güıel, 

taze ve i~v:baz Fransuazın on y•l önce 
Sen Jerm.1n fundalıkları aras ndan bu 
httsuz göğe dalan gc;zıeri bu sef::r bil-
1•1r avizeler sarl<an yaldızlı bir ta"ana 
alarak süzüldü. Dakikalarca sess:z 

'<aldılar. 
Neden sonra tatlı rüyalı bir uyı:u

lln uyanır gibi gcrç kral sordu: 

- Affcclerıin F.rnsuaz fakat kimin 
c cvıcn~tinl 

GUzcl kadın acı , cı :;ü!dü: 
- Şnir hkarronh 
- Aa .• Ne münascb~t? 

Lui onun yüzunden şu Mari Terez 
le evlenmek fdaket:ne uı.;ramadım mı? 

Görüyorsu ı ya ... Sen )ermen yolur.c!a 
onun aleyhınd~ki ı;a:kıyı söylerken ı g· 
zımı kapaınakla ne kcHiar hata etmış~in? 

'!e bir m:>.sa ı.istü,:d~ duran hiııtlc'k 
bir zile •>ir tokmak indirdi. Giren sar y 
nazırına ş~ emri verdi: 

- Madam Fransuaz'ı Markiz dö 
Montespan ne.ı:din:: götürünüz. :Ma:-hi
zc, madam Fıransuıı. ı çocukları terbi
yeye ınemuı ettighni bıldiriniz. 

• 
Bundan t.ıır ınüdd.t sonra Markiz dö 

Montespan, kralın kcndi .. i ıden soguc.ıı
gunu a .ı acı hiss~tı •. l ge başlaclı ve l:ir 
giin aılesınin Şaranttakı satosuna gbr· 

·derildi. K.-al çalılıkınr arasında çocuk
luk ile ger.çlik arasındaki ilk erkek duy
gulu anında genzin,. giren kadının ko
kusunu tekıar duyunca gaşyolmuştu. 

Artık Fransuazdan başka lir şey dü 
§Ünmiiyordu. 1661 den 1684 yılına ka
dar geı;en her hadis~d<' mutlaka Fransu

az Dobinye Markiz dö Mentenon mü 
him bir rol oynadı. 

Fransaııın şairlerini, ressaml~rını, 

sahne artistlerini icral hep onun ı; ö
züyle ölçtiı. Fransa ordusunun kazar.dı-

ğı her zafer sonunda kralın ona karşı 
olan aşkı arttı. Fıransuaz hangi na?.ır

dan y.!.Z çevirdiyse Lui o nazırı attı. 

Kimi methettiyse L:.ıi o nazırı tuttu ve 
nihayet giinün birinde kraliçe Mari Te-

rez ölüncı-, kcndisitıden iıç yas bü;. Ck 
olan Fransuazln gizlice nikahlandı. 
( 1684). ulünccyc kadar yani tam 31 yıl 

onunla yaş.ıclı. 

Kral on dördüncü Luiye .Frc:nsada 
güneş kralı dediler. Kral Luinin göıılü 
ise Fıransuazdan b::ı~ka giineş tanıma

dı. 

Fransa si) asi tarihi bugun Madam 
dö Mentcnon'dan bahsederken "Kral 

üzerindekt tesirleri her zaman Fransa 
için mes'ut neticeler \'ermemiştir ... der. 

dört vılönce ölünce MC'dam rransı·az 

o:iebiyat tarihinde münakaşasız bir 
kilit taşı gibi durmaktadır. 

Kendisinden genli olan kral, ondan 

S:.irreler için en ziyate beyaz renkli 
kurr.a, 'ar kullanılıyor. 

Rcsmjni gördüğünüz bu güzel rop, 
bey&z mnı-ukcnden ynpılmı§hr. Etekleri 
Rör..ar nrjnnte kürklerle süslenmiştir. 

dört yıl öne eölüncc Madam Fıransuaz 
''Asil ve fakir genç kızlar,, iı;in tesi!: 

ettiği Sen Sir mektebine çekildi. 

''Asil vr fakir bir kız,, olmanın a?.a
bını kötüıüm şair Jskarron'un yanında 

bir hayli tattığıiçin bu mektc!Ji kur 
muştu ve suvetinin mühim bir kısmını 

asıl ve fakir kızlara yardım için terke
dcrek öldü. 

1ştc bır Haziran günü fun:lalıklar a
rasın :h ornanan k sa bir sı:klambaçt~ n 

dof'"n ro~cera tarafımızdan böyle hika
ye olundu. 

-S o N-

l'a:an J{cıınn Çinili - l\lelckzn<l Çinili 
( EJU<EK - KIZ ) 
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(Tcrcume ve iktibas Jıal.kı mahfu:dur}.. 
- ,\'mnarası: 26 -

~Dır ~Dır ~D<®mülill<9l® 

Ada __ _ ti 
• 
ı göz.le 

sarhoştu ve bir ifrit gibi Zılzurna 
soluyordu: Sen kızmışsın ha ı 

Mehtaplı bir yaz gecesiydi. Adem 
efendi ve ıdaha birkaç arkadaş hep Hr
likte, Feriköy mez:ırl·ğmın yanındaki 

çayıra gidip oturmuştuk. lfrm rakı içi
yor, hem de dertle§iyordul:. 

Bir :ıra yanımızda bulunanların hep· 
si de birer bahane ile kalkıp gittiler. B:z 
Adem efendi ile yap<ıyalnız kaldık. O 
sarhoş olmaya başlamıştı. Bunu abuk 
sabuk konı:şmasından anlıyoııdum. ll~
nim de ondan geri lrolır yerim yoktu. 
Fakat ben daha tahammül göstermem· 
den, yahut da daha a• içmiş bulunrıum 
<lan dolşyı kendime haldmdim. 

Onun sapıtmaya başladığını sörünce 
ben de gitır.ek istedim. Lakin bırakma
dı: 

- Otur, Lakalım, dedi. Seninle daha 
görüşeceklerimiz var. 

- Ne sor.acaksan sor da gideyim. 
Vakit oldukça gecikti. Sözüm var. 

- At:na ! Otur hele bakalım .. 
Çaresiz oturdum. Konuşması peltek

leşmeye b.ışlamıştı. Cümlelerini topar
layamıyordu: 

- Sen, dedi, kız nuşsın öyle mi? 
Cevap ve:rmedim. 
- Bütlin Ferikö·r, böyle diyor, dog

ru mu? 
Yine cevap vermedim; bu sükfıtum 

Adem efendinin sarhoşluğunu büsbü· 
tün artırmıştı; birder.bire: 

- Söylesen e be . dedi. 
Onun bu şekilde konuşmasmjan 

ben ıde kızmıştım: 
- Sana ne? dedim. 
- Ne. d~mek ban:ı. ne?. diyerek doğ-

ruldu. 
Adem c!cndinin niyeti kötüydü. Bu

nu hareketleri, sözleri anlatıyordu. Een 
sarhoş bulunmama rağmen işin kötü
lüğünü kavradığımdan sıvışmaya baş 

vurmak için ayağa kalkmak istcı:lim. 
Fakat, o, daha ati~< d3vranmış ve kol

larımdan }akalamıştı. Çok fena bir va
ziyette olı!uğumu görüyordum. Bı:na 

dostluk muamelesi :; apan bu adamın 
böyle bir hareketi beni büsbütün şaşırt 
mıştı. Elinden kurtulmama çok sarhoş 
bulunması yaradı. Silkindim. Kollarımı 
kurtanr kı.;rtarmaz da koşmaya ba~la
dım. O da peşimden koşuyor, arkaın

dan: 
- Dur ulan! 
Diye b:ğırıyordu. 
Çayırm bayırımsı bır yerinde hemen 

yakalanmal: üzere bulunduğumu görün 
ce durdum 

- Ne istiyorsun? dedim. 
- Koşmakla elimden kurtulabilece· 

ğini mi ~anıyorsun 1 Bak hele etrafına.. 
Allahın kırında seni elimden kaçırır 

mıyım ben. Bağırma) a kalkma, kurşu· 
nu beynine yersin. 

Hakikııtc:n kimseler yoktu. Gözleri 
aönmüş ve bir ifrit g:bi karşımda solu
yan bu :ıdamın dediğini yapabilecek 
kadar kendisini kaybl tmiş olduğunu da 
görüyord..ım. 

Gözlerim, mehtapta pırıl pırıl par
layan tabancanın namlusuna takılı !·al
mıştı. f çh1den: 

- Eyv:ı.h 1 dedim, :mahvoldum. 
.. ikimiz de hiçb:r şey 'konuşmadr.n bir 

müddet durduk. 

Bu herifin elmden muhakkak kurtul
manın yolunu bulr.lam, benim için ha
yati bir n::escleydi. Bunu becercm::z -
sem hakikaten mahvolmu~tum. Akhtr!a 
gelen bir fikri tatbik etmek istedim: 
sahte bir r,ülüşle: 

- Adem Efendi, ced"m. c;akayı b.ra
kalım .. Sen fazla sarhoşsun. Gel şur:ı
da biraz oturalım. Acıl. ondan sonra gi
delim. 

Elinden tutarak tekrar çayıra doğru 
sürükledim. O bir kırzu gibi bana itar.t 
ediyordu. Fakat bu öyle bir kuzuydu 
ki en küçük fırsatta en şeni harekr'te 
bulunmalr.an çekinmiyecek bir kuzu ... 

- Sana, ded:m, benim kız oldugu • 
mu kim t:öylcdi. 

- işittim.. Bunu bilmiyen, söyle:ni
yen var t"ı ki.. 

-Bunların hepsi de laf. Sen hiç er
kek elbisesiyle dolaşan kız gördün mü? . 

Adem Efendi cevap vermedi. O, elin-
deki şişeyı ağzına dayayarak cesaret 
toplamıya çahşıyo:-du. Buna mani ol
mak istedim: 

- İçme artık, dedim, kafi. • 

O, mani olmak 1çin uzattığım eli:ni, 
elinin teC'3iyle itti. Mm?:larur gibi: 

- Bırak beni .•. dedi. 

Tabancasını almak lazımdı. O farkın
da olmadan bütün tehlikeyi göze alarak 

elimi ceoine uzattım. Tabancasını usul
ca çekip aldım. Şimdi rahattım. FaY.at 
o elimi çektiğim sırada bunun farkına 

varmıştı. Elini cebine götürdü. Taban -
casının 1>ulunmadıgını göriince: 

- Ver u!an tabanca mı, dedi. 

lkn cevap verc::egim yende, yerim -
deft fırladım. Gayet soğuk kanlılıkla : 

- Ben gidiyorum, dedim. Sen ister
sen kal. .. 

Daha cümlemi bJtirmelden koşmıya 
başl;ıdım. O da arkamdan ..• 

Yskah~ncagım sırada döndüm. Ta -
bancayı ~östererek: 

- Bir rJdım daha cı.tarsam gebcrdiğin 
gündiır, d~dim. 

Put gibi yerinde kaldı. 
du .. U gul.:Iar gibi: 

Sallanıyor-

- Kabbe, dedi .• Beni tuzağa düşur
dün .. Am na alacağın olsun 

Arka arkaya giderek yanından uzak
laştım. Sonra koşınıya başladım. Hem 
koşuyor, hem arkamcı. dönüp bakıyor
dum. Onun gelmediğine kani olunca 
yavaşla:dım .• Tehlikeyi kolay Gavmış-
tım. 

Dogru Rahminin kahvesine gittim •• 
İçeriye girerken tabancayı pantalonu -
mun ccb;ne soktum. Ocağın başına gi
derek geçen vak'ayı Rahmiye anlattım. 
O ela halimin perisanlığım farketmişti .. 
Bu temiz } ürekli adam şaşırmıştı da ... 
Sadece: 

- Vay namussu..: herif vay.. dedi. 
Madem ki tabanca .. mı aldın mesele 
yok •. Şimdi, yahut rann buraya gelip 
tabancası111 istiyecektir. O zaman ca
n·na okuruz. Sakın tabancasını vereyim 
deme. 

Biz. Rahmi ile konuşurken kapı asıl
dı. A:lem efendi, sallanar-.k içeriye gir
di. Doğr~ yanıma geldi~ 

- Taban:ayı versene Kenan, de
di. 

- Ku tah~·a yaptığı hareketten uta
nıp kaçacağı yahud tarzi) e ,-ereceği yer-

de, ka~ıma dikilip bu c:ekilde ko11uşma
sı inirimc dokundu. Kendimi kaybet
tim '\: uratına t0k1t indırdım: 

Ben de, tabanra fıtan yok dedim. 
Gıt, i"t dii{in ) e~c ba5 \1.lr. 

Bana salrlmnak için harekete geçtjği 
o..ı=-a1.ı, hir kaç ki .i kollarından yakaladı
lar. 

- Ayıptır, yahıı ne oluyor, dıye bağı
nyorlarclı. 

Ben ce\ ap 'ermeden kah\ eden çıka
ra! doğru C\ c geldim Ye o geceyi de bü· 
) uk bir rahat.,ızlık içinde geçirdim. 

Ertesi sabah, gidip onu kah\ ede yaka
ladım. Ve tahanc::ı"ını önündeki masa
nın üzerine bırakırken: 

- Al tab::ınc:mı, dedim. Eğer sen na· 
mu Iu bir erkeksen akşamki fözünü yeri 
ne gı'tirir ve şimdi beni Yurursun ... 

