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31 Birincıkanun 1937 C u •VI A tlan işleri Tel: ıoJ 

Yeni Yılınız Kutlu Olsun • 
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yılbaşı Piyangosunda ıl 

1 
Kazanan Numaral~!:aahöfede- 1 
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RomanlJa, ikinci Aımanqa oiugoy ! 

Yahudiler hudut 
harici edilecek! 

1 
Almanyada o dugo 

~ibl 

Hücum kıtaları 
teşkil edilecek 

Sofya 31 (Hususi) - İyi malumat 
alan mahfillerden öğrenildiğine göre, 
hükümct Romanyadan yahudilcrin mu
haceretini menetmiştir. 

Zira yeni Goga hükQmetinin buı 

temizleme tedbirleri almasına ve bunun 
üzerine de yahudilerin Romanyayı terk 
etmesine intizar edilmektedir. 

Romanya h!.ikfimeti, yahudilerc ve
rilmiı olan tüv:in, mUskirat ve aaire 
satmak ruhsatiyelerini geri almı§tır. 

~ Devomı 8 incide 

Du gece taat tam 24 de, yeni yıl ş~rdine kadeh kaldtnyonız. 
Geçen yılın bllAnçosunu bir lfthza hilı· ol. a kafalarında canlandır· 
mak, dilnyarun birçok mıntaknlnruıdu 3 nşıyan insanlar için can sıkı· 
cı, tlrpcrticl bir taha;n1lldür: İspanyada harp; Uzak Şarkta harp; bom 
balar altında mahvolan bedbahtların ftiz binlere \'aran fekflnlan ••• 
Ufuklardan sağlı sollu çakan harp şimşekleri ... 

Biz, bu gece saat tam 24 de huzur içinde ve bllyUk bir hızla yUk· 
•ellşhnlzo dc,·am et.tlğlınlz geten yıla gönUI rahatlığf yJo bakan TC onu 
gttlcryUzlo uğurlayan mllstcsna TC bahtiyar milletlerin en haşmda 
bulunuyoruz. 

1038 1 sevinçle karşllayışmıızda, giden mesut yılm hissesi bU· 
yliktUr. Tirk mllletlne, okufUculanmıza yenl yıllarınm ha;rırlı olma
sını candan dileriz. 

lspanva isyanının 531 inci oünü 

ı·--·······:y· .. A··R··i···t.i···-··-··· ...... 

Asiler Teruel taarru 
zunda püskürtüldüle 

..- 'Yazısı 8 incide 

!'ekin ı 

' ~ankiD 

Çin • ]apu ı 11m u:ımı t'7• so11 l'o:ıyctını gosJC711 ıw11ta 

lngiltere Hindistanı 
tehlikede görüyor ! 

Japonların maksadı Singapuru i 
ve Bengah işgal etmek imiş ~ 
Bcrlln. 31 (A.A.) - Alman istıh- nın tl•l<Zibe değmediğini beyan et- • 

barat bürosu, Romn ne Berllnin mektedirler. 
1"'ransız Hindi Çininin karşısında k! Cürmil meşhut filmi 
in Halnau adasını işgal etmeleri için 
Japonları tazyik e•mekte oldukları Nevyork 31 (A.A.) - Diln halk, 
hakkında ecnebi memleketlerde neş Panay topçekerlnln zly:unı tesbit e
tedllen haberleri yalan olarak tav- den filmleri gösteren sinemaları dol 
filf etmekte ve şunları llAve etmekte- durmuştur. Bu film Amerikanın her 
dlr: tarafına da~ıtJlmıştır. 

"Bcrlln slynsl mahfelin! hu yala- ~Devamı 8 in<"fde 

Asayişin mu haf azası için 
i 
i . . 
: . : . 
1 

HABIER 
uaves yle beraber 

32 
SAYFA 
-- ._. - -Karanlıkta kar 
yaQıvor ı 

NAZIM HIKMET'in çok 
kuvvetli bir ıiiri 

~ 

ODALI <LAR 
ADZ:ZrE 

NİlAMEfTİN NAZİF 
~ 

lEdelb>Dvat 
kon uşmaıarra 

NURULLAH ATAÇ 
2 incikanun ni~in yrlbatı olarak 

kabul edlimiıtir?. 

~ 
Dünyanın en meıbur falcıları 

1938 i~in kehar:ctte bulunuyorlar! 

~ 
Hepinizin tanıdığı yerli ve yabancı 

meıhurJar, ._1938 için ne diyorlar? 

Filtstin meselesi yüzünden 

lngiliz kabinesinde 
ihtiıaı ~ıktı 

Londra, 30 (A. A.) - Daily Herald 
: . i gazetesinin bıldirdiğine göre, Filistin hak 
i k.ındaki siyaset bahsinde kabinede kuv· 

vetli fikir muhalefetleri çıkmıştır. Sir 
Samuel Hoare, Lord Vinterton, Lord 
Zetland ve lord Halifax, başvekili Filis
tinin taksimi plfuıından vazgeçimıeğe 

çalışmaktadır. Bunların ist~. Balfour 
beyannamesine rağmen, Yahudileri, Fi _ 
listinde bir Arab devleti çerçevesi dahi· 
linde akalliyet halinde bırakmaktır. Bu 
noktai nazar, kısmen müstemleke nazın 
Onnsby Gore'un da aleyhindedir. Müs-
temleke nazınmn isti fa etmesine dahi ih 
t imal verilmektedir. 

Çarpışmalar 
Kudüs. 30 (A. A.) - Evvelki gece 

lstanbul 

Nablusta. askerlerle harabelerde tah 
sun etmiş olan müsellah çeteler arası 
da yarım saat devam etmiş olan bir m · 
sademe vukua gelmiştir. 

Kendilerine bir tayyare tarafında 

müzaheret edilmekte olan askerler, mi 

ralyözler kullanmışlar ve müteamzl 
dağıtmışlardır. 

M ütearnzlar, karanlık içinde kaçına 
muvaffak olmuşlardır. Akka ve Kud 

mmtakasında yeniden bazı tevkitat icr 
edilmiştir. 

Sık sık teca\'üzlere uğramakta oJa 
Yafa - Kudüs yolunun n~ret \"e kon 
trolü mühim bir surette takviye edi!miş 
tir. 

muhtel iti 
Bükreş karışığına 3-2 yenildi 

~ i ı 
Kıt tt'celerini size hoı geçirtecek 

Bükreş karışık takımı bugün Tak 
sim stnl:iyomunda İstanbul muhtcliti 
ile karşılaştı. 

sıf sahasır.dan ayrılmamasına rağrr en 
mağlubiyetten bir türlü kurtulamac.ı. 

Müdafilerb hatasıncan yediği bir gole 
Hüsnünün kaytettiği bir sayı ile devre 
sonlarına doğru da Rumen sağ müddi 
inin yanlış bir kafa vuruşiyle kendi ka 
tasına topu sokmasıyle oyun 3-2 is 
tanbul mu'Jtelitinin mağlfibiyetiyle ne 
tice lendi. 

bir eğlence 

<> 
Çocuklannızın zeka ve İıtic'atlarını 

ıize öğretecek ilmi bir uıul.. 

~ 
Resimli bir ıinema hikayeıi - .... 

Nihadm hakemlığiyle yapılan bu 
maça ta!tı:nımız şu şekilde çıkmıştı: 
Cihad, Faruk, Hütnü, Mehı.ıed Reşc:d, 
Rıza, Fey::i. Necdet, Süleyman, Rasih, 
Bülend, Fıkret. Çok bozuk bir oyun 

! çıkaran talmrumza karşı Bükrcşlilcr da 
i ha muntazam çalı~tılar ve ilk kısım 
=:ı l 2-0 aleyhimize ncti<'elcndi. kinci haf 
i taymJe müdafaaya Mehmd:i Reşad 
: 

1
: merkez mı:avine HUsnü sağ içe de Na 

lngiltere Mısıra 
asker gönderdi 

Kabine· Faşi.st teşekküllerin 
si:ah:arını toplatmağa ba~ladı 

YAR 1 N 
ll9l A ~ lE R 
ALiNiZ ci konulmuştu. 

K"leci Cihad, 3ol eçık Fikret, ve Ul 
hassa sağ nçık Necdet takımımızın : e 
gane muvaffak olan oyuncuları .id 1c.r. 
Rum~nl~rdcn de kalecileri, mer::ez n t 

avinlcri v~ iki açıkları nazarı dikk:.~i 

celbettiler. __. Yazısı 4 Un<'OdA 1 Bu devre İstanbul takımı rakip nı ____________ .)__;,.._ ____________________ ~-------------------·=··=··=··=··=·-::....:.··=··=··= .. =··=··=··~·-~·~··~··~··~··~-~·~· .. ~·~···~-=·=-=-::::.·----------------------------------~----------- ----------·-

HAKKD DD 
Okuyunuz,, .• sayfada 

---------------~--------------------------------------................... ______ ....,. ..... ______________________ __. ______________________________ __ 



HABER -1'tmn poeta 
n~ Sifastı r. , 

· Hohenzolernli Vilhelmin il . ~ 
Almanyaya dönmesi Gazetecilerin piri 
etrafında bir kaç söz 1 . AgAh ve bizde 

Yazan : Şe1ııp aandaz o·azete ı·ıe devlet s ABI({ Prusya ~ı . ve sabık Jetinin telAkkisi. Efer biz 1914 te Alman- e ••• 
Almanya Kayzen Vilhelm fon yayı idare etmekte olanların harbe \'azan•. 