Adam hiç sesini çıkartmıyor. Ba~mı o 
nün<> eğmiş adcce beni dinliyordu. 0-
mm bu hah a ah.mı büsbütün bozdu. Se 
!;imin ,·ar ku\'Yetiyle: 

(Devamı var) 



Buz • 
yı o 

Diiııga şan1piyonası 
Prağda. 11-20 ~ubat arasında devam 

cdeccl-: olan. buz üzerinde hokey A vru
p::ı ve dllnya şampiyonası maçının orgaru 
zatürlcri. bu mü abakalara kat'ıyctle i~
tirak cclecek, a~ağıdaki on bir milletin i· 
simlerini neşretmişlerdir: 

Almanya, lngiltcre, Kanada. l\1aca
ri tan, Lctonya, Non·eç. Polonya, ls\eç, 
ls\~çre ve Çcko~lovakya. 

Bu müsabakalara Hollanda, Finlan
diya, Amerika. ·Japo~ya '~ cenubi Af~ 
rikanın _d~ j~tirak CPtec.'ğine muhakkıtl) 
nazariyle b2kılmaktadır. 

Buna mukabil. Belçika, ltalya \e 
Frans.."'lnın henüz hiçbir cevab 'ermeme
leri Pragda hayret uyandırmıştır. 

Ski şampiyonası 

Amerikalı zenci boksör Coc l.wzi11 guzel bir karikalıirii 

Di~er taraftan. beynelmilel "ki fede • 
rasyonu 27·28 ~bat ara"ında L-ıhticn 
(Fin!andiya) da yapılacak olan muka • 

vem~t. yanın muka\'emet, bayrak \C at-
• lama müsabakalarına girecek 15 millet-

ten knt'i cevab almıştır. Bunlar: Alman- / 
ya, Avushırya, Estonya, Fransa, Fin -

l' andenıcld ve numttceri 

Türkiye baş pehlivanı 
• 41 puvana l<arşı 453 

e 
puvanla lancliya, 1\Iacari..,tan, İtalya, Japonya, Le 

tonya, Non·cç. Polonya, lsveç •. Is,·içre, 
Ç.c'ko-;!ovnkya ve Yugoslavyadır. 

1 n u 
r 

ş elin ' . 
l Icvccana kapılmayın!.. Boks maçın

da değıl... "Hing 1\lagazin,. adındaki A
m"'rikan mecmuaC"ı, okuyucularından aı
d•ğı cevaplarla yaptığı senelik tasnifte, 1 
rfüny:mm en büyüle boksörü Coe Luis ol-

Ve fa klü ü 
Biı stada 
kavuşugoı 

Jıa~ ii c:.ki bir maziye malik olan \'c
fa klübilnün, kuruld~ru gündcııberi en 

büyük derdi olan saha meselsinin nıha
yet halledileceğini memnuniyetle öğren
dik. 

Bundan evvel Beşiktaş Şeref saha m
da, maç yapmak üzere saat alan! 
fakat yerlerinden i~lerinden, gfıçlcrinden 
izin aldıkları halde gelip de demir kapı
ları kapalı bulan ve geri dönen; ayni ha-

reketi bir giin Güneş klübü tarfından gö 
ren Vefalılann halini yazmıs ve bir te
Sc'.ldiıf neticesi aldığımız resimlerini de 
gazetemize basmı,tık. O yazımızda bu 
gibi klüplere de bir saha verilmesini is
tiyorduk. 

Bizim yazımızdan <;0nra Vefalrlara bı.i
yiiklcrimiz tarafından bir saha Yaadedıl
rncsini. dileğimizin gözonünde tutuldu
ğuna bir i~.ıret gibi telfıkki ediyor, mc>m
nun oluyoruz. 

Bi.iyfık mü~külat içimle çalışma ına 
rağmen zaman zaman bac; takımlanmızı 
yenmeye muvaffak olmu5 olan Vefahla-
nn en büyük dertlerinin hallcclılme"i hi
zi cidden revindirmiştir. 

htanbul pcırunun kalkınmasına bır 
'e ile olacağına şuphe cdılmiyen bu biı
ytik \'ardım, Sü'r }'Ma"ire. t tan'l)ulc;I>Or 
gibi klüplerimizdcn dC' e!;irgenmcmeli _ 
dir. 

'I' • ~ <lVZhl 
Paz;!rtcsi gi.lnkü 11üshan.1?.ın spor 

sz.yf:ı.ıın:l.ı, pazar günü Taksim st~dm 
ela oyn:ınan Güneş - 8ü1Pyrraniy~ 

futbol maçı lrn.kkınchıki yazı, bir ha. 
ta neticesi (Stadın taksim b3.hC:cRi 

wr:ıfmdanki Galat.as,. -ı.y!ılar tiribü. 
nünden Gilııeş fııtb 'cuhu ı aleyhine• 

y:ıpılan trznhüır tın hu l<jİ Ga~.\t.as~
t aylılarn m'.ll etmek knygusu ılc> Su. 

h.•\ınaniye klübürır mcm u J baıı ~im. 
·,c .. tarafından vapıldığı ı şeklındc 

5Cı • 
yazıJmıstır. Hiç bir ?.aman bbyl(' b.ir 

h kette bulun mı) a< aklarına "mm 

di 1 ••• • 
dul{u nc:tJcesine varmıştır. Zencinin aldı
ğı 351 puvana mukabil, Şmcling 41 pu
\'anla ikinci, Tomi Far da ancak 3 pu
\'Jn!a üçüncü olmuştur. 

Şmelingin zenciyi döğdüğü halde al
dığı bu 41 puvancık, Amerikalıların 
boks şampiyon!"' • anvanınrn, bir .Av
rupalıya geçm.ı :ıususunda nekadar 
kıskanç o!d11:d:.. ı ı goı:tcnncktcdir. 

Tommy Farr 
Bradokla karşılaşıyor 

AmerHmd:ı. buf unnn İngiliz boksö. 
ı ıl Tommy Farnn 21 ikinci kanunda 
Bradok ile bir müsabaka yapmnsı ta. 
karrür etmiştir. 

Ga1.clccilerle görüşen Farr bu ma. 
rı kazanacağına yüzde yüz emin oldu. 
f,unu söylemi~tir. 

s 

Avrupa artıstik 
patinaj 

şampiyonası 
Ingiltere kı~ sporları lcclerasyonu, 20-

23 K.inunusani tari'1!crinde Sen-Motitz-
de yapılacak olan A\•rupa artistik pati
naj ~.ımpiyonasma iştirak edecek kadın 
\'C erkek sporculann isimlerini tesbit et
miştir. B11nlar be~ kadın ve dôrt erkcl~
ten ibarettir. 

ı\yni sporcular, 5-ô ~u1atla Sto\!lolm 
da (kadınlar için) \C 11-12 şubatta Dcr-
linde (erkekler için yapılacak dlinya 
şampiyonaıanna da i~tır..ık cdrceldcrrlir. 

s 

• • v a 1 1 
ıngil ere ve Fransada bir çak tan n
m ş pehlivanlarla güreşeceh. 

Türkiye lxı~pehli,anı Tekirdağlı Hü~e- mişti. Londrada maçlardan en tehlikeli
) in on gun rnnra - ilk ctcfa olarak - Av- ı leri Dula ve Çekşeri güreşleridir. Bu kar· 
rup=ıya gidccel'fü. ~ı!aşınalardan alınacak neticeye göre Te· 

!\Lmlel:ctım·zdc scrbeH güre<J müsa- kırdağlı Hüseyinin J>arifc gidip orada da 
bakaları <>rganize eden Asım ile Tak- güre~ler ~ apıp yapamıracajı anla51lac.'lk 
<:İmdeki gLire<:lcrin hakemliğını yapını§ tır. 
0lan C<~m~l pehli\anla bcrnbcr seyahat Türk b<~pchlh anını tanımıyan J'a· 
ed~('C1~ olan Tekirdağlı. ikincikanur.un rislı organizatfülcr Londrnuakı imtih:--tll* 
1 \Cya 8 incte l:ıtanbuldan do~rnıca Lorı- dan ronra Büseyine miı~abaka \c>rebilC--
draya gidrcc>ktir. ceklerini alfı!';.adarlara bildırmi~lerdir. Te 

Türkiye ba .. p hli\aııı İn"ıltcrede, 3tan- kirda~lı için Fransada gure~ yapmak 
ki, Çekc:eri. Duln \t> \':mde. H'lt ile kar- mükiın olun~ buradaki rakıpleri dall:t 
şıla5acaktır. korkunçtur. 

Dula l <:tanbulda gure } npmı~ olan Bunlar ar.ı"'ıncla: Danga!ol. Bol I~tı· 
·Faddai !\hı1ıammet.n geı.ç kardeş'dir ınar. De6lan. Stran!!el Luiz \'e Şikal btı· 
Vanden eld d geç~'n ~az c;ehnm•ze g0 l - lunma' .tadır. Baspchlh·ana ı) i .eyahat 

'e mU\ affc !,ıyftle.r dılcriz. 

====--============:=:========~~ 
larirlc mulı:ıcım'ecınin fe\•kal!ıc.le güıel 

Pire muhtelıtınin 3- 2 yenildığı rnüsaba~<a oynandı 

a:ıln ,m:ıı~ırı :ı~ e5indc yaptıkları küçük 
IT'U ellc~leılc Yunan kale~ine akmıya ba~ 
l:1ddar. Bu sırcıda ı\tina mudafii p3pD.· 

dop:.ılo çok mükemmel bir oyun çıkara: 
rak Viyanalı!arın en tehlikeli muhac:'fll1 

Bin·l.:re fırsat \'Crm~ekteydi. 
Oyım mütc\'azin bir şekilde ornaııır· 

ı, ·ı 4 imcü dakıkada merkez muhacinı· 
dt:rı yerimle b:r p2s alan Baltagis gilı1ilfl 
ilk gulilnü attı. Ma~lub vaziyete düşf11 

\n:..,turyalılar derhal hücumlara başla * 

dılar \'C hu gayretlerinin semeresini ~ 
az sonra ~ördü!er. Bindcr çok sıkı lJJ! 
<:litle bcraherli~i temin c>t ti ,.c bu beP'. 
l erlikten s<>nra Yunanlılar bir an yirıc 
parladıl~ır. rakip kale büyük tehlikelere 
ı •• ıruı kalmaktaydı. Uu arada kendi rı1U· 
ı · lilerine yardım için geride kalan Bifl• 

•! r falcolu bir vurus vnptı ve topu kcıı· 
Arnstıtr:ı•alılorn 3-2 yenilen Atimı karışığı ll 1fı:,-1ı;ırrin l'ıınanista;ıdal:i iki ,. flÇl.. rd:~,dıvı oıı 1 ıri 

ruina, lllU u.J)) lki gündenl·eri çıklan P:ı<.: !!r fabclu bir şutle tah.ıınınııı cı.1h~!Smda O) n:ımrken, ,,~ üncu daJ,il,:ı· 
\ un:ııw4anda ulunan H.apiJ takımı, ilk ıkinci go:unu c!e attı. \'e devre 2-0 Ra- ela Deput:s, \'azoz ,.e Simyoruti ın ü t 
mu .. a~aka::>ın: cumartesi günü Pire muh- pid lehine bıtti. iıste attıkbrı ';iütlerclcn sonuncus topu 
trlitı ılc y.ıptr. lkinci lıaftavm kan;ılıklı akıruarla hac; lUDipıd l{::ıle me soktu ve mü.:-aQ1 3-2 n· . • • 

>ı~çok tanınmış insanların da dahil !adı ve onuncu tlakibd::ı l'ırcli sağ açık Pirç mulıtditinın..m {'Ohiyc.tile bitti. 
oldu·~u :ıckiz bin ı:cyirci üniındc yapılm15 l>eli}orgi güzel bir kafa 'unışu ile takı- Atina muhtelili - Hapld' 
<'lan hu maça Viyanalılar şu kadro ile mm ilk sayısını kaydetti. Bu gol Yu- A\'u turyn futbo~culcrinin ikinci mü-
çı'(mı~larclı: n::ınlılan gavrclc ıı:etirmi.ti, ilk devrede- ı;::ıbaha"ı pazar gunil yine hüyük bir ka-

Must'l • Sp.gc.r, Slaul - Virt, Hop a- ki Rapitl hüaımları-artık· gurüfmlı) or. ·ıa"ıalık önıınde Atına muhteliti ile ppıl-
:cr, Sl.uınal - Orentik, Vandczbck, llolek 1 akınlar karc:ılıkh oluyordu. dı. Yunan takımı bu miis.1ba!rnva ~u p • . J • 

•tu~cr, Pc '-er. D::ıkik::ılar ilerledikçe' Arn ;turyalıla · kddro ile çıkmı.lı: 
I~irC' ~mıhtelıti de: Dcma ·tis · Zakas, mı tekrar a;:•r basnı}a lıaşladıl:ı gorul- .,kıı:ıvun ı· - I np::ıdopu!oc;, Ga~paris -

!\laıcuı" • i\lıfran;;ic;, Hclmis, Kon;iya- dü. 27 inr.ı dakikada P<.""':ıl'r Yunan ka- I~ıi•ı:"o", E:ondfü~. Cigas - Miyakis. Bal 
11~h - Deponti: \'azoz, Çolinaı;, Simya- lc"inın za\ iyC'iini bulan bir şütle takımı- tnzi . l\lanopulo~. Triyandnfilis, 1 Iri ·-
nı~l~ · l>~ln orgı 111 3-1 galib vaıivcte soktu. tod1:lo. 

lopa ılk \Uru.u yapan AHısturyalı-
l:ır bırincı daki'.ada bir frikik ecza ı ka
zanı~ nrlar \ c m~5hur Bindcrin 33 mcl
rt-dtn atı ıv ı ;it kalenin sel ko~csindcn i
çcrı , ; rrli. 