Hohenıolern'in Almanyaya dönmek üze.. oıdukJarmı kabul . sebe~ 
n bulundulundan bahaediliyor. dünya ile birlikt.e :::' cıQa)'dık, belki Dünyaam a.. tarafında "Sıla ioa-

Sabık bükOmdar zaman --.. · de lltewe IOrWde- re.. ye d..-... bir --~ ftl'. Bu ıe-• --.. mı. ı olan_._._ im,,..,..._ • .__ miUI , ...... 
tekrar AJman DGUIA --..--u, ftllllUI a.vÜ)ÜJI .:t....1.-:.~-: .... admn tiJLip yaya d&ımek me • ~alam huzuruna çdaınr- w ""''mda " __ .,..,..... 
akma tutulW'. DQnya matbuatına ~ bir ceza _ .__ .a.&.A-L •- •llmk sa1et kolaydır: 
anlı haberler tmlİD eden mdtabhitler, bia, 

19 
·--,.~ ıı-... .-m .... nam "Efkin umumi,._ mi .....,auz. 

)'ani ajanslar buna derhal her tarafa ya-
14 

• 1918 barbiaia lıı'lll....,m Eflrin umumiyeyi Wtlajumaz ,erde 
yar, heyecanlı haber okumak ilJetine ta- w aeyrinde AlımaJatJ tmn nwwlle "hürriyet,, vardır; •tahıi masuniyet., 
tulmut olanlar bununla birbç mt tir masum ve IDlldur ...... ""*• alan .. •• "vamclat __,_tlerine hürmetn 
)'akilik cklerirler. Sonra ilin aslı olma. liyast kudreti.. 8ilMU11t71a Vilbelm ......... --p.lliji ile "medenif"l., 
dJlı anlapbr Bu balon da tCJaer'. -•ıdur. Bu ,... •• fmla ....... ....... .......... , '" ... mıt rejim mutlaka 

Yapdan tdJa1der, •bık ~Oda ~ aed1emD llllllit driildir- "kunetli., dir. 
bu merakın en az iki yılda bir nObetti· ~Q Berlindm 111111 ,.. 181111 lllber Bir memlekette .. efkin mmaniye,, nin 
lini liSy)mıiye müsaittir. bAkim ft IWll Mm. •ke••._. sünlük ifac?eden mahnua oldufunu ma 

Meleleyi bir terdin ...., hayatı ha- ı.tild ...,...... • P tıac:tlllwa O. aeziyorıunuz? O memlebtte seyahat et 
kmırndan mOlllea edince Vilhelmin bir labDi,... llillm '- tefllrimbba - mektea çekiniaia; crn-nWıettıeki reji
'"daClıııldaya tutulmut <Uralmı kabul ~ matalwkati nıdddlema. min ikibetine ..m. .,_.., wkienı 
debiliriı. Dotlulu. bO)'iklOICl memleket- Fllbt, bla takdirde Vllbelm ı ..ıı..atıen söıterind, o memtelletin ntandapna 
ten. llJlblı muhit ft iklimden uzak bl· lalld,. ±ını11 cılmu. eUndeld mini- •CJ711UZI Zira, orada •atanclaı mutlalca 
manm mhl bO)'(lttOr. TlıUin hiçbir in.. llllnl ldluJytti tmlibJe d••• olur. bir zün.-enin la7iki altm•ılır. 
lalll b6J1e elim bir akıhlte alaP'mama· T..am. ldçbir clndnde llll«amn, ta- Bununla berDer, o m..ı•tia re-
mm t .J _..__, ___ , F:l..'-6 andan ft eaWli'81eıinden _....... ~ likinnda '9ulu•nlara ... •C'D' ... ·lılı 

emenıu ~uı::nıauaı ı. alUI\ Vil- ditmiş bir hOldimdar, eskiden hükmü a1. 
helmdeki daüssıla bir başka hastalıkla tında bulurmı\JI olanlann hükmQ altın- :!.:~:: r:;!:. ::.:..:::: 
ihtilM etmektedir ki bu ihtilAtm kosko- da kalmak 1~._ .,,._n--'•· ·---.. 
ca bir milleti dan....,laft bir &-.1.- .._.,._.Ull eUMICI ~uolf olamhz .. , ............... -...nb 

l\izametlln !VAZi/t 

• - m •~uııc ve- tir. Birinci Napol)'Oft. tlçQndl Napolyon, .-
rett.ği azaptan daha bOyOk bir uaba Avusturyanm genç imparatoru Sari. w kalla .. içi.de •••hn llir -- aval· S..- Jalöt kapajmın tertiWne va· 
mahkOm etmek iltİJm bir le)'rl vardır. blarcbr. VatandatJaı'IDa NYa sörcllilderi l rmcı,a kacral' ~ olan bu eserinden Bin---•-ı. ~•--ın -.... _ .,_:._ tu. bu. o eski imparatorlar tahtJanndan .__.._ • ....._ ._ .. _ ld ........,. 

m::naı..-7u IDC3Clau uuua "~ nJllliUI aynlpa dalına lllllllleket .._ çık· _.,._...... ime m. .. olarak ıu cümleyi uzatayor: 
milletinin lnsan1ık tararım allkadar e- lllllk bOnerini 91 ihtiyatım ;;:;mşJer. ......-. "APla Efmdi, Türtı pzetecilifinio 
... _ tara'- ... _.__, ----'- - ..J.-.1 ·- • ...... - __ ,,. ..:a-u:a. ........... • • .ı!-
uıc:u uıu \K:luaı U11UU1M1A ~ _.,,_ ..,._ dlr. Buna yapnuyanlarm ft1'8 yapanu- ~-. •- pmllllll'".., 
rafını -:'-'·op aı•-· t--... 1. :-1.. ..._ ._ -L -.-.... ...., .. re=-'--- Bunu T!•...L --tec=•=~ _ _._. __ •--L--• WIAI~ W&ID ...,,..._ AGU ...- yanlann, faraza Çar ikinci Nikotl iJe ..!-L ..L..L- &-L -.1.LJL-~ urm; ·-· ""lll ~--· .aUUll 

diyor. Meksika imparatoru Makaimliyanm a. ır-. - - ---.- etmİf bulwun07or tBU7 Biz Asih E· 
Atman m .. , · ..a.-J hh tt n 81.. •--= ..:.- ... m111dait lrıelilirler. ı.. L........ı! ..:-=-:-•- ............. · ... L_.:ı__ T,,_._ m Ç'I. run ... 7a~ St a ' ... Jabetleri tarihte okunabilir. ~ •- - ..-- .._._ ___ __. ..... 

kad 1anJ d"-- kadar bu u .1.-.! tmdat 'L.:.. W - il llnt ft cir'et !-L._ ~ f_!.__• .1- y::...I. !....JI:•- •-...!L !-!-ar oı ar w111: avuc:u p· Bitlerin bugünkG kudreti bf1llll1da -v an.- -a _, ..... ıın-. ~ 
hane,, hastahfınm önOne geçmekte bO- bir Hohemolem bir sinekten ~ daha iı.le ......., Ea WiJils pclW, • bü- • prar duydujuna ...... i•n••tız· 
yük bir dikkat ft acele g&termişlerdir. Acizdir. Llkfn Nazi kudrttinin verdi~ Jik cahil " ,. Wiyik .., 1 br. m... 

51 Biade -: ~-· Wr cilaaa .____ E.:r.- d ....... ___ 4'!---. --ruua· • .:1-Bugün Almanyada iktidar mevtiinde bu. hOrriyetten istifade ederek. bu sinek, Al- ,, __ ,,..., -.. •-- _ ........... .-.--...--- - ...-

' 
N · .-.t• · • ı:..a~--= dahi .1. ea L.:!......::L • L-ti llliiw'almrt h· ...... ---'·-=-' ,. ... _~ı.. ll'~-.ı: .. ;_ m--L Unan UI .,...ısının uuı:nııı:n llOll manyaya ıirer.ıe. bir lfhı ,.llrill'le oldu- ..., -.1'-. -.1'• • .,. - __... ~- _........., - _. 

~irmi dört taate kadar Vllbehn lon ~ lu.. 'ftf8 '"mide balandmhlı 9!Sl1ebı1ir. bal eltili ,..._.. .-ı .aran mnmni· telif maiyetleri iwiade yapdacak ltir 
l••nzolem'in Almanyaya avdetine kartı Unutmamalıdır ki in1anJarın "sıhhat 1'9'i slnlük v.IHila.ılen 11 1 ™ ..._. tetkikte uuaydı daha doiru hareket 
d iç .._ --•·- L-11: ll'lllİ•tir.. Bu _..ıelrıetia re::....ı ile _...._ _ _. __ ... :ı M .....: L---'--• --:..: .. ~ urma)'I ve "119 •7-- UQN• namım,, sit"* imha etmeye ı;9k ..... --... ,.... --- wucnu .. -. -~,.- - ~ 
l a,tı bir emntddetmlelmlf. tan bir demde ~ya. .,.. ~tııia.1t1it'•lftlft .-.M- .-......W.- M.cWe ae.6 etmif olurtllt 

Acaba 90n ytnnf dört suttmberl Na· Biiiaehateyh Almanyaya dön!lft VD- JWY• ... ı.lii _,.., li8Jılk' '*-nl Bir ...... ki .tNtüa 1'-M"....-9eiıbii 
zi plrtisinin te1Akkilerlnde bir deli§iklik helm bakımından hiç. de aranacak bir OJUI'• tarahndm Wr lnttup olank laıllul edi-
mi ~li'.'tni~ir? "saadet" delildir. Alman milleti bakı- Bea U mi il..-P"'1 Wp ı.,. lir" yni Türk paetec:iainin wcinde 

A1m:ınyadan gelen Jatr resmi haber- mmdan•, bir an AA..n..--.1- - .. •e dl· ladan. BüFik huWn ,......tleri ile kulbndMAk ....ıu ... yi sm. ...,._.. o-
lerde ~e bir kayda teadC1f etmiı bu- )'ebiliris: ~~· rzu

3
• mitanbaia ill 7daua facialan iPule lurda. 