Pro.esyonc·l taJ...ım nctıce} i garaııtı e
din"c ı<ıi r.~ .. (tti ve o\ un Yiynnalıları:ı 

... .. .J *'1' 
el kalesine gonderdh·sc de, kaleci büYı.!. 
IAr ga,·retlc bunu defetti. 25 inci dai'1• 

kada bir Rapicl hiicumu esnasında I3İ~· 
der bennııtad ÇQk sıkı attığı bir şütlc ı; 
kinci golü krıydetti ye, birinci dc,,.c 2· 
Ytman takımı aleyhine bltti. ıe 

1IfüıCı haftayma 'büyük- bir sür3: 
5 

ba~landı ye ilk dakikada Mavr~ı~ 0
0 

muhakkak hir fırsatı yavaşlı~ı yüzııfl ~-
1,açırdı. Ka11ıhklı akırilarla geçen OY fi 

nuıı 21) foci dakikasında Holek tak11!1;i. 
üçüncü golünü de attı. Biraz sonrtı 1' oo
tikosdmı pas alan ~ ligakis de sol bir ' 
le ıle takunma ikinci golü kazandırdı· . 

ıı· 
Son dakikalar Yumınhlnnn be~ıbCf J\ 

arc. . 
1
. . , , 

d 
v muz Sülcyr.rnn.y~ ı at .a ... rı..,.nr 

ol ugu • 1 
d vnnlış c;ıltnn bu yaıml 11 do. 

hııkkID a .1" • 

be "nI itizar ed 'rıı. 1 

O) uıı R.lpidlılcrin kı ;a 'e rerd.!n pa-.. 
lariyle m~~temadiycn Yunan kalesi önüıı
d" m ~:l·urken 35 inci dakibda wl a-

llk hur~·mu )apan Yunanlılar. Hapıd 
kale ine k2dar iniyorlar ve Miyakis gü
nıin ilk ~iitunU ço'< mü :ıit bir ''aztycttc 
atıyor. ı;;lk ''p,

0

01" diye bağırırken topün 
\'i} an3lı ka!ccinin ellerinde kaldığı gö
rüldü. 

Bü) ük bir tehlike geçırmiş olan Viya· 
nahlar dshal iieri atıldılar, muavin hal-

ği temin için u):!raşmalarıyla geçti ,·e ~ı: 
da az kalsın muvaffak da olncaklıt ~-
4:1 üncü dakikada Viyana kalesine d?,rı 
ru. t:öncbilen topa: Yqnanlı sağ aç~~::. 
l<apid kaleci birden çıkış yaptılar ,eaJc'°c 
nanh topu yakaladıysa da boş k• ~ 
çektii;.ri ~üt a\'uta gitti iki dakika. sD~t ... 
bu m:tç ela 3-2 Hapidin galibiyeti Jle 

layı y .. ti. 
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Rusçadan çeviren: Ferah Fei"'ru h 
?\Uşkn dokuz ya'iında bir kızdı. O- f uzaktan Oni:imi gördü .. Çocuk odun 
~ köylerinden birinin sokuklannda ı kesmcJden geliyordu. I\:uşağının ara. 
ç durmadan koşar. oynardı. Nüş. smda kocaman bir balta vardı. Nüşka 

tanın birço':< "nişanlılar,, ı vardı; o, yı gôrüncc durakladı. Elini cebin" 50_ 

;lldisine her şel:er 'erene "nişanlı,, karak bir caput çıkardı: çaputu aça. 
etdi. Nü~ka bu nişanlılardan bir ta. rak: 
~esini bugiln bile hatırlar. _ Al, dedi. 

Baba~ı. prens Dcrnidofun malika... Nüska, çaputa s nlı lı:irli şekerle-
~inde kfıhyn idi. D midofun ucsuz mekri a\·uc-Jadı ve kaçMnğa başladı. 
~calısız ormanları vardı. C1var1n bil Şekerler ekşi c-kşi ter kokuyordu. Fn. 
~ işsiz \'e fakir köylüleri, gijnde. kat Nüşka aldırmadan bunları yedi. 
"(le odun kesmek için Nüşkanın baba Artık bu akşamdan sonra, Nüşka 
tına müracaat ederlerdi. her akşam, Onisimin yolunu bekler, 

Bir gün babnsmm yanına, bıyıkla çocuk yanından geçerken: 
~henüz tC'rlememic;, on altı y:ış1arm. - Nışanh b:ına şekerlt'me getir. 
"'bir çocuk geldi. Bu da h r son b:ı. din mi, diye sorardı. 

r, kıŞlık n:ı.fakasmı ted.tr k ctmdr Onisim giller Ye caputu nçardı. 
in iş aram:ığa çıkan eivar gö) lüler. Böylece> bırc- k giinl"r geçli. B'r n'~ 
endi. Henüz çocuk dcnecc>k bir yar:ta ı::anı Onisim Fek"r yerine Ni'skaya 
ltnasma rağmen, göıiinü~e göre. güzel. ustnea kesilmiş ı::ık bir değr><'k 
~\-Vetli bir delikanlı hi

0

s :ni \•eriyor- ı ti tırdi. D ~nek Nü .. kanın hoşuna 
..., gitti; fakat buna rağmen : 

Çocuk eşikte duruyor, ıc:m gfr. _ Bana niçin kc>r!emC' getııme. 
~ifo cesaret edemiyordu. Nüşl·anm din? dive Eormakt:m keı.dini alamadı. 
~bası koyu sakalını sıvazlıyarak ten Onisim sıkılarak: 

l tenbcl sordu: _ Param yol:, dedi. Neyle ala. 
-Ne istiyorsunuz? Ad:n ne? .. Bu yım? 

)~a niçin grldin? Nüşkn bu cevaptan hiç bir şey an j 
Çocuk, ön~ doğnı eğili duran başı- lamadı. Hayretle sordu: 

~ Yukarı kaldmlı. İleri doğru bir a. _ l{oskoca adam olnc-.ıksın, na-
lltı daha attı. Bir müddet ki .. edC'- sıl olur d<ı, paran olmasın-: 
~ Meyrcm una kandiline b::ıl\lı. Sonra On isim korku dolu ~Ö"llrle kıza 
•etjn derin iı-ini <'ekerek: 

baktı. Ceketinin kirli kollariyle 
\, - Simon Petro\'iç, dedi, ben de gözlerini sildi: 
.'<ll}kaları gibi oduncu1uk ) npma.k isti _ Benim yiyecek ekmeğim yok, 
tırum. F::ıkat alışık olmadığım için dedi. halbuki sen gülüyorsun! 
:llıı.1z dal bud~ma icıinde ı;alı"sam ol- Nüşka a('ıyarak sordu: 

!:az mı? _ Yiye<X:k C'kmeğin mi yok? Po. 
l-\üşka.nın babası kalın kaşlarım ca- ğaca yer misin? 

-(rak sert bir sc-sle: Bu sırada Nü kayı annr:si çağırclı: 
- Ne mümıscb t dcc'i. Senin di _ Kız sen orada ne yapıyorsun?. 

~ı rind1.:n farkın ne? Bu serscrılerle ne diye konuşuyorsun? 
. Qocuk. kfıhynnm bu flcrl söyleyi- Kosl:ocamnn kız oldun, hala iyi adam 
llldcn ürktü. Ba.,mı omuzları arasına In.rı fena adnmlnrdan ayırt edemiyor. 
~ ı. K ıynunda şblik tc ·kil eden ı 
1 sun .... 
r ~'"l'lin iizcrin" elini götürdü. Bu Pnz:ır günü kfilıya evinden cık..'Tin 
.:·k ';f hynun dn f(züne i 1 iı;tı Dik. mıştı. Bir kfü;aye kurulmu~ tn<'il o. 
t cd·~cc b:ınur. bir votka ~;şesi ol. kuyordu. Nü.'?lm da e\·de idi. Biraz 
lfu"lu fırketti. Derhal )'ii7ünün önce sıcak p~ğaça ycmiq, kc ,.,m~ ş. oy. 
~e:ıi d"~ştiı. Sesine bir tntlı1ık nnmış, yorulmu tu. Şımdi de basını 
?ncğc c-nh arak: annesinin dizine koy. rak uyı m eh 
- Anlıyonun, dedi, lrn\'Yctini is. c;ah ıvN'dtı. Bu sırada Cni~ i ı iceı i. 

~.et,,•'. i_.tcmiyorsun! Peki, d dı'in ve girdi. Bu birkM ı:ri'n i.,;nd" C'Oı, 
cı oısun. zayıfln.nw·tı. Bu hal boyunu dr-h::ı 

f.! c· k s:ı.c;ırdı. Adeta ne ) apacağı. uzun gösteriyordu. 
~:'l"liyurdu. !Jk defa olar:ı 'c b•risi. Nü ı·a, Oni~:'me bakara 'c 
liisvet veriyoı du. _ Ne knd'l.r dn Z"yıflnnııı::, diye 

llutiin bu konuşmaları c1iklmtle din· dü~iindü. 
tı)"ktc olan Nü 1ka, çocuğun yarı a. Onisiın daha lmpınm i'ııünd(' s:ır-
~ ağzına b kıyordu. Kendi kendine: kasını c·ıknrrnı ... lı. le "ri girinrc. derin 

....._ Ne tuhaf konuc.-uyor, diye dü. l::ır re\ ~rarı.-J-ı kü~1yııj ı !Pİ <miadı. 

~ü, herhaldA ağzında bir dişi ol. Kfih'Vn. g<;zıu.:unün üz r!n:len çoctığa 
'Qığı için böyle konu~uyor... ' aktı: 

l{ahyn çocuğa cesaret Yermek ic_in _ Ş:. y. m.>ydi senin ıcmin? • ~e 
1nı okşadı. geldin? Dün neye çalışmadın? 
Cocuk birdenbire titredi Votka _Karnım ağrıyordu Simon Petro 

~i büyük bir gürültu ile yere dil.~- viç. 
·• _ Herhalde cok votka içtin? 
~%ka korktu ve dışarı kaçtı.. Şi- _ Ben içki içmem Simon Petro. 
~trılmıcı, votkalar ycrlP.re dökül. · '"" vıç .... 
~U ... Çocuk da bir takım küfürler 
'll'ıldanarak dışarı çıktı. 

(O e\'amı var) 
Iı'cra1ı Fcrrıth 

ra e 
leme • ay 

Vatikan kasaları epey dolmuştu; fa. 
kat sıcagJ kar mr dayanır? Bu servet 
de az zam:-nda kadın ve lnımaıla tüke· 
niverdi. 

Onuncu Leon, sefahat arkadaşların
dan en t:e\'tligi kardinalları yanına ça
ğıraral: akıl dam:ıtı. Hepsi, bir çare . 

Sösterdi, s:r.unda en d1hiyaqe fikri ge· 
ne kendisi ortaya attı. Herl<es bunu o 
kadar parlak buldu ki teklif ittira"!!1a • 
kabul edılcH. 

Kardinaller meclisi fevkalade celse
de toplandr ve akla gelen bütün günah 

lar için o~r tarife hazırladı. Kilisenin 
h.şmmdan kurtulmak istiym, aynı .,a

manda cehennem azabından korkan bü 
tün günah~arlar bu kat:ıloğa müracaat 
ederek .nucibince amel etmekle hem 
insanların, hem de Allahm cezasından 
kurtulabileceklerdi. 

Hazırlan.ln fiyat listesi bütün günah 
çıkaran p&paslara ~-oııandı ve bilhassa 

İtalyada günah çıkaran pap:;slar bir 
nevi "af tüccarı,. haline geldiler. Papa· 

nın, rahat rahat eglenebilmcsini temin 
için ne gibi günahların affedildiğini 

gösteren r·ir tarifeden kısa bir hulasayı 
buraya naklediyoruz: 

Madde 1 - Bir kadınla kilisede cin· 
si müna.ı-::bctte bulunnn adamın dünya
da ve ahrette ceza görmemesi için kili
seye 6 alt.o vermesi lazımdır. 

Madde 2 - Nikah caiz olmay.:n ak
rab:ısilc, annesi ve kız kardeşile cinsi 
münasebette bulunan adam 7 altın mu
kabilinde dünyevi ve uhrevi mücazat
tan kurtulur. 

Madde 3 - Bakire kıza zorla tcca-

• • 
1 1 
viız eden adam affcd'Jmek için 6 altın 

vermelidir. 

Madde 4 - Zina işliyen papasın ve
receği ecza 7 altındır. 

• Madde 5 - ilaçla çocuk düşüren ka
dın cczaoan kurtulmak için 5 altın ver
melidir. 

Madde 5 - Halktan birini (papas 
olmaması ~artilc) öldüren sivilin vere· 

. ccgi ecza ;Taıtın .. 

Madde ı - Anasını. babasını, kar
deş:ni, kıırısını öldüren halktan birinin 
vereceği ceza ve af ücreti: 7 altın .. 

Madde 8 - Hırsızın affedilmesi için 
4 altın .. 

Madde 9 - Servetini, başkalarının 

malını gaısp suretile temin eden zengi
nin vereceği ceza: 50 altın .. 

Tarifede her türlü günahın af ücre· 
ti yazılı idi. Bun.dan başka götürü he· 
sapla peşin aflar da satılmakta idi; ke· 

sesine güvenen doğrudan doğruya papaya 
yalnız bir defa 32 altın vermekle bütün 
hayatı müddetince yeminlerine sadık 

kalmamak ruhsatnamesini alabiliyc.r
du. Aynı şekilde 130 altın vermekle 
brJtün hayat müddetince her türlü gü
nahtan işlemek müsaulesini almak da 
kabildi. 
Papa ha?.retleri toptan muamele ile a

lışverişte tenzilat da yaparak lrnlayhk 

gösteriyordu, aynı &ileden olanlar bir
den müracaat edip beraberce papanın 

"af fermanı,, nı almak isterlerse işi mu
ayyen nisbc.tte ucuza maletmiş oluyor
lardı. 

Papa bu işlere nezarete kardinal 
Pı.:ççiyi memur etmiş, o da işler büyü-

Aşırı derecede scırltoşlıık medeni mc mlel:ctlerin hepsinde yasa1~tır, fal. ı•, 
scırho\lu9ım derecesini tesvit, zabıta doktorlarım cl:scrıya tnii§l.ıilafa so. 
l;ar. !Jir Amerikalı, icat ettiği bir <ild le, bııgiiıı bu ::orluğu ortadan l.:old:rm_!§ 
bulımııyor. Artılc, bıt l'°üçük lctleJ "Ehli kcy/,, in 1ıudıulıı aşıp aşma<lıgı. 

m anlamak i*tcıt bilcd eğildir. 
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Nakleden r-. K. 

""yük 
di 

yünce affetme ticaretini muhtelif mem· 
leketlerde mültezimlere vermişti. Papa 

da pek se1.diği kız kardeşi Madlene 
Saksonyada f ticaretini bahşetmişti. 

Papa sekizinci 1nnosanın gayri meşru 
çocuğu prens Sibo ile evli olan Mad
len de, uğr~şmağa vakti olmadığı için, 
bu hakkı Arsemboldo isimli Cenovalı 

eski b:r tüccara satmıştı. 

Kilise kapılarında çığırtkan papas

lar, cambuzhane kapılarındaki palyaço 

lar gibi dyak ciyak bağmyorlardı: 

- Koşunuz ey ümmeti İsa! Duyduk 

duymadık demeyin; Çok ucuza af l<'z
keresi satıyoruz! Böyle bir fırsatı ka

çırmak günahtır. Hem yalnız kendi gü
nahlarınızı değil, ölmüş tanıdıklar:nı-

zın günahlarını da böylece affettirebi
lirsiniz 1 Birkaç paraya kıymamak için 

sevgili babanızın, karınızın veya kar
deşlerinizin cehennemde erimiş kurşun 

kazanlawıda eziyet çekmelerine nasıl 
müsaade edebilirsiniz? 

Papa onuncu Lcon tarafından Al
manyada nf ticareti için baş müfetti§ 

tayin edilen Dominiken papası jan 
Tetzelin, af tezkerelerinin krvvetini 

göstermek için halka şöyle tleuıJ ta
rihçe mazbuttur: 

"- Af tezkeresi i1rin verilen para 
kasaya düştüğü anda, affı talep cıdilcn 

adamın biltUn günahları silinir. Eğer 

kendisi ölmüş ise ruhu o anda cehen

nemden kurtularak cennete uçar. Af

cdilmek isın nadim olmak şart değil

dir; yeter ki para verilmiş olsun. !sa
nın annesi, bakire Marinin bekrini iza-

le ederek onu gebe bırakan, bir adam 
bile parn verirse affedilir!,, (1) 

Bir aralık bu d.:aret sadece günah 

affctmeğe münhasır kalmayarak ccn· 
nette arsa ve köşk samağa kadar ilerle

miş ve parası olanlar, papa hazretleri 

vasıtasile cennetin istedikleri semtinde 
mükemmel saray, köşk ve v satın almış 
lardrr. 

Bu karlı ticaret, 13 yaşında karili· 

nal ve 36 yaşında papa olan onuncu 

Leonun l 521 de ani ölümüne kadar <le
vam etti. F2kat aynı zamanda katolik 
kilisesine isyana sebep olarak "reform,, 
u doğurdu . 

(Devamı var) 
(1) "L'iquisition en ltalie et en Fran 

ce,,_ Edmond Caza). 

HA~~~ 
/sfanbulun en çok saldan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

~ ~Uşkanm babası da dı~arı çıktı .. 
~:esinden titriyordu. Çocuğun arka. 
'IClan bakarak seslendi: 

.. .. aa!Dl~~--:ıcı::ııııııı:;;;ııs,s:a11-.m:ıg:mı::ın::u:ııı .. ıaaımıııı:ıı:sı:r::;,..,. . l 
T/11lrrııı dwiz t'< 11 ı:ccrn romanı: 40 rlın de pel~ mlikemmel Ye muntazam gehyorı n. Tam o sırada, yaralı fücn ltalyalı Paolonun 

t ......_Hey budala, senin ismin neydi? 
~ gel de seninle anlaşalım ... 

• ~k bir an için dur2:.!adıktan 
~-düşünceli düşünceli yürüıneğe 
'«Clı ... Bu sırada Nüşka çocu~n yn 

~.ı_ Yakla.şara.k yırtık cekl!tinin ete. 
~çekti: 
......_ Senin adın ne? diye sordu. 

·~teğtndcn çekild'ğini hissedince, 
~-~· sertçe başını çevirdi. Fakat 
~ı.ut bir sesle: 

~ Adım, Onisim,diı, dedi. 
llska çocukça bir gillüşle: 

~~ Onisim, ne fana bir iriPn, diye 
\r~aptı ... 
~ ~ Onisimin ctefrini çekmekte de. 

ederek sordu: 

0.~nde ~ekerl"mc var mı? 
tıı:3bn gUltlmscdi. "Yol,! .. mana. 

~g lrnck üzere> b "'mı ~~l!ndı. 
İl§ka.: 

' Yoksa satın nl, dedi, ve kartı .. 
li e 11-

h~ "akadan birkaç gün f.>onr.:ı NU 
akşam Us~ü sokakt::ı oynarken 

Yazan: Ali Rı::a Seyfi 

bir saldaııdıgı yu,•psı vardı \'O başkaları bun smı 
öğrenccelt olursa mahvolduğu gundU. Benim i1;,l11 
yapılar:ılt iş şuydu: B ıı ııc biliyorsam nrlmda
fillll Ali ve dıllıa bazı dostlarımın da Dlak hak
kında o del'c<'c bilgileri Yarmış gibi füınaııncal.
tıın .. Ilöylc clnvı·nuınanm hnyutımı lrnrtnrncağ'ıım 
tablt hiç liınidiııı yolctu: lf\,kiıı şu h<' !imde haşım 
hiçbir yol cıuc;uııcınemcktc idim. 

Dundan sonra gcçoıı iki Uç gün içinde ne dolc 
toru, n<' do geıniclon l>a~lrn adnmlan gördüm. 
Yalnız lınna. hizmet eden ihtiyar bir zenci) i g'Jı·
mckto idim. Bu pcl: ihtiyar, ynvnş iş ["örür, i~ i 
yürel.li lıir adamdı. Ağzını açıp tek söz siiylcmi
yor, sorduklarıma kısuC'a "evet,. yahut "hrıyır., 
flc ('(>\fil> \(lfyordu e (t' hf'ran yaklış'ı 1111 c1uy 
dur.um hir t Jılik<' lwvası llC' rnrılınıc; ohıırı • )· 
c.1ıın, geç n ı:;iır'l<'r çok can sıkıcı gıjriınP('cı·tı. 11.ln 
ci gUnil hizmc>tçl ban ·odan sonrn. Pr.rtr,in f'll hL 
rinri eli ti çIIPri clhıdcn c,:ıımıı temiz <'am ır, 
,öc1lek H" blr knt Miı<>l ~ .ıt olb "Si ırctiı 111 '. ı 11 

• anyoclan knmar ra döııüşiııncl<' <l<" ma an.n rin 
de 1n~lllzr<'. PraıısızC'a hatta lt" lyanr.n birçok ld
taplar, mecmualar buldum. KahYaltım, yemekle. 

lldncl ve üçüncil gUnlerde ham gittikçe soğumnğa 
bnşlaınıf;l olduğundan ihtiyar zencinin getirdiği 
kalın esvaplar Pek hoşuma gitti. !;undan başka 
llçUnril gece knınaraıun lrnlorifcrlo haftrço ısın
dığını dn farkctlim. Nereye gitmekte olduğumu. 
zu hiç bllmlyorsam da havanın so(;umasındnn şi
male doğru yükseldiğimizi anlıyorum. 

Ynkalandığınım dürclüncü gilnü idi. Adsız 
zırhlı çok büyUk bir süralle yürümcğe başladı. 

'fcknenin denizi yarmnslle iki ) andn knbnran 
dnl nlar kamara ..JümbtizUnüu lıhmsından yukn
rı~ .ı lrndar ylilt.::cldiğ'imleıı etrafımı görcmcmek
tC' ltllm. BugUıı akşama kadar o btiytilr hızla sc.r
rettı le. 

1\Iasnnııı başında climdel<I kitabı oı~urkcıı 

gemiııln lıinlenh:re durduğunu ve gtl\•cı'tcdo çolt 
telf\şlı ı;lcliıı gelı11clcr olduğunu duydum. Ilcıncn 
J·amaı·amıı ııC'lıcc-rcslno im. unca tclaşm sebeulnl 
.LUlnclım; c;üııkü gemiden biraz lleri·~c. o' aktn 
Jrndar lılç görmcmiş olduğuum o bü~ülc buz :ıdn-
1 rınd: n biri yuzliyordu. Heybetli buz d·ığmın 
yamn':lnıındrn dcnizP- doğru lıirçok ~ni;lnyanlnr 
nlu:ordu. D 11i7 clcn yüz yirmi yüz otuz metre lm
dnr ~ ülı:sı>lc görü mi.yor. iki tcpesi beyaz lrnrlarlıı 
orlUlınUş bul Ull uyord u. Güneşin u f!.ı~ yulclaşın ış 
ı ıt.larllc c.>lmaslar gibi pırıldayan hu heybetli, 
f' '":C'I, ilkin ı·orlmm: dP.ııiz yol< usu, akıntı ile ya-
11ınrn·d::ı:n geı;ln<'e adsız zırhlının pC'rvane>si yc. 
niden dbnınef,e ba5ladı. Den bııRlrn buz cln·w·lnrı, 
yahut bir gemi görebilir ml~im eli.re ,gözlerimi de
nizden nyırınam:ıktn. iılim. 

"Dnz! Buz!,, diyo E;ayrkladığı aklıma geldi. 
Eğer şimdi bana bir faydası Yarsa kaptan 
Blakın sırlarmdnn birini dı:ıha öğrenmek Uzc-re 
idim, bu adamın saklanma yeri şimalde, buzlu 
kö-,elerde idi. Bugilne kadar yürticltiğümliz mesa
feyi şöylece hesap edince, Kanadaya giden vapur 
larm yolundan çok yukarı çılüığımızı anlıyor

dnr.1. Gitgide, kamara lilmbüzlinden bakarken da
ha çok buz adaları, küçUlc lıuz parçaları görnıct,C 
başladım. 

En sonra yani yakalaııdıt,ımın yedinci gc<.·<. 1 

birdenbire gC"mlnln yolu kesildi \"O demirin fı.. n
da edildiğini duydum. GliYertodo gidiı> gelınelC'r, 
gürilltüler duyduğumdan ııyku Yaktim geldi~l 

halde yatağıma yatmayarak bekledim. Dir s~..ıt 
kadar ~onra gemi tekrar harekete başladı. r.ı

kat artık ııek yavaş hareket ediyor, pervane y.ıl
nız \'akit \'akit d1iuüyordu. Kamara lümblizünd, u 
dışarı bii.tlin kuvvetimi ı;özlerime Yererek lıuk
tlm, ay ışığı yoksa. da, geminin iki yanı çok ylik-
sek karalarla dl!~ <lurnr haline gclniş bir bor 
ğnzdan havuz şeklinde bir iç limana girmC'ktl' 
olduğumuzu fnrkettim. Biraz soıırn o llmnndu 
dik ve kaya.hl: ynrın ta dibine yerleşmiş huluııu
yorduk. Yalcit pelt g~ç olduğundan hemen soyun 
dum ve yatağıma girdim. 

Ertesi sabrh 1rnhvaltır.u getiren ihtiyar z<>ıı • 
ci elime şık lılr zarf VClr<li; bunun içinde, o akşam 

(Devamı vor) 
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Roman yada dem ok- Uzak Şarkfaki çarp.ışın 
rat gazeteler Çinli kadınlardan müteşel<kil 
kapatılıyor .bir· ordü kuruldu 

_.- Bqtaralı ı incide ı 
Bu gazeteler, halihazırda iktidar "- Harhalde kanunu esasiye ri. 

ayet etmek istiyoruz.,, mevkiinde bulunan sağ cenah münte
hası fırkalarına karşı daim<: hasmane 
neşriyatta bulunmuşlardır. 

Yeni hükumetin ilk icraatı valile.. 
rin ekserisini değiştirmek ve yerlerL 
·ne faşist n~yonal hıristiyan partisi. 
nin taraftarlarını getirmek olmuştur. 
iariçteki akisler 

Daha bir hafta evvel yapılan se~im
de 390 :n~busluktan ancak 33 adeJini 
kazanmış olan yeni Romanya kabinesi 
Almanya..ia, 1talyada ve Lehistanda ta
biatiyle P"k beğenilmiştir. 

1ngiltecede gazeteler yeni başvekil 
Goganın yahudi aleyhtarı ve Alman 

dostu olduğunu kaydetmektedir -
ler. Buna binaen, bazı gazeteler Rom~n-
yanm Alm:ınya ve 1talyaya daha eıkı 
bir surette yaklaşacağını tahmin edı -
yorlar. 