1 to-'ak - ,._: .... dtrimi --:...1:- .:.--1ı"a ..._:.._ .1-----L p!...!--!-Ul\uyonlS: Bu Hohenzo11em1i Vith'1m biç de gQıe1 .7• ..... -. •~- ~ -- ~-- ıınamıı 
"Eğer sabık fmparator memleketine bir Jdbap hediyesi delUdir. Anaıdolad.ı ,..ı ...... aJDİ ......... Asih Efendiyi t•kip eden maiJetleri 

di'mm~ istene hOkOmet ba JDe!leleJi 11. Ştlıip CONDOZ ..... ,_ :roi paeteciliiia ils abrlan- törle ııralayabiliriz: 
yasf mahh:ette addetmfyecek w ilki im- m ~w.ı,a.. ı - D:plomat ol--. 
pa-a•ora karşı eski hotdbnetlerden daha ~"*111' aumn••---------11!! Fikir ,. politlm sa,.ıdlilinin • (Atina Mfir1iiine 7\iluelmi• Paria 
dOrlbt bir battı hareket lttibu edmk- Donra .-. ... a1t....._.. dıa, • mllrit, ıü- ..ıaretinde baJwuna-. kendisine 1aua-
t1r." 6 riltiel " ...... mnıti n ..._ ...,._ ıi ve mahrem ...,...riyetler nrilelail-

Acaba bu )"an resmi cOmleler, Atman .. ......_ altni da Çlllııbima mit-) 
h<ünmetinin v.ıhelme bQyi1k firnitler Değil mi ? sinler oldu.-.~ _ .... ....wcet- 2 _ Devlet am.. oım..., 
vermekte okhJlumı ifadeye mOsait mi· ._.'la ...... prtlar ... tlile ı•· (Posta ....-bil yapmq '" lla itte. 
dlr? B .JC,I H ---~ reft ...... -- taJikle- postalar üzerindeki kapitüliayonlan 

tDc balatta. eftt. .• Pabt ma bir mu- QlekyOt"t O 1 8V8Jf8ZI rin hit birim, ,_ı Türk de.a.tinin kaldırabilecek derececle, hatta metbur 
hakeme. bu dhnlelerin hiç de Vi1belmın -l r e 8 8C8k la rı D 1 esünlıii •• •aaW ..,...._ tewlüf aadmam Aliyi kaakanchracak 4ere*-
~arma uyar bir temayQHl ifade etme- BJ' ba,larında _.u...,... bir muvaffakıyete ulafllllı olman.) 
mekte oldulumı ~. f Bu W "9i Tirls •.ı.tiaia • 1ııah- 3 - Hak •• aclal~t adam. olnaaı, 

Bir kere ~Oktmet abdt imparatorun Opfamalıdır nalı ....... ._ .._ .... hürdür,. (Fnkalade malak....._. .. nialik 
mer '.etine dönmek istemesini siyasi 1"""""1Mı, ialt4 lnilllıt 4~. tiuma • Wirik ...... t ıöe ... aJı ol- yapması, devrinin en bü7'1k ..WUyetH 
mahıyett.e addetmiYDt., denlliJor. Bu.. t1yü, ldıil lilli lldiyıl.r, daiwı •r tlujunu ~ anlatlW&r. halnıld llieclialeriDde dftaınh itler al· 
mm manası bbce pMlur: baılarında yapalar. Dnltl •• büliin O,.....,. p llı*ıla, ,......., .. ) - ...... 

-ı'aclı lmparatıxttJla Almaııtad& J'8' muuıatl.r bu zamanda ...., M'tlii- nura; 4 - ElıDoaami polllik"m eabili oJım. 
.....ı..ıur. Vi'"'-1

- basit ·- mnt--- 1ir Itri için bu tabi! bir nılittdif. .. __._ 1-.. --1!.. /Uft. WIQIU "'° Y~W - As- .... &• Wr ..... ..-:.. mi? • 
vatandq gibi hududlanmızdan içeriye Stlıriınildı dı, birçolı bayla •tau- Diye dü ........ Yald~ Gün reç-
girene bir il)" demeyiz. Demeyia ama. Ststkr ayni noktaya naıan itibara a. ~ hlcliMler ha tereddJ:lüa mana. 
kendisinde 1lflk bir lmtiyu fthmetıne- ltnai, •Qftırilmttdn alataU,. IJar• mlıiw p. ftnla, nillqet bqün1rii 

sine de asla tahammQJ edemeyis. Sabık lan •n '°"'°" "' baı"'""4a toplOJMlr 1....... >etitti. 8qlnki ....-a 
IJnparatora karp. eski htlkOmetler, kin- yohmu tut111ıqlardrr. Faltat '°"'" Bı- "Tiirki,.._ ..._t lairri,etinin ,..ti. 
dar bir hattı harebt takip etmielen:Br '°'"' lnaıaıl Jirkıli ,,,. bir Mia- ...... - -..ft müea ...... utta lair 
Bb ne ona. ne de Hobemolern aileline stsı oardar ki, bu firlrıtin ''""""lan ....... °'""tun• wı.. .....,er. Ve 
dO,man delilıı. Rejim tasfiyelerini yap- aboMltrdın daima "' daima ıayrilııu- ..... Wl.lii ~dir ki llu ......WCett• 
n:.ı,tır. Bu aile Almanyada taltanat bak. ayym zamanlarda para iıtauktıdir. njimia 1n....-., devleaia Jii1uek ina-
la kabul edilmi1 bir hanedan olarak de- in. ....... ...... i......... iclare eden zeki 
ın. büyük toprak sahibi asil bir b(l)'(l)t Zatın 1ıt1t1agaıi firltttinin ıaaı kon- .. bilsiı .. cinnmertliie sanılma l»ir 
çiftçi ailesi olarak tanmmalctadır. Ve ka. trolu da ayni ~kildı yapalmaitadır. imana 99 laayrankjr ....m. 
nun muvacehesinde bir Pomer.ınyab B.ımn yirmi tündt, baum iki ayda bir f Bu •brlan m. )'U4laraa fq arkacfa-
çoban ailesinden bir Bavyeralı çiftçi ai- " """' 111 abontni,. aar/iyatı tayin ~ ·-- Sene.. hkit'iıt Anbrada lııutır-
ıesı.nden bir Saksonyalı iKi ailesinden di1w. .--

ı L. Ln dıir bir eMr olcla: ı• Tiiıtl pzıeteci 
kat'iyyen farklı delildir. Holıemotemle- ş "" ıt1r1rdt dton,,. tttikçt, Btypf- "APb Efendi,. Dİll ---Wiyük bir 
:in hepsi budutlarmmm içinde yapyabi· 1""4a olwtmltmn luıflagaıi #IOrası,. dikat " ~ .. taa. .._ hu ....-i 
u..a.- :-......_ '-• ailenin Vilhelm adlı ltdi Ytdı •anla 'tkmtlni tlbttlt tabil-
uıaıcu, izueu uu dn Bu • lr 1 • • d okuyunca, ilk Tiirk pzelecİ7İ boian --·"-•nu ara....__._ ·.--w •• menede- • . ·"' t ,,,,. t l>tlr ioro ıidtcılr __ _., la 
~116.. _uu- :r....-...... bir t10 ı dtf:u• _.... ... ., lıılqinka paahciJl ltealiy•n 
1-·-. L',.er Vt"tı....:Jmin memleket .a--a- • " !iYi rıaır tıma, ""'-- İf 
.ua ~ un; ....,.._ bir turlQ b ~ bi L prtlan WrlhiriJle Wr ...... kart&laftll'-

bulunmaSJ bir mahktlmiyetin infazı su- °' a r ''"" iona.stmaf- mak imlrinana buldum. ._. lleraber 
retinde mütalea ediliyorsa, ~ ~~ ';;,.,.fftı Teavoıati ıfrittl. abotetkrltr llarada YllA&lan lla ......,......_ Wı-
bir mahkQmireti kabul edenlerden deli-1 dm ,,,_.,. tJaroltm •1 başltınftla. N eedecek "llieııi .aa .....,_.,.. .... 
!!! 1.iıa o mabkQmiyet ka!'3n Almanya An oy a,,,; ı~tı ıo,.._ iP.. • ilk sawtadaia aleyhime .. Asih •· 
s.t0:111m yablla hlkimler tara~an ve- ~ıı.!';!!1m)!!!}batı ~ ,,. hl garib fendi ile hrlnlcl ıaetwci ........_ ..... 
ramJş bir VersaY kararıdır. Biz ıse Ver ot11tıeı or,..... ••••-~ ........_ JÇbimi ildncıi Wr makatue 

•YI byıtsll ve prtsa olarak yırtmq ------·----•I • • .._. ........... la ..... _.. ~· Geriye kalıyor Alman mil· Wllllittir. 

...... 
1 - idare adamı olmaıa, 
Muhtelif maauarrafbldarda s..-ha

J•tı, ballu çok İYk\.anıdıima, balla ida
re etmesini bildijiae bir ...... 

• - y onehmz bir rniidelddk ........ 
7 - Vakur•• imp9taDt o1.,,.., 
1 - Sempatik ...... ~ .-.o1ma., 
Cenk A..,...u cerek m ıdeketi

mizde, her tea.a .ettiii İ111M lar.tıa
dan aevilmiı adamdır. 

9 - Dil bileMal, kitap Ntiliial, mu
allimlik etuııell:tea huebDO •al. ' 

Gazeteci ıAnirli •damdır· o fer"-ı 
hocalık~ Olnıl', ...... cWaa 
arttmr •• ldlnGıüftdea ,.aı •tanıa
nndan .-. wrir.) 

10 - Topıalr ,......., 
(Bu ...p fttan anp.inia tma .__ 

diaiclir. Hif kimle Wr siftP laMlar ft
aan....., o.lamaa ) 

• • • 
Ba memleket efkin wnı•ni,..lni aJr. 

tettirea ımteei bdr01anda, 1"a mai
:retlerin Sepıinl Wrden eld9 ebniı 11n
ıarlann çofalmuı, Türk pzetıecisiain 
..... ili .. emelidir. 

31 B!RtNctKANUN - ıgsıf F 

Hulyalar gün 
V ILIN son günQ_ Gerçi bu ... 

ile yarın arasında bir fark ald-
yacak; sadece mektublarmumı tarih '1fl' 
rinde 7 rakamı kalkıp yerine bir 8 beli-
recek. Doğrusunu istersenh buna da bt
men delil, birkaç günde alıpcala; eli
mis. sanki kalemimis lçendiliğinden bit 1 
koyııverecek: üç yaz albnı1 be§ gQn fJf" 

vele imklnsıı bir rücu arzusu- Oıle. 
bu gün ile yann arasında bir fark oMll-
yacak ama bunu gônHimflıe anlatllll
nm imklnı var an? Bir 7 nln 8 olU"ftl"" 
mesi bime, Omid ve korkular icad eden 
kuvveti harekete ıetiriverir. Yeni yıl P. 
riyor, aceba bile neler getirecek?-

Geçen !ene 31 ilkklnunda 1aJrdululUI 
hul}'alan hatırlıyor musunuz? Hatta. O 

gün, günlerden ne idi.? hemen aöyliJe
bilir misiniz? Bir parça, yarım dlldka 
düşününce elbette bulursnuz: mademki 
bu yıl cumadır,~ yıl pereembe ldL 
Fakat bunu hahıarmla değil, ancak bil• 
ginizle bulursunuz. Fakat eski Omidlırl 
bulmak için benOz hiç bir caıe bilinl88-
diği için 31 ilkUnun 1936 ~ 
giln(l bulduRunuz hulyalan timdi kat'i• 
yetle söyliyemezsiniı. 1937 yılı onlardall 
hangilerini tahakkuk ettirdi? hangilerini. 
haratttle istenilen bir ter halinden iste" 
nilmiyec:ek, tiddetle korkulacak bir ft1 
haline getirdi? ... 

Onları hiç düşQnmeyin. 1937 yılında-
ki hayatmmn muhasebslnl yapmall 
kalkmayın. 1938 ydı için hulyalar tu
run, unutacatınm. Qç yQı altmll bet 
gQn !Onra hiç bir kıymet vamiyecellDi• 
ıi bildiğiniz hulya]ar kurun. 

Yd sonu. hulyaya daftt gQnildlr· 
Hulyaya, yani her eeye: sihhate. yenlll
ğe, seyahate, saadete davet.. Fakat bO
tün bunlann asıl zevki dil1Qnc:esinde dl' 
ğil midir? Sihhat, ıenginlik, saadet için
de olan adam onlann zevkini ~ 
çQnkQ her iyi eeY. onu kaybetmenin kor
kusu ile beraber gelir. Onun zevki ancak 
dqandan saftır. 

BilyQk seyahatlerin a!d ellencesf. hr 
nrhklara da başlamadan önce, Jcarad 
~ 1kere otdulunuz gilnlerde delil 
midtr'? 'Her ~ yıltır da asıl zevki, l 
8dnldnuna ayak basmadan önce, 31 ilk
klnundadır. 

31 ilkkanun. .. Sende bir eeyfn bitip bit 
yenisinin, bt1medilimiı, bilmeden özledi• 
limiz. içimize bir korku çökse bile yine 

6zlediiimiı eeylerle dolu yeninin başlı
yacatım haber veren ~·terin tatlilılle 
onlann sihri var. Duvarda incele ine»' 

le IOll yapraima inınit. erimlı olan tak• 
vim yarın kalkacak, yerine ilç y(il al~ 
m11 beş ümicl. üç yOz altmış be§ hulY" 
dolu bir takvim gelecek. 31 il1ckSftdllt 
sen yılın en gQzeJ günOsiln. çQnkQ ne o. 
Jacaiı bilinmiym bir yenin11l müjdtclli-

Naru11ab ATAÇ 

HOkt\met tarafından ıahn aba ... 
Şark Şimendiferleri 
kumpanyası aleyblo' 

aeıtan bir dava 
Devlet tarafından satmalman s-1 

eimendifer kmnpanyası ~ 
MevlQd Mustafa ve Mehmet ismindl r 
ki kip, tirketin tastfye memuru 7.eld ! 
teybine birinci ticaret mahkemesinde P! 

dava atmı,lardır. 
Kumpanyanın bu iki eski ~ 

tasfiyeye utrıYan. ~ pyriı:.
lan bQtQn memurlara ~ye - _..,.; 
halde TQrlc mmıurfan bu haktan ~ 
rum etnüo oldulu iddialiyle dava lfl1lll' 
tardır. 

Henüz tahkikat •fhasmda bul~ 
bu dava etrafmda Pmdiye kadir alUl"'l 
memur dinlenmi§tlr. 

~ BlnlNCtK:- !IS'> 
Hlcrt: 1358 - Şenal 21 __ ....-

8beet• -sa.. ..... 9P'I!"' 

1 .. 28 18,IO 
..GOn dBl\lmll 'ftrtıeaa 
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Görüşler: 1 ·Bu şehrin d.erlleıi ı ,__ _ __..._ ____ ~_ 
Hamit Nacı 
Kaptanın asıl 
kıymeti neydD? 

Satıcılardan alılô.k · ve insaf, 
o OENl~C~LIGIMtzı.~. bilhassa 

son yırını beş yılı ı!;Jnde canlı, 

lllücadelcci ve sempatik bir çehre olarak 
gördlij;'Ümüz Hamid Naci kaptanın ölü
lllü üzerinde dikkcıtlc durmak lazundrr. 

resmi müesseselerimizden dikkat islİlJOTUZ 

Onun, yıllarca evvel denizden ayrılışı, 
belki martının bir kayaya konuşu ka
dar tabii telfildti edilebilmişti; fakat ö-
1Unıü, güzel Heybelinin çamlarından her 
Sabah çiylerin süzülüşü kadar Mi biı 
labiat hadisesi suretinde kabul edilemez. 

Hayat pahalılığına 
son vermek 
güç müdür? 
HAVD Hamid .Naci kaptanın ölümü, büyük 

lllil.ll işler yapmış, büyük kültür hare· 
lcetıeri uyandırmı~. büyük meziyetlerin 
nümunesini vennis büyük insanların ö· Dünyanın bizden başka hiç bir mede-
1ünıu gibi, bizi, çok deramiı 'e hakiki n1 memleketinde tapon mal satılma-
bir mateme bulaını§ olan bir ölümdür. .. 

Hamid Nacinin önümü memlekete sa- Sina ITTUSaade edilmez; Ve hiÇ bir 
dece; yabancı memleket çarşısında mallar 
Eskibirdenizcininölümüoıarak. iyi ve Kötü dıye Kısımlara ayrelmaz 
Temiz hatıralı bir emeklinin ölümü 1 ::>T ı\NBULDA her §ey ate§ pa· işin felaketli tarafı aldığınuz her se-

Olarak. hasına satılıyor. Bu dehşetli yin gayet ~ürük, bozck ve fena nevid-cn 
Bir baba adamın ölümü olarak, pah:alıhk karşısında bir an evvel hare· oluşudur. Ekmek ft:nadır; kapalı şişe-
Bıldirildi. kete geçmt:k, cephe almak artık farzol- lerdeki su fenadır, bazı rakılar fenadır, 
Şüphesiz bunun böyle bildirilişinde hiç muştur. kumaşlar fenadır, çoraplar fenadır. Çok 

kimsınin en ufak bir kasdı olmadı. Onun Ekme' pnbalı. ağır kiralarla oturtluğumuz evler fc:-
asıı büyük meziyetinden behsedilmemesi Yemek ı:ahah. nadır, bakkaldaki peynir, yumurta, mc-
ber halde bu mezıyetin bazıları tarafın- içki pahalı. zecideki pastırma, tereyağı, sucuk, eh· 
dan bilinmeyişinden, bazıları tarafından Giyecek pahalı. çıdaıd et yemeği, sebze, pilav, tatlı fef- • 
da birdenbire hatırlanamayışmdandır. Ev kiralan pahalı. nadır. ı 
\'oksa biz kıymetlerin haklarını tanıyan Eğlenmek r-ihalr. Okumak pahalı, Velha•nl istanbuldaki "Havayici za-' 
\'e meziyetlerini asla unutmryan insanla- c!c:.:Mcak kitap pa~.alı. ööf bu pahalı- ruriye., nin arasında dolaşmak jçin, a· 
llı. lıktan! yaklarımı.ıa, tanzifa-; amclelerinin kı§ın 

Bizce; Hamfö Naci kaptanın ölümiyle Bu pahalılık istanbuldaki aile baba- kullandıkları kaoçok çizmelerden birer 
hatırlanması lazımgelen asrl hüviyeti, ha sına hayatı pek pembe renkli gösterme- çift çekmek lazım. 
kikt hüviyeti "ticaret denizciliğimize kar se gerek. Ne İstanbul bu derece berbat eşyaya 
§t O!al) büyuk bağlılığı" dır. Bir çok §ehirlcrimizde ve kasab3Ja. pazar olabilir, ne biz tstanbullul2r 