Macaristanda hükumetin efkarı 
Fuaggetlenseg gazetesi diyor ki: 
"Rom:ınyada sağa doğru temayül, 

münakaşa götürmez bir sarahatle teba
rüz etm::ktedir. Bugünkü Goga kabinesi 
ancak bir istihale k.:ıbinesidir ve bunu 
bir askeri dıktatörlüğün takip eylemesi 
pek mui1temeldir.,, 

Diğer taraftan yeni hariciye na. 
zırı Micesco, harici siyaset sahasında 
tam ve ha.kiki manasiyle Antenesco. 
nun halcf i olacağını söylemiştir. 

Macar ve İtalyan gazeteleri 
ne diyor? 

Yeni kabine hakkında mütalealar be· 
yan eden Macar \e İtalyan gazeteleri, 
Romanyanın, Sovyet Rusyayı siyasi ittı 
fakları haricinde bırakacağım yazmak _ 
ta dırlar. 

Son dakika 

Sovyetler, Romanya 
ile olan adeınl 

tecavüz paktını 
feshedlyo r lar 

Bukreş, 30 (A.A.) - Diplomatik rnah 
fillere gore, Sovyetler Birliği orta elçisi 
Goga hükumetine Sovyc:ier Birliğinin 
Romanya He olan ademi tecavüz: paktı
nı feshetmek tasavvurunda bulunduğu
nu bildirmiştir. 
Aynı mahfillere göre, Romanyanın 

Fransa ve Çekoslovakya ile olan silah 
i-.'llalatı hakkındaki mukaveleleri de mu
rnkkaten ibtal edcce!•tir. 

Mısır kabinesi 
~ Bqtaratı 1 incide 

Yeni Homanya kabinesi, Ptırls 
matbuatında hararetli bir k~bul gör
memektedir. Yeni blr dış politika ta
kipten ve Derlin Ye Romaya doğru 
daha kuV\'Ctll bir tcmayUldf'n korku
luyor ve B. Goganın blr Alman taraf 
tarı olduğu kaydediliyor. Xenl Bari- .. 
clye nazırı Mfoeskonun yahudi aleylı 
tarı tcmayilllerl muaheze ne işaret 
edilmektedir. 

Bu tedbir hükQmdann milletin kabi 
neye artk rnüzaharet etmemekte oldUh'll 
na ve kabinenin amme hürriyetlerine ve 
kanunuesasinin zihniyetine riayet etme
mekte bulunduğuna kail olma~ı sebebiy 
le ittihaz edilmiştir. 

"Populnlrc .. gazetesi, faşist dlkta
törlUğe doğru kati bir adımdan bahs
etmektedir. 

"Humnnltc., B. Dclbosa karşı bir 
nlclntma ma.nevrasından bahf'ledlyor 
\'O H.ornanyanın da komUnist aleyh
tnrr pakta girmesinden ştiphclcnl
yor. 
Sa~ cenah gnzctclorinden "Jour,. 

gnzctC'sf, Goga kabinesinin bir inti
kal tarzı hallf teşkil ettiği ve bir ge
neraller hUkfımetintn bunu takip ede 
ce~lni kıınnntlndedlr. 

Yeni Ba~vekilin beyanatı 
Bükreş, 30 (A. A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 

Gazetecileri kabul eden ba~vekil Go. 
ga, şu beyanatta bulunmuştur: 

"HiıkCımetin ilk almak niyetinde bu
lunduğu tedbirleri, yılbaşı gecesi radyo. 
da vereceğim bir nutukta bildireceğim. 
Şimdilik, yeni devlet idaresinin inkişafın. 
da esas teşkil eyliyecek olan zihniyeti 
tebarüz ettirmek isterim. Milli emeller 
tatbik mevkiine konacaktır. Zira, mille
tin, devlet hayatının her şubesinde ida· 
reye Mkim bulunmak hakkıdır. Progra. 
rnımız. ba~-ırıları ile, milletlerimiz için 
yeni bir ) <ış:ıyış kadrosu yaratacaktır. 
Bunu hemen derhal çok i}i bir sükCınun 
takip edeceğinden eminim. Devlet idare
sini, "Homanya Romanyalrlanndrr,. dö
vizi illı tm edecektir. Bu devlet idaresi· 
nin esa mda hıristiyanlık idesi, milli 
meYcudiretimizin temeli olan kra\hk ve 
yaratıcı kuvvetini gösterecek olan mil -
let vardır. 

Na ''rınal köylü partisinden dört mii· 
him ı;a ıc:;iyetin hüklımete iştiraki, köy. 
lülerimizin hayat şeraitini kolaylaştır -
mal< üzere büyük yenilikler yapılmasını 
istihrJaf evlemektedir. 

Her türlü yanlış telakkilere ve düsün
cclere mani olmak üzere şurasını teba
rüz ettirmek i terim ki, iktidar mcvkiine 
ge!işimiz. meşruti kanunu esac:i şekillP
rine uygun olarak tecelli etmi<;tir ve hü· 
kCımetimiz, kanunu eo;asi çerçe..·esi için. 
de inkişaf eyliyecektir. 

Siyasi muhalincı-imi~in iic:tünden R<' 
m:ınyanrn bütün c:uurlu \-at->tır'la~larır.:l 

hitap ediyor ve onların yardımını talep 
eyliyorum. Bu hitabım, Romen milleti
nin tariht vazifesini çizmiş olduğu hu· 
dutlar içinde namuc:;kar bir ı;urettı> yer 
alan akalliyetlere de raci bulunmakta -

dır. 
BUkreş, 30 (A.A.) _ Yeni başve-

kil Goga, matbuat m:irr:essilleri~e 
beyanatta bulunarak nasyonal - hırıs. 
tiyan fırkanın programını tahakkuk 
ttirmek için ittihaz etmek tasavvu. 

e d bulunduğu tedbirleri bililıare 
run a . t· 
bildireceğini söyle~ış ı~'. 

:saşvekil dcmi§tır kı: 

Kralın iradesinin bu surette az çok 
yakın bir istikbalde memlekette yeniden 
intihabat icra edilmesini istihdaf etmekte 
oldu~'U söylenmektedir. 

Mehmed Ali paşa, bilhassa Sıtkı ve 
Abdülfettah Yahya paşaları da ihtiva e 
den ekaliyet fırkalanndan müteşekkil bir 
temerküz kabinesi teşkil edecektir. 

Ahmed Mahir paşa ile Nokrachy pa 
şa, ilk işi vefd fırkasının çok büyük bir 
ekseriyete sahip olduğu parlamentoyu bir 
ay için tatile sevketmek olacak olan yeni · 
hükumete iştirakten imtina etmişlerdir. 

Yeni kabine 15 azayı ihtiva 
edecek 

Kahire, 30 (A. A.) - Başvekil Nahas 
paşaya bu sabah tevdi olunan azil irade 
sinde bu tedbire sebeb olarak hükCımetin 
fena idaresi ileri sürülmektedir. 

l}·i malOmat alan mahafilden öğrenil
diğine göre yeni Mahmut paşa kabinesi 
birkaçı devlet nazın olmak üzere on beş 
azayı ihtiva edecektir. 

Yeni başvekil dahiliyeye verdi~ tali
matta asayişin mutlak surette teminini 
bildirmiştir. 

ispanya 
harbi 
~ Başlarafı 1 incide 

milislerin umumi bir ricat hareketlerini 
haber vermektedirler. Bütün yollar, ce
nubu şarkiye doğru giden malzeme kafi
leleriyle doludur. 

Muharebe ı- iddcllendi 
Saint • Jcan - de Luz, 30 (A. A.) -

General Franko tarafından füzar edil • 
miş olan büyük Teruel muharebesi, dün 
sabah ha~lamış ve dahili harbin bidare.. 
tindenberi göri.ilmcmiş bir şiddet kesbet
miştir. 

Esas muharebe, cenubu garbide Vil
lastar kac:ah~sına yakın tepelerde cere • 
yan etmektedır. 

Şimali garhide yapılmakta olan diğer 
harekat da bu muharebenin mütemmi· 
midir. Evvela frankistlerin bataryalan, 
üç motörlü 100 tayyarenin müzahereti. 
le şiddetli bir topçu hazırlığı yapmıştır. 
Düşmanın mukavemeti, kolaylıkla kırıl
mıştır. Yalnız Lapedriza dat:,rı üzerindeki 
harekatta biraz ~üçlük çekilmiş olup 
franki tlerin burayı da bilahare işgal et
miş oldukları söylenmektedir. 

Muharebe bu sabah da devam etıni:i
tir. 

... n:ıştarafı ı incide 
)fanko\', 30 (A. A.) - ltimada şayan 

bir menbadan bildirildiğine göre 'isimle
ri söylenilmiyen hirtakmı de\1etler ·ye
niden ta\ as ut teşebbü ·ünde bulunmu,. -
lardır. Fakat Çin mahafüi bu bapta kc· 
tumiyct göstcnnektedir. 

Çinlilerin tah~idah 
Hankov, 30 (A. AJ - Mareşal Çan 

Kay· Şekin Japonların cenub istikame. 
tindeki ileri hareketlerini durdurmak i
çin mr<'kezi hükumet kuvvetlerinden 4 
fırkayı Taichan'da mukaddes dağ yakı
nma göndermiş olduğu söylenmektedir. 

Ihristiyan general Eng • Yuh _ Sieng, 
bu kuvvetlere k"Umanda edecektir. 

Tahkimat 
Şanghay, 30 (A. A.) - I\lareşal Çan 

Kay - Şek, Canton civarını tcshi -
ri gayri kabil bir hale koymak maksadi. 
le çelikten ve siman anneden 800 blok· 
havz in~asım emretmi~tir. Bu blokhavz· 
lar. t;ıyyare dafii toplar, mitralyözler, si
per toplan ve iaşe rnevaddı ile mühim
matın muhafazasına mahsus ambarlarla 
mücrhhez olacaktır. 

Çin menabiinden alınan haberlere gö
re 1' ouangsi'nin iyi talim görmüş kadın 
!arından mürekkep bir ordusu Sinci Çin 
ordlısuna iltihak e.tmiştir. 

Çinliler, T::-iangtao'daki Japon emva -
linin ve keza bu şehirde bulunan ve Çin· 
lilere ait olan gemi havuzlan ile atölye· 
terinin tahribirte devam etmektedirler. 
Geçen gece rıhtımda çıkan bir :rangın 
fazla tahribat yapmr.;tır. Çinliler, şimdi 
de elektrik santralım . berha\'a etmeyi 
düşünmektcdirJer. 

İngiliz protestosuna verilen· 
cevap 

Londra, 30 (A. A.r - Lady Bird ha
disesi münasebetiyle Japonyanın İngiliz 

protestonarnesine. vermi~ oldubru cevab: 
J - Tecavüzün kasdi olmadığını te-

min etmekte. -

2 - Tok) o hukfımetinin en·elce 'er
miş olduğu tarziyelere başka tarziye ila
vesine mahal olmadığı mütaleasını ilerı 
sürmekte. 

3 - lcab eden ihtiyat tedbirlerini it· 
tihaz etmemiş oltm alakadar z~bitkr 
hakkında Japon makamatı tarafından 
kanun ahkamının tatbik edilmiş olduğu· 
nu beyan eylemekte. 

4 - Bu gibi hatalann, hadiselerin, ln
giliz tebaası ile ecnebilere karşı bu kabil 
taarruzların tel ... errürüne manı olunmac:.ı 
için icab edenlere sarih talimat verilmi~ 
ve bu talimatın yeniden teyid edilmiş ol-

S~elu .. : 
1' ..... '"'· 
4'1 c.r:.,. 3 c.t'ı 

dt\ğu hakkında teminat \'ermekte. 
5 - Japon hukfımetinin bu crni 

azami tesir })fi ı) etmc!:ıi iç.in iktıza 
çareleri tet:lpk etm-.ktc bulunduğun 
\Ç e}lemektedir. 

Çin lebli!i . 
1 lankov, 30 (J\. A.) - Çin tebli 

Son kırk gun içinde Japon to 

nun at~i altında k-illan Tsinan me 
ri tamamıyle harap olduğundan 

kuv' etteti bura ım 27 Hkkanunda 
ye ederek Peima~ngm cenubund 

ni mevzilerine çekilmişlerdir. Çin 
tı Tsinamn sukutundan evvel ya 
},anlı muharcbclerde mevcutlarını 
yük bir kısmını kaybetmişlerdir. 

... ,._. - -- --~-~ 

bi?i 
.. -. 
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Parlstekl c in a yet' 

Erkek - Kız 
Niçin Uldürmftş? 

" Evimde taarruza u{lradım ve k e ndimi 
müdafaa ettnm ,, diyor 

Bir çı; k erkeklerden d•h• k uvvetll olan Vtyolel kimdir ? 
Olet l\toris adını taşıyan bir erkek- elektrikçi Piyerin, Kaplumbafa da Tro- mid ediyordu. Hul~sa. Lö Kam, eski i
rıı_m Pariı:te cinayet işlediğini, bir briyan adlı bir baronun yazlık ikamet- !ah <ırkadaşını bulunca çok sevindi, ve 
, öldürdiiğünü haber \'ermi~tik. g:Thı:rcb. Bunların her ikisi de cinayetle, Martı ile Kaplumbağanın müdavimleri 

~<\ - kadın) un\·anı ile büyük bir uzaktan ,.~ rakından alakadar hulun • çP.hresine geçti. 
t kazanan Yiyolet Mori in haya· mak-tadırlar. 
dai: evvelce Paris gazetelerinde Jüvzide Baron dö Trobriranın bir köş

.'~ şey yazdmı~h. A53ğıdaki satır- kü \"ardır. Kendisi rc:;sarndır. Bahası es
stıe, bu garib kadının hayatını, ci. ki bir h~rici) eci, kardeşi yüksek bir ad-
~tin niçin ve ruısıl i~lcndiğiru an- Jh·e · memurudur. Baron. 1929 ı:enesine 
~. kadar Lcjiyon Etranjede gönüllü olarak 

1 ~forisin kızı olan \'iyolet, ge- a::krrlik 'etmi~tir. 
tekaiıde scykolunan paris aske· İşte bu 8ebe'.>le. :\1artının k:tmara"-m
nd:-ını general Goronw1 ailesine d:l \'iyclct tarafından bir kurşunla öldil-

p birisiyle ~ ,·ıenrni~ti. rült':n adi\r.ıı t~nımaktadır. 

Olet Mori:;, mükemmel bir sport - ~taktul Jnzef Lö Kam bu sene outz ~a 
t, Disk atmakta dünya rekorunu şım hnqc:ı'.tı. O rfa Lejiyonda hizmet 
. 5 ve bunu birçok sene muhafaza etmi~ti. ltd ay ewel barona tesadüf etti 
r. Bol Dor tecrübelerinde hafif ve Ntt'lurnhağa ile Martı sa11anna de

Biraz sonra, Viyoletle aralarında ge. 
)İmsizlik başladı, \"e gitgide arttı . 

Grçen N:>el gecesini hep bir arada gü-

l"rek. <'~ler.t-rek gc;irdilcr. Nüyyide. bir 
hiral1~ırıroe baron \"e kamı, \'iyolet Ye 

Lö K~m bir rr::ı-ada oturmu~lardı. Gülü 
yor. içiyorlardı. 

Lo Kam erte i günü. l\Iartıya geldıği 
z3m:.n heniiz tamamirle ayılmarnışh. 

Birclen!Jir~ bağırmalar ba~ladı. Lö 

Kam \'iyoleti, baronla arasını bozmak 
iı:temeklc itham ediyor: 

obil ite tamam yirmi dört saat ,·ama ha~ladı. 
lŞtı. 

Kam'm bu sıralarda dostlara, dostla -
n elbisesi.>'le otomobil kullanma- rın yardım ,., muaYenctine ihtiracr var-
oldlığunu görünce, kıyafetini de- dı. ~temnu silah ta~ımaktan iki defa 

- Rilnıem nifin beni kıskanıyorswıuı~ 
ı\'için aleyhimde bulunUJ'()Tstmuz ı·e ol
madık şeyler söylüyorsunuz? .. Fakat, bu-

mı yanınıza bırakmıyacağım. acısını 
çıkaracatım. sili suda boğacalım ... 

fl:rkek - Kadın mrşhur bir sporcudur. Bir zamanlar Parisitı en kıwvclli fiıtbol ' 
takınılarında11 birinin kaptanlığım yapmış, .f!.ü/lc atmada rekorlar kırmıştr. Sol 
da ki resim f utbolist Viyolcti, sağdaki ise gi(llcciyi gösteriyor ... 

·e karar \erdi, erkek elbisesi gi-
baŞJadı. ' 

mahkum olmuştu. Sonra pek sinirli, çok 
a~!Jf bir adamdı. Hiç yoktan kızar. hid

detlenirdi. Ne yaptığını bilmezdi. Eğer 
h:rr<'na te!'adüf etm~seydi. sokakta kala-

Diyordu. Viyolet, cevab vermedi, ken
di::.ini kapı clı~an etti ,.e kapıyı kapadı. ~u~ma oldu. Nihayet, erkek kadın sila

hını kullnamıya mecbur kaldı ... 
ola" birisi varsa o da benim. 'lnanımı 
buna ... J..1yafet dcğiştıriş yüzünden, men

(Kadmlar spor federasyonu) 

Lö Kam. bir ~aat sonra yine geldi. bu 
müd<!et z:ırf ınd:ı yine içti mi? Fakat, madam Trobriyan: Diyordu. Kurşun, Kamın bir kulağrn· 

dan girmiş ve ötekinden çıkmıştır. ikin· 
ci kurşun da yüreğini delmiştir. Üçün· 
cü ku~unun, nereye saplandığı henüz 
anlaı:ılamamıştır. 

~ında ihtilAf çıktı. ve bu ihtil!f 
)·e kadar düştü. (Federasron) 

"'·' araı:mda erkek kıyafetinde biri
"'-lur-.masım muvafık görmemişti. 

caktı. Pat a·ız \"e i~sizdi. Arasıra çalışı
yordu. Fakat eline geçen para ancak bo 
l?.ZTnJ clnyıt.'11lr}'3 ye~işiyordu. 

Baronun kamı. geçerken kendisini 

gördü. ,.e :\tartının gü\"ertcsinde dola~n 
\'irole~~= 

- llayır! diyor, çok kuvvetli bir ka· 
dın olan Viyolet. Lö Kamı yere serdi. 
Sonra ateş elli. 

~it! bir kadın. tabii herkes gibi bir 
bir apartunanda oturamazdı. 

~rag'l sokai'.!ınd<'. mobilyeli küçük bir 
odası \"ardı. Fakat. kirasını ,·eremediği 
için htıra~ a gidrmi:;ordu. 

- nikkat rl. Viyoltt. diye boğırdı. E· 
lind.ı bırak t•ar! 

Kül rengi pantalonlu, çift düğme ce
ketli. &-ı:-ı iskarpinli Viyolet, polis mer
kezinde gayet sakin görünüyor, sigara i
çiyordıı. Kuvvetli parmaklarıyla saçlan
ııı düzelt~ek: 

ı:=--------.-.............. ._..._._ . -·--···-........ _.. ·---
ttı) adlı bir sal yaptırmış \'e bu

Oyyi civannda, Sen nehri kenarına 
Barona tesaduf. onun içn bir nimet 

oklu. B:\rı)nu bir Chala'.';kar) gibi gördii. 

Vıyolet. bunu işitti mi, işitmedi mi 
mah;m değil. Fakat. hemen içeri girdi, 
yatak oda~ına saklandı. 

- Evin:de taarmza uğradım. Nefsimi 
11ıiidatua mecburiyetinde kaldım. Canımı 
kurtarmak için ateş eltim. Bu zavallı a
dnmın iilmrsiudr.n m ziyade müteessir 

Meccani muayene 1 
Perşembe günleri uat 2 den 8 • ka!lar ! 

Ortaköy Taşbasamak Palangada 2.''i Q 
numarada Doktor Mümtaz Gürsov ı 
fakirleri parasız muayene eder. 

~. Saim ~ odası vardı. Viyolet 

oturuyordu. Martmm baş ve kıç 
tında iki sal daha bağlydı: Tiruly. 

Onun. ktndi~ini büyük bir otomobil 
fabrikasına yerle~tirt>bileceğini, bu suret· 
le ic::izlikt"n ctfnl":tcn kmtul::ıca~ınt ii-

1-<i K~rr.. keudisini takip ediyordu. 

l\Iada.11 Trobriyan da arkasından git

tı. Yiyolf'tle delikanlı arasında bir bo-
111111wwwa: •• :: •• n.: .. :-.. "ftnıurm ... x •• .::::.-

15fı KAHRAMAN ;; 1 Z 
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~ ali aldatabilir - Eh! Se yapa-
1tıı ? bu lizun ! 

Sen Priyak eğildi. Verdilr hiç kı. 
~1lda.madı. Yalnu: boğuk bir sesle, in. 
C1' gibi mmldandı : 

- Altmlan ... Altınları .. Mektup ... 
~ ~n Priyakın içinde, bin:ienbitt. 
, atıı arzU8u uyandı. Kolu §iddeili \'e 
~ li bir hamle yaptı. VerdUr maaanm 

1lına yuvarlandı. 
~ Garip bir tesadilf olarak. Verdür, 
'UUn kolu. üzerine inerkeu dUşilyor. 
•ı. Öyle ki. Sen Priyak dUşilneblle. 
hı 
t:ı ( bir yaziyctte olaaydı, ölümün ka. 
-~.darbee.inden daha evvel vukua geL 

, ~ni ''e Vcrdilrün vurulduğu e.mada, 
.nrn be:vne hUcumiyle öldUğünU an.. 

~clı. 

xxx 
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~Sen Priyak, kabarenin küçük Alo 
~ ~iren bu garip &ef&izliği, dinledi. • 
\- ldı ve cesedi göi"dU. Bu. ya. 
~ ~vq yayılan bir ıslaklığın i~inde 
lııi ~ cisim gibi duruyordu \'e bu cia. 
~il li7.e.rinde bir parıltı vardı. Bu da. 
C\ıda sa.planmıcı olan kamaydı. 

~ 8unun üzerine Sen Priyak gerile. 
'~Ptdan çıktı, kapıyı kapadı ve. 
~ ~ine doğnı k~ ka.bare sahibi 

töyıe dedi: 

~ - Orada uyuyan bir sarho., var. 
~~ta.hatsız et.meyin Yarma kadar 
t~ un. Maaraflar için işte size iki al
i~ ~.kadqımı rahat bırakma.nız 

le • lfte Uç altın daha. 
lı..~ '"abare ~ibi sevinç ve hayretle 
~dı: 

'-..._ Bu parayla, edebiyete kadar o. 
..:Yuyauıiiı. 
~ Prl,ak Urperdi. KUçilk Alo. 
~apıBJn& doğnı göz uciyle baktı, 

lCe. chlarıya fırladı. 
l'dinalin ikametgi.hmd, Sen 

Priyakı, zaten Uç gilndenberi heyecan 
la bekliyorlardı. Tabii, derhal, kardi
nalin odasına kabul edildi. 

Sen Priyak, bir tek kelinle söyleme 
den. kardinale doğru yürildil, bir dizi
ni halıya dayadı ve mektubu uzattı. 
Ba.şmı kaldırdığı zaman da, Rifliyö. 
nün. sanki ölmek üzere bulunuyormu§ 
gibi. bembeyaz, kesildiğini gördü \"e 
şöyle dU~ündü: . 

- Aman yarabbim! ~vincinden 
ölecek ... Herhalde pek fazla korkmuş 

olacak! 

Ve yüksek sesle ilave c~ti: 
- Monsenyör .... 
Kardinal cevap vermedi. Gözleri 

mektuptan bir tilrtu ayrılmıyordu. 
Mektup, korkunç mektup elindeydi... 

Kurtulmuştu. Yavaş yavaş, yanak
ları ta.bil renklerini aldı; mektubu li. 
kayt bir ta.vırla m~ya bıraktı ve 
sert bir ta.vırla tordu: 

- Bu, size kaç.& mal oldu? 
- Bir İJ$ılll hayatına, monsen. 

yör! 

Rişliyö, ürpermekten kendini ala
madı ve hizmetkarı üzerine. ha)Tan. 
lık dolu bir nazar atfetti.. Belki de, 

kendi kendisine hayran kalıyordu. 
Bu da, şu demekti: Ben adamlanmr 
seçme.eini bilirim ! 

Alçak seele sordu: 

- Bir dam mı öldllıdünüz? 
Sen Priyak 8e88iıcıe eğildi, manto. 

sunu açtı ve, parmağiyle, ~ olan ka. 

ma.smm kınını gösterdi. Bu jest, cid. 
den Ri§Uyönlln hoşuna gitti. Kardinal. 
masuma doğru yürüdü, çekmecesin. 
den, en ap.ğJ yUz altın kıymetinde bir 
kamayı çıkardı ve Sen Priyaka uıatt. 

_Alın şunu! 

Dedi ve heyecanla sordu : 
_Bu mektubu ele g~iren adamr • 

yani Trankaveli mi öldürdünüz" 

Bir bakışta, kamanın değerini an. 
la.mıt olan Sen Priya.k cevap verdi ; 

- Hayır monsenyör. 

----------------... ----------------------------------------------o devirler! Hele uzaktan 'yağlı bir 
yolcunun ~ldiğini görünce ne kadar 
sevinirdik ve sjz ne de güzel, saklan. 
dığınız yerin arkasından fırlar, onu 
alaşağı ederdiniz. ... 

- Sus Verdür ve içmene bak ... 
- Alaşağı ettikten sonra da, asil 

bir tavrrla: 'Haydi ba.luıJım ! Paraları 
sökül yoksa kumru de§eriz!,. derdi. 
niz. Ve abdal yolcu, çehresi sapsan ı 
kesilmiş, bir \•azlyette, nesi var, nesi 
yoksa çıkarır verirdi ... 

- Sus diyorum sersem! ... 
- Peki susuyorum. _ Şerefinize. 

baron cenapları! _ A !.. Aklıma bir 
~<'Y geldi! .. Eğer siz, size layık daha 
geniş bir saha olan Parisc krai faali. 
yet etmeğe geldinizse ... O zaman .. 

Sen Priyak, ter içinde kalan alnı. 
nı silerek sordu: 

-O zaman? ... 

VerdUr, bardağını şiddetle masaya 
koydu. 

- O zaman mösyö, tekrar, vazi. 
feye beni de alınız! 

Sen Priyak ürperdi. Zihninden 
seri bir şüphe geçti. Gö:ilcrini sarho. 
pun gözle'Ii içine dikti. Fakat Ver: 
dür titrek elleriyle bardağım doldunı 
yordu; çehresinde sevinç Ye masumi. 
yet okunuyordu. 

Bunun üzerine Sen Priyak sordu: 
- Söyle bakaynn, Pariste ne ya

pıyorsun? 

- Fena halde canım sıkılıyor, 

kuduruyonım .. Ne:-edeysc C'athyaca. 
ğım ... Cidclen acınacak \'aziyetteyim. 

_ Efendini mi kaybettin? Öyle 
!yi efendiyi! 

- Kont dö MolUs iyi bir ndam. 
Ona bir fenalık olmasın diye, bir 
parmağımı feda edebilirim. FakaL. 

- Fakaet ne? Söyle .... 