Hamid Naci hayatını Türk ticaret de- rmuzda muhtelif eııyarun tatanbuldan böyle b~rbat eşya kullanacak müşterile· 
rıizciliğinin ihyasına vakfetmiş bir a· sevkedildiğine bakılırsa memleketin riz. Bizi böyle maılan almağa mecbur 1 olacaktır .• 
damdı. Fakat çürük çarık teknelerin sa- muhtelif mıntakalarmda bu cins e•ya- etmek pek haksız bir ceza olur. t s - Asla .. Yanılıyorsunuz. Sizin ıaa· !J.acifı difjoc ki: ınahnmasma vasıta olarak veya çürük nın bir kat daha pahalı oldug·unu kabul Pazarhrımızda bir çok eşyanın iyi tiniz ihracat malıdır ve şehrimizde &n· 
\aıık tekneler kullanıp Türk gemicileri· etmek icap ediyor. cinslerini bulmak kabil olmadığını iddia -- - - - -----. cak altmınm bir kımyeti olabilir. Size O .!!:. -ti .ıı:. 
i ın canlan pal asına para kazanacak Acaba bu pahalılık neden? edecek değiliz. Lakin berbat malları al· S \bl ~ \WI a \b . bir fikir vermek için §unU söylemeli· 
"ketler kurarak değil. Eşyanın maliyet fiyatları mı yüluck? mak için ateş pahasına göğüs geren ıs- d D ~ k ..-. 
H::ımid Naci denizlerin ezeli aşinasI o- Yoksa devlet dehşetli vergi mi alıyor?. tanbullunun ellerini bunlar bir kat da- yim .. Saatinizde filan nevi yaydan an· eVf n ~e al '=fi 1 n 

lan Türkün denizden a'l·nlmamasma ça- H ha yakmlktadır. cak 3 tane vardır. Halbuki Sanayi U- lstlbdat devrinin kötülükleri, mU-
l ~ ayır, ne o, ne be ... Başka memle- 1\K::ı.:ı • b" . b 1 llkl ı b fi ı ı 
•'inlıs olan büyük. denı"z propagandacısı D:ı- b. de ba , __ h1 m\lm .Luüuürlilğu ızım memleketimiz· nase ets z er ; a ye er n reza-
ldı.' - ketlerde ~lınan vergiler ve gümrükler ""'yanı:ı u n ı- ç bir ~- letlerl, ablAksıztrıtıarı, şlrretliklerl o 

yanında tizimkilerden §ikayet et~k deni mcmlf'ketinde "Tapon,..mal Ntıl· de satacağımız saatleri bu nevi yazdan kadar çoktur ki, söylemekle, anlat· 
Hamid Naci Türk denizciliğinin şeref· insafsızlık olur. Maliyet fiyatlanna ge· masına müsaade edilmez. Geçen yıl <Jr- asgarı 7 tane koymamıza müsaade eder. makla, saymakla ve yazmakla ne bi-

li hatıralarını tes'id ettiren, Türk deniz· lince, gerek dahilde yapılan cşyanm ta Avrupanın büyük tehirlerinden bi· Bu nevi saatleri memleketimizde eat- ter, ne tükenir! 
Cisine Barbarosla ve dedelerinin deniz· gerek ithal edilen eşyanın ucuza mal- rinde bir nrkadaıımızın saati bozulmu!· mak yasaktır. Fabrikamız bunları ancak O günler ne uğursuz, ne kanlı ve 
rj}iğ yle maırnır olmak hakkını unut- Odildikled muhakkaktır. tu. Bu lclAtin kapaklan altındı ve ihraç edebilir. siyah gilnlerdl! Her köşe başında bir 
t.._ :un.,rra r!lJı.~.mıc:: olan adamdı. • k da 1 b G bu 'b" Ik" _, t · hafiye diktllrdl. Evler kontrol altın· 
'"ffi1 ""b :.- :; 'i ithal ctt:ğimiz eşyanın bir çoğu, ya- ar a şımtz stan ulda ıatın almıştı. ene r:un gı 1 evve 1 y.u. svıçre- da idi. Karakteri yüksek. dilrüst ah-. 

liami::l Naci denizlerin servet kaynağı pıldığı memlekette, perakende halinde Bulunduğu büyük şehiıtde ayni marka ye gitmiş bir arkadaşımızın orada bi- llı.klı vatandaşlar dalma göz altında 
11hluğlınu memleket gençliğine yıllarca bile suda'l ucuza satılmaktadır. Toptan- saatleri satan bir dükkana girdi, tamir zim paramızla çiftini 40 kuruşa satın bulundurulur. takip edilirdi. 
lıaykımu'} olan münevverdi. cı fiyattan ise tabii bir kaç kat daha ettirdi. Bu esnada clükkindaki saatler- aldığı yarım düzüne ipekli çorabı h5Ja BUyilk, kUçUk mekteplerde husu-

llamid Naci, Türk ticaret rl& nizciliği- aşağıdır. Belki silahlanma illeti ytizün- den biri lı:>şuna gitmişti, sordu: yıpratamadığını söyleyebiliriz. Ve b"n si hafiyeler "icrayı faaliyet,, ( !) ,. 
ili.', du·· c:tii~u·· bac:ıbozukluktan kurtannak B ,__ ? lara gelinciye kadar daha neler, neler... ederlerdi. Jurnalcıbk edecek kadar 

- ~ ';i den bazı nıaddelerde ufak tefek bir fi. - u -ça • - k" Ul b ;ı. bl ki ı 
'tin gece'-·ı' gündL-ıze katarak çalıı:--•c::, ı:: "" • uC müş ve ayabı ru u mse er l1i r ~ :?"u:J yat farkı oimuştur. Amına mutlaka bu Dükkcancı cevab~n bir fiyat söyledi. lfo de vardı. • 
dinmiş bir te~kil~tçı ve bir hocaydı. fark ta hesaba katrlack gibi değiUir. Bu fiyat kendi saatinin fiyatından yüz- Hülasa; Zaman zaman, hafiyelerin gözc!L 

~. ~ugün elimizaeki ticaret denizciliği Dahilde yapılan eşyanın pahalıya de yetmit beı noksandı. O zaman arka- Dünyanın hiç bir medeni meınleke- lüğil insanlardan eşyaya geçer. ka.· 
~rosu i~ndeki muço'lardan, lostromo- maledildiğini ise ki.ır.se iddia edemez. datımızla dükkancı arasında ıu ~ha- tinde çarşılardaki mallar "iyi,, ve "kö- vun ve karpuzun içerisi bile aranır-
'"ltdan, lı:ıtta uzak seferler süvarilerinden Fabrikalar iptidai maddeleri mi pa· vere cereyan etti: tü., diye kısımlara aynlmaz. Her ır.e· dı ! b· ŞeyhlsIA.m Uryant zadenin kayı-
t'lrçoğu ya Hamit Naci tarafından yetiş· halıya ıld:klannı iddia edebilirler; rir miılniz? • deni memleket çarşısında ancak; nı Baha beyin eski sadrıa.zam Said 
1rilıniştir, yahut denizlere bu kadar ısı- yoksa İfiilerine yüksek yevmiyeler ver· - Hayır.. "iyi,. •• paşaya yolladığı kavunlardan şüpbe-
~lşları '°nun devamlı irşadiyle olmuştur. diklerini mi?. _ Niçın? Benim saatim bundan iyi· "Daha iyi,, •• lenen hafiyeler, kaYunları taşıyan 
Eğer Hamid Naci ticaret denizciliği· o halde ortadaki pahalılık mutlaka dir. "Çok iyi,,... arabayı paşanın Nişantaşındakl ko-

~n tens"ıkı" uğrundakı" faalı""·etı"ne bugün t k"k d"l · · b. t • ld 1 k · Mallar bulunabilir. Ve bunların •n nağının kapısı önUnde yakalamışlar ua J et ı e ı mesı ıcap eden ır mesele- - yı o uğunu nası estıriyorsu- " ve kavunlan birer birer kesmek su-
~!anuş olsaydı. bunda hiçbir fevkal!- dir, ki böyledir ve tetkik edilince gö- nw:?. pahalısı bizde aatılarılraın yanında su- retlle muayene etmişlerdir. 

~ik olmazdı. Zira memleketin her @- rüle:cktir ki bize hak vermek doğru - Bir kere kapakları altındandır. dan ucuzdur. Hafiyeler, muallim Naci devrinin 
:'mla şubesinde bugün göze vuran can- olur. Zat~n bunun yalnız bizim tarafı· Halbuki sizin saatinizin kapaklan de· Memleketimizde hayatın bu pahalı- tanınmış şairlerinden Yaşmahcı za-
~ılt ve ilerleme hızı içinde bir denizci· mızdan keşfo:iilmi§ bir hadise olduğunu mirden.. lığına nihayet vermek güç bir i§ <değil· de hafidi Andellbin, "muzır bir evrak 
ilin de bugu··ne u'l·ar bir canlılık göster- söylemek mümkün deg-ildir. Zı"ra her Y · · h k1-- d b dir. Satıcılardan ahlak ve insaf·, resmi saklamıştır,, diye ağzının içlni ara-ıı.. J - a ıçı a Aln a ne uyuruyorsu· maya kadar varmışlardır • 
. ~i ancak tabii telllii edilebilirdi. Fa- htanbullu sabah, akum bu pahalı' k nuz?. m. üesscselerimizdcn ise dikkat arıyoruz. ~t :r-- '1 • lstlpdat devrinde, kadmlıı.ra karşı 
lı(ı Hamid Naci ticaret denizciliğimizin tan yaka &ilkmektedir. - İçi de tabii aizin saatinizin ayni HABER da tecavilzkdrnne hareketlerde bulu-
U~ün kıymetlerini kaybettiği bir günde, nulur, kadınlar sokak ortalarında, 
L"""tt kaptanlarına külhanbeyi gözü ile köjrU başlarında hakarete ve teca-
~ıldığı gHnlerde, ticaret gemilerimizde ,-uze uğrarlardı. 
ı. .• kçılık etmenin birçoklarınca sarhoş- O deYirlerde kadına biç saygı gös-
~· esrarkeş!ik, kavgacılık ve tütün ka- terilwez, kocalartıe beraber arabaya 
~~ılrğı yapmakla bir telakki edildiği binmelerine müsaade edilemezdi. 
''llll Böyle bir hal vukuunda araba durdu 
lb_ erde ortaya çıkmış ve en dehşetli rulur, sorgu başlar, erkek karakola 
~YI en hafif bir surette aksettiremiyen KD bar d ı ıencı göUlrillilr, yanındakinin karısı ol-
""· lhuhitte lstihzalan, bozguncu tema· duğunu anlatıncaya kadar, adamca-
~llllerj göğü~liyerek inandığı işin propa- thtiyar kadın, kö~ başında dilenen ğızın emdiği süt burnundan gelirdi, 

l'tdasma giri~iştir. bir kadına acıyarak en kuruş vermişti. Çok defa, softalar. Zubaf askerle· 
O r · ·~ · · lmak Dilenci b!r hayli dua ettikten aonra rt, pecesi açık. çarşaflarının kolları 