- İçki içmiyor ı.. lşte fenalığı 
bunda. Hatrrlarsınız değil mi? Bir 
gün, Somur civannda, beni ağaca bağ 
!ayıp yinni sopa atacaktınız. Bu hak-

• 

kınm:lı ! Nizamnameye mugayir hare
ket etmiştim. Çıplak omuzlat' üzeri. 
ne yirmi sopa veya kırbaç ... Bu sizin, 
bire iyi prensipler aşılamak için bul 
uğunuz ~zel bir usuldii ... Tam bu sı 

rada dö Moliis meydana çıklı. Atından 
athyarak kılıcını çekti. Zannederim 
biraz canınızı acıttı, bir yerinizi kanat 
tı .. Nihayet beni kurtardıktan sonra, 
kendisini takip etmek isteyip isteme. 
diğimi sordu. İtiraf edeyim ki, yirmi 
sopadan pek korkmuştum. bunun için 
de sizden ayrıldım ... 

Sen Priyak, bu de.fa hakikaten bar 
dağını bir yudumda midesine indire. 
rek bağırdı: 

-Geç! 
_ Geçiyorum. Kont dö Molüs. 

Anjeye gelince elime bir altın sıkıştır
dı ve bana yol verdi. Ayaklanna kn. 
pandım ve beni hizmetine alması için 
yalvardım, buna razı oldu. O zaman
dan beri ondan memnunum. Yalnız 
şu kabahati var ki, iç~esini bilmez. 
başkalarının iı:mesini sevmez. şarap 

mah7..eni yoktur.. Sonra, maceralı 
hayatın b:ısretini çekiyorum, halbuki 
kont cenapları hakiki, bliyük bir asil
zade hayatı yaşıyor ... 

Vcrdür bir yudumda bardağını bo. 
şalttı. 

Sen Priyak dişlerini gıcırdattı: 
_ Büyük bir asilzade hayatı Yllil-

yor. 
_ EveL Ve bu, benım jşime k~U

ycm gelmiyor. Her ne olursa olsun, ge.. 

ne sizin hizmetinize girmek istiyorum. 
Sen P.r.iyak. Verdüre doğru eğildi 

\ 'C sliratle şöyle dedi: 
_Ben de eski tehlikeli i§lerden 

Yazgcçtim ve şimdi daha kolay ve da
ha bol para getiren islere başladım. 
Saray da bir muharebe yeridir. Ben 
Fransanm en büyük ve kudretli şah
siyetine bağlıyım. Eğer bana. itaat 
edersen, seni saadet ve servete kavuş. 
tururum. 
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- Emredin, baron cenap'~•ı ! 
Sen Priyak biraz tereddı.it etti, 

sonra, birdenbire şöyle dedi: 
- Senin cf endinde bir mektup 

vnr, bu mektup bana lazımdır.. Sana 
tarif edeyim. ' 

- Bunun lüzumu ~ k baroin ce. 
napla ı, mektup kont dö 1Llü~de de. 
ğil. 

- Şu halde kimde? .. Söyle, kimde 
bu mektup? ... 

- Bende! ... 
Sen .Priy~kın zılınJnden, aynj :Up. 

he geçti. Göz teb~lerinde bir k:vıl. 
crm. parladı. Eli k"masma n• u. 
zandı. Verdür hiç bir şey g ... nniıyor. 
du: sarhoştu. 

Sen Priyak b:ığırarnk sordu: 
- Hangi mc''t"..,~ •n bahscwnek 

islediğimi nereden biliyorsun? 

Vcrdür, paslı bir kapının açılıp 
kapanırken çıkardığı sesi aııdıran bir 
ses çıkardı: Bu, onun gülü<;; tarzıydı. 
Başını salladı, titriyen işaret parma
ğını havaya kaldwdı ve tam bır ayyaş 
kekclcmesiyle şöyle d .,di: 

- Eğer sa-:'hoş ols:ıydım, bu su. 
alinizi mazur görebilirdim. Paka t tam 
abdallığımı giderecek kaıfaı içtim. 
Ben sarhoş d~.~ Hm ve mükemel bir 
muhakeme yürü üvonım. ~izi kardi. 
nalin ynrundn gördü:';üm, hcnllz üç 
gün olduğu h'llde, bna Fraıı.,..,nın 
en büyük f>"h · ;yc•i,..in m,,·yetinrlc bu 
lunduğunuzu si)ylryorsunuz V<' bn 
şa.hsiyetin kim cı1du3tınu ke5fetmeme 
mi istiyO:'Sunuz! 

Sen Priyak eert bir tnvula b::.~ır
dı: 

-Sonra? .... 
_ Sonra, bana, çnlm'ln \Cya 

l\aybolıın bir mektupt:ın lr.lhet- iyor 
''e bu mektutıu ele ge"irmek i i3i. 
ııit.i ı:; JıÜyora ...... uh. ı a.ci, ı;ıunun cio<;. 
,..., kardınalin kaybetti· ine so:n de. 
rece UzUldUğü bir mektup. Ve bunu da 
ke§fetmemem.i istiyo:sunuz. Sanki an 
taşılması çok gUç bir şeymiş gibi. Bu 

• 

mc' ubu rahip Korinyandan ben a.eır
nuştmı. 

- Sen ... Demek!... Sen ha.. 
- ~n ya! Unutmayın ki baron 

cenaplan. sizin talcbenizim Belli siz 
yetiştirdiniz! 

- Aman, yarabbim ... Eğer rioğru 
söy1üyorsan ... 

- Doğru söylemek mi? Ama vap. 
tınız, b<u-on cenapları, Ve!'dürün bo. 
şu bosunn öviirıecek bir nd~m olduğu 
nu mu zn.nncdivorsunuz ? .•• 

Ümit i"inde soluyan Sen Priyak 
nurıld ndı: 

-Yava~ı Fr;.",. do3ruyu söyll'din. 
se, yirmi nltm '\'fil'! 

- Kont eef'""'nrmm mllda'halesi 
save!';inrle vem<'1·ten ktırtıdddğum so. 
pa arledi kadar! Bu cl{Jden c::ok parn ! 

Ve Vcrdür, havranhk ve sevinç 
içinde, o-f?.ı~rini faltaşı gibi a<'tı. 

- Anlat bakayım, me1ctubu nasıl 
eline ge~irdik. Anlat, anlat! 

- Yirmi altın! 
- Daha fazlasını da aJncaksm t 

Anlat! . 

- Pek meraklı bir hikaye d.,,";.il. 
Sizi bir gün görme:P ümit edl:ı;"r
duın, baron cenapları. Eski mesut ı.a. 
yatımızın hasretini <'ekiyordum. Er
f"CI" P,"ene sizin emrinize gircce.ı;;n ·.il 
rli w.m irin. berıim gibi, ""ecelerı k 
hn.\'ada dola...cq->ın_s1nı .. ~ •en birim" ah. 
bapln r.f" ... !lb!>r her Min c;ıkıp gcz"ı·or-
1:1~. Şüohe uyandrrmnmak için 'en 
dımıze sahte isimler takmıştık. ~izin 
ho.t'r~nıza hürmeten, aramızdan biri. 
si de Sr-n ~riyak adını almıştı. 

s:~ .:rıy~k. gözünü bile tm:rma .. 
iı. Buv ·'r h•r diklm•ıe dinliyordu. 

- Bir diğer\ de Tranka ... elin ı:ıdmı 
'rn.b·•l etmi!}ti. Benim ndnn ise Mo 
'·:tü. Bir gün, Run.yal meydanı <>~ 

fında dola..c;tıı;tnız Jiımda, bir rnhi
bin Uzerinc atılarak onu soyduk r"'n 
rahibln vamndan en son avnlmıştırn. 
~a.rıldı~ için.,hnva alsm diye ceke. 
tlnı açtım. Aynt zamanda, tabi!, cep 
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le:ini kan!ftırmayı da ihmal etmedim! 
Eski &det. Ve böylece karıştırırken e. 
lim bir klı.ğıd& çarptı. Tabii aldım! 
Bu da eeki idet. Ertesi sabah a~ 
lıkta, bunun, kardinalin mührünü ta. 
şıyan bir mektup olduğunu gördüm. 

Sen Priya.k heyecandan tıkanarak 
sordu: 

- Üzerinde ne yazılıydı? 
_ Garip bir şey! ... Üreinde: Ma. 

jeste kraliçeye ı .. diye Yazılıydı. 
Sen Priyakm çehresinde bir deh.. 

şet ifadesi belirdi ve sert bir sesle 
sordu: 

_Bu mektubu efendine gösterdin . ., 
mı. 

- Ne miinasebet ! Beni muhale. 
kak ki döverdi ... Onun garip bir ahlL 
kı var! ... Hiç gösterir miyim? ... _ 
ı;:erefini7.e baron cenapları! _Bu 
mektubu sadece kendime gösterdim. 
Bu kafidir. 

Sen Priya.k heyecanından patiıya. 
cak bir hale gelmi§ti, takrar boğuk 

bir sesle sordu: 
- Bu mektubu mahafaza ettin 

mi? 

- - Tabii! Olduğu gibi duruyor. Hiç 
bir şeyi eksik değil _ Şerefinize ba. 
ron cenapları!-

Sen Priyak bu defa adeta inler gi. 
bi tekrarladı: 

- Bu mektubu •... 
Çenesi tutuldu. Kalbi boğazına da. 

yandı. Devam etmek cesaretini gös. 
tcremedi. Fakat, ayyaş, ke:ndisinden 
istenen şeyi anlamış gibi, ceplerini 
kn.rıştınyordu Ye, birdenbire, tam Sen 
P:iyak, heyecan damlalarının saç kök 
lerine nlifuz ettiğini duyduğu esnada, 
V crdUr l"e'·tubu çıkararak: 

- tşte! 
Dedi ve mektubu masanın üzerine 

attı. Sen Priyakm e1i bir yıldırım hı. 
ziylc zarfın lizerine kapandı. Parmak 
lan takallüs etti. 

Bir an, derin bir sUkut ortalığı kap 
ladı ve Sen Priyak elinde mektup ol. 

duğu halde. istikbalini düşüııdii. 
ra. asabi bir kahkaha savurdu. 

Sonra, iskemlenin iizeriııe t 
bl!mek için bllyUk bir gayret ar.fi 
sarhoşa bakt:. Daha sonra valıfl 
nazarla mektuba baktı. üseri 
Majeste kraliçeye. .. yausiyle k 
mUhrii gördU. 

V:erdür elini uz.attı işaret 
ğiyle mührü gösterdi ve mıırlllllP"I 

- Geniş bir mühür!... Bir 
kadar geniş!... Bakın... Y&YllPrı 

Masa gibi geniş._ Paris kadar 
Fransa kadar geniş oluyor!··· Ve 
rnw ... Tıpkı ... Şey .. Gibi kır'mlll
kırmızı ... 

Sen Priya.k bağırdı: 
- Ne gibi kırmızı? Söyle ! 

VerdUr garip bir kahkaha 
cevap verdi: 

- ı:;arap gibi! 
~ı masanın üzerine ~ 

Verılür uyudu. 
Sen Priyak dalgm bir' ta_.. 

nldandı: 

- Kan gibi: demek istedi. 
ayyaş! 

Ellerinde titriyen mektliba 
le baktI. 

- Sapasağlam, diye 
Ayyaş doğnı söylemiş! Oldui" 
duruyor, biç bir şeyi eksilt d.,0. 
tık her şey bitti. Artık keIJellL 
zuu bahis değil kardinal, şı.cll 
sözünü tut bakalım. 

Zarfı yeleğinin içine aa.klaıdı'ıf 
binin bili §iddetle çarptığtn.I · ":ll 
U. Bu sevinçti. Bunun~ 
tı mantosuna iyice sarıldı ve 
yeniden ayyaşa takıldı. Ayy• 
koluna dayamış horluyordu. t/I 
bir gözü, göz kapağım sintrll 
gerginliği ile adeta yan açılt 
du. 

- Eh ! Güzel bir dari>e ... 
da bile olmaz. - Bu Yerdür 
dir. Efendisine hiyanet etti 
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Ecyoğ1u T. K. 10S -
Yalnız sağ elinizle yazdı<Tını?. dört 

flatır yazıyı gündeııniş, sol elinizle ya
:>.abileccüi ni?. yazıyı. parmak izlerini 
": sağ elinizin şeklini göndermemiş
t;ııniz. Bu şeraitte tam ve isabetli bir 
tahlil yapmak pek zordur. Bununla 
beraber vazmızdan çıkarabildiğim ba-
:>.ı ~ 

neticeleri yazıyorum: Genç ve has-
13assınız. Alıngan bir ruhunuz vardır. 
Çabuk mUtccssir olursunuz. Miibala
la:va. htıdiselc>ri büylitmeğe de ınüte-
'-4..aQ. - - - • • ,_ 1. ~ 
"' .) VUtUUUJ'V! hUlttu ........ d~U .n,.ı.u un.• 

b· S<!lcr ~mdıı beclbin olmak, nik-
r ın knltnnktan daha kolaydır. Dalın ı 
ı:lazıatafsiJA.t almak idn istediklerimi 
e gönderiniz 
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1938 
Matbuat 
Almana- ı 

ÇIK1 /! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meşhur mu· 

hamrlct·İn makaleleri - GündeJik, 
haftalık, nylık gazete ve mccmualaı da 
isimlerini gördüğünüz bütün muhan-ir
Jerin resimleri, istatistikler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruşt:ur 
111111!1~"-l!lllmı.ııırı:ı:::~.., ...... ,..ma .... 
Bütfüı liılap~ılaı da arayınız 

Toptan satı~ yen: Istanbul BASIN 
KURU:\1U - Taksinı. 