' tcaret denizcıl•.s·mtzın unutu kısa diye, kadınların çarşaflarını pa-
11111 ~olduğu, bir daha dirilemiyec~k sa- de~ y:d~h ! Ben cı:ıcnecek kadın mı ralamışlar, makasla kesmişlerdir. 
~i ı ı bir de'i~e gelmiş bir miibeşşir- 1 Hilkflmet, bu rezaletlere göz yum-
~ \re inandığı hakikatin Türk kıyıla· Him? Koc3 m sağ olsaydı beni böyle muş, ~arşaf parçalayan, kadınların 
~:~ bir din halini atm3.k üzere bulun- dilendirir mi idi? saçlarını yolan adamlara ceza bile 

"!Ulu görürken öldü. - Kocanız n: yapardı? vermemiş, batta onları teşvik ede-
Burada, b:nim yerimde dilenir· cek mahiyette bir vaziyet alarak, tu-

l! • • • d' ı haf tuhaf beyannameler neşretmiş-
~ CUnid Nacinin meziyetleri bir günlük '· tlr. 
tııq ete ma'-:a'esinin dar çerçe,·esi içinde ArşD med 29 tktncıka.nun ı904 do neşredi-
"~ ilca Parlaklığı ile izah edilemiyecek Kıraat dtrsinde A~!mede dair par· len şu (llAn resmt) 0 devrin kadın 
' c~ 1 hakkındaki tela.kkislnl göstermesi 
~ ~ e toktur. çayı okuyt>rdu: itibarile hakikaten enteresandır: 

~su satırları yazan, burada onun ma- "Arş"mo:nd hama:nda birden hay· Bu resmi ııa.nr, devrin tamtırakh 
~ti tnı tamamiyle göze nırabildiği kana- ~ıi"dr: Buldum! Buldum t lisanından. bugUnlln Türkçesine ~e-
~ d~ildir. Bu satırlar, muharririnej Muallim sordu; vfrerek na kledlyorum: 
'.bır savın ~örı..ıe-ebilmiş olmanın ~" ... oş (karısına) - Kapının onütıe - Bulduğu ıey nıı! idi? _iki güne kadar otomobılı=ır "Karlmtarm örtUtü gezmek kalde-

tıni tattınnaktadır. neden parmaklık }'aptırdm, be .. ; irerı· al· Talebe cierahl cevap verdi·. no ria7et ~tmeterlnln lsU\nılyctln '" • tdebilir misiniz?. (LOtf f · · · ) 
Enaari BOLENT manıak için mi? - Kaybettiği sabun! en say ayı çcvırınız • 

L-~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-JIUM2D.1ıı...tiıll.51i1L:&:ll:.u&IL...--~ 
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b Yarın sa an===' 
[( UR UN Gazetesi 

Alınız. Size fazla 
olarak bir ahnanal4 

Amerikada 
bir sahtekarhk 

Mevcut olmıyan araz.ii 
satarak 

iki milyon doJar 
dolaudırmışlar 

Nevyork, 30 (A. A.) - Adliye çok 
mühim bir dolandncılık vakasmı mey
dana çıkarmıştır. Son seneler zarf mda 
Nevyork, Panalvanya ve Nevje~..ey eya. 
Jetlerinde yerltŞnis olan 1500 kadar Slo
vak, lzlanda sahillerinde kendilerine bü 
yük arazi temin edilecek diye aldatılarak 
kendilerinden iki milyon dolar almm~ 
tır. Bu çetenin elinde bulunan yer ehem
miyetsiz bir kil ve kum parçaSindan i
barettir. Bu işte 51 kişi methaldardır. 
Burilarm elbaşıları yakalamruştrr. Biri 
de intihar etmiştil. 

Çete efradı arasında bazı Slova.lt gaze
telerinin muhabirleri de bulunmaktadır. 
Bu gazeteb' lzlandada elde edilecek top. 
raklarda Slovakların milli k.ıyaf etleriyle. 
milli dilleriyle rahat rahat yaşıyabilecek 
lerini yazıyorlardı. Dolandmcılar, Slo
vaklan aldatmak için birtalrnn sahtt> 
plftnlar ve bu meyanda tanınmış ~ahsi· 
yetlerin ve mesela Hoover'in de taklid 
cdilmi~ imzasını gôstermi§lerdir. 

Boğazın Rumeli ya
liasına havagazı 

Be-Joğlu hava gazı şirketi. mukave. 
lesine göre Boğazın Bebekten yukarı 
sahil kısmında da tesisat yapmak mec
buriyetindedir. 

Hisar, Emirg5n ve civannda oturan 
balk belediyeye ba~vurmuş, şirketin 

mukavelesine riayet etmesinin teminini 
iltemi~tir. 

B~Ldi7c bu müracaat ilzerine tetki
kat yapmı§, §irlcee tebligatta bulun-

muştur. 

B~va gazı şirketi ilk olaraft Rum~li 
his:ı.~a. sonra E,.-r.ıcıköye ve daha 
ilerilct"e kadar te~sat yap:ı:~ğıru bil
dir:ni]t"r. 

T earel od sı ıda 
mee Is seç·mi 

Yeni Ticnret odası m::clisinin dün 
sr;irni y:ıptlm:ştrr. lnt:hap sonun.da 
me:li:l:.., ot~z l:asmtlan onuntltl değiş· 
miş ol-1!.ll{u a:ıla~I~tır. Yeni azafar 
1unlardtr: 

Saba l;macı (tüccar), Azmi Kozan 
'(tüccar), Hüseyin Hü ... nü (eczacı), 
:Mahmut Nedim (ban~ac.ı), Haır.di Ba
pr (tüccar), Nuri (kimyager), C."tnil 
(Akay mMüru), Nuri Dağdelen( mü
teahhit), İbrahim Kcnnl (tüccar). 

Yeni meclis ilk topbntsım pazartesi 
11ünü yapacakır. -----
Demir~ o u ınşaatı 
Erzurum • Sivas hattı inş;ı:ıtı 185 

inci kilometreye ka.:iar ilerlemiştir. 
Hattın Divriğe kadar o!~n kısmı işl:t· 
meye açılmı§txr. Şimdi 370 krlomctre
lik kısmı üzerinde çalışılma~tadır. 938 
yılıııda memleket 22 Ohllometrelik bir 
demiryo1Wl3 daha ka\'·~zıc.aktır. 

1tııııaıuoııııırııııw111ıuııı ıııııınıııoıu nı::ı:- cır.mı.i:ıııııwuım 
şıarnıdn.n olılnl~mu hcı f;:('s l>tllr. 
MUslüm.'\n nil<-lcriuln r kidcnberl 
glydlklcı·i çaı~nf 'c fcrnc('lcı in şe
killeri san z::.manlnrdn, son derece
de bozulmuş, ın:..tlüp şartlarım 1>:ny
bctmf5tlr. 

Çarşaflar cntn.ı:ilcrc bcnz.iren bir 
şekle girıufş. ı.olsuz fcrncclcr mun.şo 
rot adnbına uymny:ıcnk tJcı·cccde 
~ılınL5tır. Ynşma1dnrın inceliği Jrn,. 
dınl.ırm gizli ycdcrlndcn olan saç
ların güzli!mıesinl koln;> l::.şbrı1or. 
Dazı k:ıt'lın1nrm n kcr cckcUerlne 
benziycn manto ı;iydl!tlcri \"C ürtün
ınck yn~rnn gelmiş o1nn r;cnç kızln· 
rm bB~ nçık gC'zcU:d rl ~üri!lmolctc
dir. Ba hnl böyle <lcvnm edemez. 

Dinn~n:ılc) h. J;:ıc1ınlnrın dini buy 
ruklıırn göre gi)htru"!crinl "hllilfet.
pennlı efcncllmiz,. ir •• de buym'Illuş
lardıı·. nn cmı·c fi) lnrı sı•rcttc hm-e
kct crlcn Jwcnlnr 'f'C bnlı!llar lın!•kın· 
dıı son derece ~;}(ltl"tl" nmm!ıclo ~di
JecclrtJr. AIAl;adnrlnra t,elılW olu-
nur.,. 

.. 

f<.;EHDE: 
• Dün borsada Türk borcu birinci tah

' iller 18,35, ikinci tahviller 18,20 liraya 
düşınllşlilr. 

• \'1) anada bulunan Sümer Bank umum 
mfidürü Nunıll3b runt YC lzmıl kağıt fab· 
rikıısı müdUrli Mehmet Ali bir haftaya 
L:adar şehrimize döneceklerdir. 

• Kıt'ar han b:ıkır madeninde btihsal 
edilen ilk Turk bakırı bir Amerikan va
purile düıı Amerlkayıı g:i·ıderilmi.ştır. Bir 
buçuk senelik istihsalatı teşkil edocek olan 
1700.000 lirıılık bakır peşinen s:tWmıştır. 

• Otobüs işini tetkik etmekte olan Mü.l
ki3 e mü!elli.şleri dün de altı otobüstünl1D 
ifadesini almışlardır. 

• De' Jet lfovııyollarınıa leşkililında ra· 
pıfac:ık :reniliklcr itin tedbirler alııımaAa 
başlanmıştır. Meclisten bugünlerde dôrl 
milyon liralık lahsisal istenecektir. Bu pa 
ra ile istasyon binaları yapılacaktır. 

• Halic şirketi, Devlet Sfırasına müraca
at ederek lkUsat vekilleti aleyhine bir da· 
n açmış, işletme şartlannın ağırlığı yüziln 
den \'apurl:ın işletemedilini söyliyerek 
mukavelede tadil.at )-apılmasıoı btemişU. 
Üçüncü şahıs ııfalile belediyenin de ~i 
r:ık elliği bu d:ıva hakkınd:a Devlet ŞCırası 
şirketin talebini yerinde ıörmiycrek red 
karan Tcrml.şUr. 

•Yeni lran konsolosu febrlmiu 9dnJiş, 
vazifesine başl:ımıştır. 

• Sirkeci yolcu salonu inşaatı bitmiş it. 
kısıml:ırın döşenmesine başlanmıştır. 

• Şehremini halkevinc.le yann akşam 
saat 20,30 da "sancalımız Te saacatımrza 
hürmet,, adlı bir konfer:ıns nrilecdctir. 
Bundan sonra evin li)sterit kolu tarafın· 
dan .. ins:ın sarrafı,, adlı bir komedi ile 
"istikW,, piyesi O) nanacaltllr. 

• Tllrk tababeti akliye ve asabiye caııl
ycti ismini Te niumnameslnl deliştirmit
tir. C.cmlyeUn yeni ismi '"Türk Nöro -
Psı'hlatri cemiyeti,. olarak tesbl.t edil~ 
tir. 

UJŞARDA: . . 
• lt:ılya hnriciye nazırı kont Ciano ıle 

J:ıpon)·:ı büyük elçisi Botta dun ilu mem
leket arasında me\'cut ticarel Te scyrlse· 
fııin muahedesine zeyl bir anlaşma imza 
etmişlerdir. 

• Amerika bahrl:re nezareti, Havai ada
l:trında kAio Pc:ırl - Harlıor luırel;el üssün 
deki b:ıvıı k.uvvellerini takviye etmek için 
lıu limuna gönderilecek olan bir bava filo 
sunu vaktinden bir ay ev..-cl ıöndermeğe 
!.arar vermiştir. 

•Arjantin ile Uru:ıvny arasında Urug\":ı)' 
nchrınin ııdnları münnscbcliyle mevcut o
lao ilıtıl5C dolııyısıle kıymetsiz olan bu bır 
kaç :ıd:ının iki ınemlcketlen haogisinin W4 
klmiyetine tabi old~ meselesinin dustn· 
ne bir suretle h:ılli için müıakerelcr ce
r :,.ın etnıektcdirr 

Hisar faciası 
'Kurtulan tayfaların 

ifadeleri alındı 
Hisar vapuru faciası tahkikatına bir 

kaç koldan devam cdilmektedtr. Tah
lisiye idaresi raporunu İkısat Vckilc
tine göndermiştir. 

Beykoz mUddciumumiliği de adli 
tahkikatı, birkaç gün içinde bitirecek· 
tir. Kazadan kurtulan iki tayfa dün de
niz ticaret müdı;ir1Uğüne giderek reg. 
mi ifadelerini vermiılerdir. 

Vapurun battığı yerde yapılan dün· 
kü araştımralar neticesind! yeniden 
iki ceset druıa bulunmuıtbr. Bunlardan 
birinin lostromo Kaşif olduğu anlaşıl

mıştır. Diğer ceest teı~s 9lun~atı'U§
br. 

Diğer taraftan Zonguldaktan gcleo 
haberlere göre, fırtına esnasında Zon· 
guldakta karaya düşen Tavilzade ve 
Sinop vapur1annın vaziyetleri r,ittikçe 
fenala~maktadrr. 

Her iki gemi idaresi tedarik ettik
leri tulumbalarla anbarlardaki ~L.Lları 
b~tmaya başlamışlar.dır. 

Plaj hırsızının 
çaldıkları 

658 lira, 19 altın saat, 2alhn 
kalem, 120 liralık fotograf 

makinesi ve sairedir 
Babası Bahaeddinl 

. reddetmiş 
Kabataş lisesi almanca mualllmi 

Lutııeri, Tiırduktan sonra mektepten 
kovulan ve sonra işi hınuzlığa döken 
Bahaeddlnin zabıta memurları tara
fından yakalandığını diln yazmıştık. 
Bahaeddin çaldığı eşyaları kimlere 
sattığını tamamlle ltira.! etmiş, bun
ları, ıaun ala.nla:r birer birer çağrı
larak l!adelcrlnln alınmasına baş

la.nmışur. 

Bahaeddlnin çaldığı eşyaları ve 
bunların kimlere alt olduğunu yazı
yoruz: 

Hay - LA.yt pl4Jında Kemal Ragı
bın UO Ura kıymetinde fotoğraf ma 
kinesi ile altın kol saati, Nureddlnin 
38 Uruı, A.ndonuo kol &a.a.ti ' 'e.. Uç 
ıtraaını, Uobertln altın saati ile on 
beş lirasını. yeni pltıjda eczacı Ham 
dinin aıun saati ile Fikrinin 3 7 lira
sını, lsnıan Hakkının altın saati lle 
beş lirasını, Kemalln altı Urasını, 
KllçUkçekmcce plAJında Oımanuı 
saati ne on lirasını. Marlnln wanl· 
kür takımı ile ou beş Urasını. Alfre
din altı lirasını. Flloryada asri plAJ-

Ingiltere Mısıra 
asker gönderiyor 

Kudils, 31 (A. A.) - Bir askeri ka
file, icabında, asayişi muhafazaya mf:'
mur kuvvetlere ya:dım etmek üzere dün 
Filistinden l\Iısıra hareket etmiştir. 

Yeni kabineye girenler 
Kahire, 30 (A. A.) - Mehmet ~Iah· 

mut pasa. Vefd fırkası müstesna olmak 
~ .. -~ l:'ütiin f ırkalan ihtiva edecek \'e 

kendisine ka~ı açıkça rakip olanlara 
karşı bir lfZla!l~U yolu t:lkip eyliyecek O

lan yeni kabineyi te~kil etmeğc uğraş. 
maktadır. 

Yeni kabinede Malunut paşa başveka. 
Jeti \'e d:ı..1-ıili ·e bal>a:ıhğmı, Yahya hari
ciyeyi. lsmail Sıdkı finansı ve gcncrnl 
Hüse) in de harbiyeyi denıhte etmişler· 
dir. 

hi malumat rı1an mahafilden ~renil
diğine güre yeni Mahmut paşa kahineoı::i 
birkaçı devlet nazın olmak üzere on ~ 
azayı ihtiva edecektir. 

Yeni başvekil dahiliyeye verdiği tali· 
matta asayişin mutlak surette teminini 
bildirmiştir. 

Azlin esbabı mucibesi 
Kahire, 30 (A. A.) - Kralın Nahac r·------=s:ts ~ ...... , 

BU AKŞAM 
Gilzel eğlenmek... 1937 senesini 

sevinçli bir tarzda görrunek ... 1938 

senesini nefe ile karplamak... için 

Gard en 
Ve 

Maksim 
reveyonlanna gidiniz .• 

Beklenmiyen sürprizler.. Yeni nu· 
mara.lar.. Ba§tan ıonuna kadar çe· g 

kectk emsalsiz eğlenceler ... 

MAKSiM'de 
AmbaGadDr Caz 

Ve 
GARDEN'de 

paşa kabınesinın azJıne müteallik o!a1' 
;~~:ıesinin esbabı mucibesi şudur: • 

Bu tedbir hüklımdann milletin tabi 
neye artık müzah~ret etmemekte olduğu 
na ve kabinenin amme hürriyetlerine ve 
kanunuesasinin zihniyftıne riayet e:~ 
mekte bulunduğuna kail olması sebebt1 
le ittihnz edilmiştir. 

Kralın iradesinin bu surette az çok 
}'akın bir i tikbalde memlekette yeniden 
intihabat icra t'CJılmesıni istihdaf etmekte 
oldu~u soylenmektedir. 

Ahmed Mahir pa~ ile NokrachY ~ 
şa, ilk i~i vefd hrkasımn çok büyfik b~r 
ekseriyete sahip olduğu parlamentoyu bU' 
ay için tatile sevketmek olacak olan leni 
hükumete iştircıL-ten imtina etmişlerdir. 

Fa~iatler in silahlari 
Kah•re, 31 (Husu3i) - Yeni kabine 

kurulmus ve işe başlamıştır. Askeri aıa· 
hiyetteki bütün t'*1dtüllerin silfilılarınIIl 
toplarunsı emredilmiştir. Bu suretle f~· 
şist eşe!<ldiller silahlarından tecrid tciil
miş olacaktır. 

Fikrini kabul elmeyince 
1,aşla li afasıoa 

vurup parçaladı ! 
K.uınkapıda Mollatc:;şı caddesinde o

turan Edirneli Ekrem isminde bir genÇ 
dün gece ~ emberlitaşta V ezirharu cad· 
desinde Hafızın berbt>r dükkanında U· 

raş olurk-:n tbrahir.:ı isminde bir tan.dı· 
ğı gençıe münakaşaya. tutuımuJtuf• 
Hayli sü:en bu munakata Ekreoıın 
dükkan.dan dışan çıkması ile neııc;eıen· 
miş gibi ~örünmüştt:r. Fakat tbrahıtll 
hırsını alanıamış, Ekremin aı kasından 
yetişmiş. } erden aldığı bit: taşı ansı:1ll 
kafasına indirmiştir. 

Baıı yarı!aıı Ekrem hastaneye kaldı· 
nlmıştır. lbrahim oe yakalanmııtır. 

Ycnı nP.şriyat 

\:OC~Uk 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke· 

zf tnı a~ındnn çıkıırılmukta o:aıı (Ç<;cul:) 
adlı dcrsının (27) inci sııyısı çıknıı~utl' 
') urt 1ııvrul.ırınm sağh~ sosyaJ lıüllflttl 
durumlarının inkişafına blzmel eden 11\> 
kıyınclli dergiyi çO<'uklar~ çocuklu #nıt 
ve balınl:ırn tavsiye ederiz. 