Jstanbu Levazım amirliği 1 
Satına1ma komisyonundan 

l\laltcpe askeri lisesinde me\cut bU7 
harici 1390 dahili H9 erat köhne fotinı 
5-1-938 Çarşamba günü scıat 15 de Top· 

1 
hanede lstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla satıla.':aktır 
Hepsinin tahmin bedii 259 lira 80 kunı.: 
teminatı 39 liradır. Şartnamesi komıs -
yonda fotinler l\laltepe a'-keri liS<'Sinde 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komi~-
yona gelmeleri. (355) (8659) 

Ordu hastanelen ıçın 8000 adet fil
dekos fanila 5-1-938 Çarşamba günü~
at 14 te Tophanede l ·tanbul levazım a
mirliği satınalma koni. yonunda pazar -
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli ~400 li
ra. ilk teminatı 330 liradır. Şartname 'e 
nümnnesi komisyonda göriilehilir. h:tck
lilerin kanuni belgclcrilc belli saatte lm-
misyona gelmeleri. (354) <8658) 

Ordu hastaneleri içın l lU adet remek 
masası 5-1-938 Çarş:unba günü 'aat 
14,30 da Tophanede l tanbul Je,·azım a
mirliği satmalma komisyonunda pazar -
tıkla alınacaktır. Tahmın bedeli 2120 li
ra. ilk teminatı 181,5 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgelcrile belli ~ıatlc 
komisyona gclınelf"·i. <~3G) (8660) 

1 

İstanbul levazım yullama müdüı lü
ğii emrindeki Ciir'ct n:nıorkörünün gii 
verte ve makine tnmıri 3-1-938 pazar- j 
tesi günü saat l1 de Tophane<le ls- , 
tanbul levazım amirliği satınalma ko-

1 

misyonunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. Güvertenin keşü bedeli 1572 li
ra 35 kuruş. ilk teminatı 117 lira 93 ı 

kuruştur. Makinenin hşif bedeli 367 • 
!!~ jC l:ürü-9 ~!k t";ı;jnati 27 lira 5G 

kuruştur. Şartname ve ke~fi komis -
\'Onda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
b"'lgcı'rriyle b~lli saatte komısyona gel l 
ınclcri. <:123) 18412) 
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KADIKOY 
-;Vr.~\'l' '' Programrnı blldirmcm!şUr 
CIALE ı Programını bUdlrmcml§tlr 

ÜSkODAR 
!JAl.Jll llıldirıııl"ııtıstir 

BAklRKOY 
•llLTl\'ADl T:ıtlı belıl 

FRANSIZ T1Y A TROSUNDA 
OPERET KISMI 
Saat 20.30 da 
BlR KAVUK DEVRlLD! 

5 perde komedi. 
Celfı.l l\Iusahip oğlu. 

ERTUGRUL SADl TEK 
'll\'ATJU>SU 

Pazartesi (Kadıköy) Sa 
lı (Bakırköy) çarşamba 

(Üsküdar) sinemaların
da: CEZA KANUNU .. . . 

ŞEHZADEBAŞl 

TURAN TiYATROSU 
r~u gece saat 20.30 da 

VW:VllllUiT!ITlilll amıtkar ~aşid \'e arka-
laşları okuyucu küçük 
icmiha ve l\li~el varye. 

, .si. DlRt G0~1ÜLE~
.ER. Komedi, 3 perde. 

• • 
Şehzadebaşı: FERAH sinemada 
Bu gece: !\lutad yıl ba~ı gecesi 

MECCANi Pil' NGO 
Çol~ kıymettar hediyeler 

Şimdiye kadar dağıtılan piyango kupon 
lan bu gece meccanen mütcberdir 
Arrıca: Dumbullu ve arkadaşları 

Tlafız Burhan kon.çeri 

ıı 

ELE • K 

OPCRGE • 
1 

Her Ev Kadınına Lazım ideal bir Alettfr. 

S A T i 
ı,•• VERESiYE 

'd e 
T LiR 

Marmara üssü Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmini fiatı llk temınatı 
Cinsi Kılo u Kuruş Lira 
Sabun 28.000 32 . 672 

Deniz erlerinin ihtiyacı olan 'e yukarda miktan yazılı Sabun kapalı zarf usu
Iiyle münakac:aya konmuştur. Eksiltmesi 15 lkincikanun 1938 Cumartesi günü saat 
12 de 1zmitte Tersane Kapısındaki Komisyon bina mda yapılacaktır. Bu i§e ait 
şartname Komisyonumuzdan bedelsiz olarak almabtlir. htcklilerin bizac:mda gö -

terilen ilk tcminatlariyle birlikte kanuni vcsiknlannı ha\İ teklif rnektuplanm belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar ko mbyona vermeleri. (8697) 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
SHKJ marka ve biHl numaralı kanuniS. sıkleti 1575 kilo kösele ve OPF mar

kalı muhtelıf numaralr KS sıkleti 3247 kilo şnl taklidi pamuk ku5<ik ve masa örtiı· 
sü ve 601 adet Brornik otomatik tabancaların kapalı zarf u ulile satış ilfını Akşam 
gazetesinin 25-12.937 günlü nüshasındadır. (8572) 

lstanbul C. 1\tüddeiumu miliginden: 
lsıanbul ceza ve tevkil evleri için mübayaa edılccek 1500 kilo To ya pinnci 1k 

800 kilo kuru fasulye ve 400 kilo nohut ,.e 275 kilo Urfa Pb'l ayrı ayn açı~ ek ilt
meve konınu~tur. Pirincin muhammen bedeli beher kilosu 20 kuruştan 300 hra olup 
mu.\'akkat tc>~ınatı 22 lira 50 kuruştur. Fasulranın muhammen bedeli 120 lira o 
lup muvakkat teminatı 9 liradır. Nohudun muhammen bedeli 40 lira olup mmak
kat teminatı 3 liradır. Urfa yağının muhammen hedcli 289 lira o]up muvakkat te
minatı 22 liradır. Nümune ve §3ttnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden maa
da her gün Sirkecide A~ir efendi sokak No. 13 te adhye levazım dairesinde göre
bilirler. Eksiltme 10-1-937 pazartesi günü saat 15 de adliye le\azım dairesinde ya
pılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı yer gün ve saatte toplanacak sa-
tınalma komisyonuna müracaatları ilfin olunur. (8597) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Yılbaşı. Gece i 1--1kincikamm-19:;8 

31-Birincildi.nım-937 

\ş"lğıda yazılı ilave seferler yapılacaktır. 

Koprüden Kadıköy ve Haydaroaşaya 
Kachkö} ünden Köprüye 
ı laydarpaşadan Köprüye 

S. D. 
3.00 
2,00 
2,08 

r\llatbaa makinesi ara ;yor 
Ta~rnıln knrııl:ıcnk hir rnnthna için 6RX 100 rhndımla bir diiz mnkint> 

i1e nıiiccll it takıınlnrı \ ' C hir pednl mnki ne, i nlmnraktır. 
Satılık mnkinesi olanların c.nzetenıiz iclore memuru Alıınet Cnn'n mü

rara:ıtlnrı. 

=..,.~miFim11~4~*dlm-.,lml•BIBlllllE1•a~~~iliftDrrS.::::CZ~ 

IC>OKT©~ 
Necaettin Atasagun 
Her gün B<1bahlan bekiz buçuğa 

akşamlan ı 7 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.cı 
dar hastalarını parasız, Kurun. Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka-

bılinde muayene eder. l'E>lef: 2395:~ 
i«3Milml·*mcsllij;•~•ae1m .. aeaea1m=;w1D1111ı .. ~·zımıı11111ı 

Herbir tanesine tahmin edilen fin
tı 14 lira olan 1000 ilfı. 1400 adet nö
betçi muşambası kapalı zarfla ihalcgi 
4-1-938 salı günü saat 11 dedir. llk t('
minatı 14 70 liradır. Evsaf ve şartna
mesini almak istiycnler bedelsiz ola
rak her gün öğleden sonra M. M. ve
kiıleti sntmalma komisyonuna mlira -
caatları. 

Eksiltmeye gire('cklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde gös
terilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplan ile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona ver • 
meleri. (83i5} (662) 
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ate edbir 
Soğuğa kar~ı birçok lüzumlu Ye lüzum

ruz tcibirler a~dığı halde bunların en ba

sit, fakat en ınuhimmini unutmuştu. 

1 endisini 
üşüttü 

ya ında 
kaşe 

ve 
bir 

Bulundurmamanın cezasını 
çekerek hastalandı 
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:i GRlPl :'\: Butü11 atl'şli hastalıklarda ii .. .. 
İf ehemmiyt'1 e tav i} e cdılmcktedir. H .. .. .. .. 
iE ICABI:'\D.\ Gl'i'DE UÇ KA~E g 
if ALIN ı\B1L1H. g .. .. 
Htstl\I VE MARKAYA DiKKAT. H .. .. 
g fAKUTLEHDFN SAKININIZ. EE .. .. .. .. 
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in' ibazı, Hazınısızlığı 

E M • 
1 

Ekşilik \'e yan nıaJarını mutlaha giderir 

HOROZ mar'A'asına dikkat 

SAÇ BAKiMi I z;vklm' 
Cüzcllif;in en birinci ~artıdır. OH Ş 1y8 tl 

yalnız 

·zam ZARiF - SAÔLAM - HASSAS 

162 birinci mukafot kazanmışt1r. 1938 
...:a..ı · e sur koklcrini tedavi eden yılbaşı Movad-o deposu: Sultanhamam 

vep~ erı v T • • • H 
1 

L.- 1 
n • . .. cerrcp bır ılıı ;tır. . avuz u ıwn • 

tesırı mu 

. . . 
~ 

a.n.d.a. ... 
. • o -

BEGENDIG NIZ • Si • 1 ... 

itte yOksek teknik eseri eşnlz zarafette bfr -rady.ogramofon. __ _ _ _ _ ---
Bununla dilediğiniz anda sevdiğiniz musiki veya ,orkıyı dlnllyeblldl~lnlz gibi radyo n•trlyatıru da 11nkf 
odada konuşulur glbl toklp edeblllrslnlz. . 
R. c. A. nın bu eseri ayni zamanda zarif modern bir mobllyadır ve hem radyo, hem de gramofon tekn10lnln

1 yarattıljı bir şaheser dlr. Plak musikisi çalındığı vakit, 15 lambalı olan cihazdaki daha hafif, daha kııa 
armatUrlD mUtek!mil bir plk·up (elektrlkll kol) otomatik ahenk ayarı, dinamik ampllfakatl'.Sr, 30 aantlmllk 
kuvvetli oparlör ve bilhassa yayıcı hususJ bir elet sayesinde, nsler tablf bir ahenk ile nefrolunurlar

1 
, 

Otomatik plak çevirme tertibatının hususiyeti ve temin ettıöl kolaylık ır-· 
zl hayrette bırakacaktır. O sayede yarım suat fas~luız, rahat, rahat mu·' 
siki dlnlfycbilccekslnlz. : • _ 

,-

...., 

i'iyat ve-;crııit" herkes-iÇİn uy• 
3undur. 

Hakiki bi~ RCA radyosunu 12 ·~ 
taksitle ödenmek üure 105 li· ~~=~F=H~ 
rııdan alabilirsıniz., N 

ADEM -1 T • 
1 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 
Bu me\·sim si.der için çok tehlikeli

dir. Boğaz ağrıluı hep bu mevs:mde 
başlar. Ufak h:r ~oğuk alma sizin ba
demciklcriniii C'.i;ıirebilir. Buna karşı 
mektebe giderken b!r kutu 

P stil Mi a 
alınız ve cebini~tleı. eks:k etmeyiniz. 
Tıpkı şeklr gibi 1: ... Ko!Jycn sükız ve 
şiklct gi'li yiycbılirr:niz . 

Arada büyük fark var 
l'artcv Çocul• Pıulraeı: simdlye kadı:ı.r hiçbir benzeri tarafm~ın tak.. 

lid edilememiştir. Bu pudranın. en büyük meziyeti bilhassa çocuk clld

leri için hnzırl:rnmıs olması \"e tcrklbınde tahriş edici hiçbir :naddc bu.. 
lunmamnsıdu-. 

P R EV OCUK PUDRASINf 
Şişınnu, 'iicutlu, bnz.ı kimseler de kullanmal:tadırlar. Vücudün ilti

\•alarmd:ı ve koltuk nltlarıııın pişlklerlne karşı bundan daha müessir bir 
pudra henüz kcşfcdilmemı~tır. 

ONU DJGER ADİ (TAl.İK PUDRA) lan ile knrıştırmayrnız. 

~~~:m;s:~a;z!ma:E.ıımıammGma ....... .....,. 

lstanhul Erkek öğretmen okulu satıll 

a nıa koıntS)1onundan : 

Okulumuzun 937 mali yılına ait ya5 sebze ihtiyacı 7-1-938 tarihinde C~~ 
lunda li<;('J('r muhascb"'ciliğinde saa~ 14 de toplanacak olan ok~l ~tınalma k?.~1~cı· 
nunda ihale edilmek üzere açık eksıltmeye konulmuştur. lsteklılerın Ka~ı~o) içİı'l 
bad ınde okul idaresine müracaatla şartnameyi görmeleri ve eksiltmeye ıştırak rtıls· 
be!li gün ,.e saatta ilk teminat makbuzu \·e ticaret odası 937 yılı belgelerile k~ır 
~ıona gelmeleri tcminatm eksiltmeden bir saat cv\•el yatırılması füin olunur. C 

Nevi Miktarı Bedeli • Teminatı 
~'a~ sebze 9100 kılo. 1900 demet 4700 adet 95ı lira 72 lira 