• lrlanda l>nŞ\'Ckili de \·aıera, dün 
akş:ım yeni lrl:ında kanunu es::ısisinin mer 
i,ret me\'klinc girmw mllnascbetile rad)o 
ile ne7redilcn bir nutkunda bu kanunu
esa .. inin lrlondn milleti için lıir sulh \C: 

terakki de\•resi küşat cılcccği üınidınıJe 
lıuluntlu~unu bc~"an etmiştir. l'ıl. ile \'alcra, 
lrland::ının siya.si vahdeti meselesinin lıal· 
ledilme.sıne ~:ılıit olmak ıınusund• tıd
dcte ısrnr etmiştir. 

Iki orkestrarun tcrennünıatı ara 
sında sabaha kadar dans edeceksı· 
niz ••• 

Çiçek ve serpantin muharebeleri 

Y tni 1938 unesi 

ağacı altında sevinç çtlgmbklan .• 

da Mfikerremın saart llc Asımın 32 
Jlramnı, Salacak pll,fmda Ziyanın, 
saatini arııı plAjda. ay:ııl isimde baş
ka bir zatın san.ti ile on bet lira.sıw, 
Yilrtikall PlA.Jında saylav Yuaut Zl-
1arun 43 llrasını. Recebin 39 lirası- I 
nı, :Macar sefare.thanesf başkAUbl im•••••••••••••• 

HA~~R 
lstanbu/un en çok satılan lzakild 
akşam gazetesidir. İlô.nlarıtıı 
HABER'e verenler kar eder/er. 

Salemiyenln altın kalem Te zincirini. --------------~ 

• Pnriste o obiliı. melre, tanufa.l ilh.. ser 
,·isleri dun sabah urak bir tcalıhürle tek· 
ror ıŞıemeğe bıışlamıştır. lllaumafih, husu· 
sl n:ı:.lıyccllerin gre\'İ c.levnm etmekte ve 
ı.skcrl kamyonlar, h:ıllere :ıit mevadın ve 
sautclcrin a:ıklinl temin etmektedir. 

• Londra diplomasi malıafW.. lnglltere 
hilUimelınin Llikscnılıurga Belçi.kanın bı

lurnflığı lınkkın<laki lıcyıınııtn müma.sü 
lıır şcluldc Lüksenıburg arazlsinın bitanıf 

lır,"lnı rnut:ı~mmın beyanatta buluıımat 

lıususunda tcmin:ıt vermi)'ec'--ii muta.lea
sınlb buhınıuaktadır. 

• Sovyı:llcr l.ıirliği mcrke:ıl icra komite 
si, d:ıhılıyc komiser rnuuv ini Rijovu, or· 
mon işleri h:ılk komiserliğine t:ı1·in ~tm~ 
tir. Mcrkeıl icra komitc.ı:l, orman işlerı 
halk komiser ınu:ı\·iuJerf G:ıntmao ve Ko
ganl da uledcrck Rodini orman ~eri 
halk komıseri birinci ınuavinliğiıM ~111 
eylcml~tlr. 

Mehmet Allnbı lH lirasını, bu zatın 
kardeşi Remzinin 39 lirasını. Sara
nın kol saatini, Suadlye plAjında Sa
libin snatlnl, Necmeddinln 170 lira
sını, Mümtazın kol saatini, Nermlnln 
altın lcaleınını, Kalamış plAjında Ni 
yazinln saati ile altı lirasını, küçük 
pUl.jdn. Kozmanın kol saati ile beş 
lirasını. Etraı hastanesinde stajyer 
talebe Zihninin çantası He talebe 
Talbanm Pardestıstımı çalmıştır. 

Bahaeddfnln g-ayet ttk giyinerek 
Y'anında güzel bir kadınla plAJlara 
gtttlğl. bu sureue şüpheyi celbetml
yerck kapıları kilitsiz bulunan kahl
nelcro girdiği anlaşılm1ştır. Baha
eddlnln bahast ça~nlm01, bn zat of.
lnnu ~ok CV'vel r~ddettlğtnt eöyleınlş 
tlr. 

Babaeddlnln (aldrfr paralan met
reıılne ve barlardaki kadınlara yedir 
dlğl anlaşılmıştır. 

• On yaşında bir kızı iSldümıilJ olaa O 
Noddcr aclındnki c:mt dün sabah lngillere 
de l.lncoln lı:ıpishoncslndc asılmıştır. YILBAŞI GECESİ 

• Mosko\'ndıın I.ondrııyn selen haberlere. NOVOTN./de 
J;Örc 1.ılr ynbancı hQkCımctin himayesinde 

1 
Ermenislandıı bir kapitalist hülı:ümcı kur-

1 

rnnk sııı:u~l.1 lcvldr edilen sekiz kişi Eri- ı IE~ 1 ence De ır 
vnnda kurşuna dizilnıi~tir. '::. 

• Dün Mo!kO\'lld:ı Sovyel, b:ıriciye halk ~ <C> t D y <Q> n o a r 
komiser muuinf StomonfakoY ile Japon 

lıüyük elcisi Slgimitsu, Hl38 itin balıkçılık ş a r k 1~1 Mu·. zi k 
mu•nkkııt rejimini teshil eden bir ı;ırolo- li 1 
kol imza ctnıL-;;lcrdir. 

• Hlndistand3 lnglllz asker! makamla- S0RPR1Z!!! SORPRlZH! 
rının, Gud:ır h:ın meydanını aikcrl bir 1'fasalannızı evvelden tedarik edinlı. 
lınnt üs haline getirmek isledikleri blldi- Tepcbaşı - Daire 
riliyor. Bu meydan :Karqlnin müdafaası l•••••••• .. m:MfHB1:ı11Jmr.-ı;;:::z:;:;;?Wjji;m:;'I 
ıçin milhim bir vnzlyette bulunmaktadır. 
Gııcdara mllhim miktarda hava kuVTetlcri 
tııtı,11 Te hnrp halinde han meydanı as· 
kert l~lere tahsl!ı edilecektir. 

• Frnns.'lda Sırıızlıurgd:ı tnam'l"ay memur 
l:ın ve mOstahdlmlerl diln akşam srev 
iliinıno karar ''Cnnlşllr. 

• Almıınyııdn sııltanoı emlak '\"C emt"oll 
umumt idnrcsl, sabık Kayserin Hamburg 
şııtosunl.ln ,·cyn Almıın toprallında ba:,ka 

bir nokln)-n rekllmek tıısanurunda bulun
duğuna dair ol:ın şnylnlnrı kat't surette 
tekUp etmektedir. 

• Fransız fıynn meclisinin maliye enr.ü
menl mali güçlükler dolayısilc &el"l!inln 
1938 de tekrar acılmıısını S reye karşı 18 
rey ile redcletınlşllr. Aynn medlsinln de 
komisyonun bu fikrine :l~tlnık edeceği 
san ıhyor. j 

fi m 
1938 Senesınm tsuyuk ruuu naıuyor. 

Tolstoy'un cıı meşhur e!>eri - Bcthoven'in ilihi müziği 

KREUTZER SONAT 
Seneni• en ınııhteıem filmi. en cuip •ık romam - En fevkaliıde ~ 

Bütün dünyayı hayran eden bir ıahe.-

(Fransızca) s8zlü - LtL DAGOVER. PETER PETERSON J 
ı.-s.u.a.~.ş.a•m-·T-C.: .. R_.,.,K __ s.ın.~.m-a.s•.n.d111~~ ----. ................................ -, 
Çağlayan Gazinosunda 

BU AKŞAM 
Yıl Başı Gecesi Miinasebetile 
Programımıza ilaveten Büyük Sürprizler 

T E L E F O N : 40335 
~ .... ' • ~ •r_- -

Baş, dış, nezle, grip, romatizr118 
ve bUtUn ağrılarmııı derhal keser. 

rcabı:tda Unda 3 kafe allnabUlr 
'sim ve markaya dl'<kat. Takltt1e .. ln!leı sa,unıt1ıi' 

. ~- , ~1:· - ... . . 
. . . . ' . : ' • • . . ç 

' . 



Madam Dö 

Yazan: Nlzamettin Nazi/ .. 
-s-

Luıntn bebekleri dn:!l)anlanao gUzler1ode 
tatlı bir bUzillme bf:\ı~lyordu. Kesik kesik 

nefes alarak liolunu Erunsuazın 
beline doladı 

Dediği halde, aaray nazın bunun ı 
llı!iınknn olamayacağını söyleyince 
ııı.ğrur bir dda ile : 

- öyle ise.. • dedi • söyleyiniz bir 
~dın eitm:ıtir ve Luiyi görmek ister. 
~u gurura saray mızın bıyık altındC'.n 

tlildU ama, kralın kadın iıterinde çok 
lıtıaaa olduğunu bJdiği için bahçt.d~ 
tordelilı uzun ldild~§İ bastonuna daya· 
lılrak dolaıan güncı krala gidip kadı· 
llın söylediği sözleri tekrarlamayı dc;ğ
tu buldu. 

On dördüncü Lıli biran bir ıey anla
~ gıbi durakladı; aonra parmak
ltrını pklatarak dizine vurdu: 

- Haaa .. Odur. Mutlaka odur. Onu 
htna getiriniz möııyö 1 - diye bağırdı. -
~e ıaray nazırını buc!alataştıran bir e;ü
l\tıe kop koşa saraya daldı. 

Uç lıtı dakika sonra Fransuazla 
~inci defa olaı;ak karşıtaımıı bulunu
~Orlardı. Fransuu bir !dizini yere ko
~ilrak kralın uzattığ: eli öpmek iıter
~n Lüi c.nu bile:klt-rinden kavrayıp 
~Cndine çekti ve dudklanna teklif· 
llı bir puse kondur.ırak: 

- Oh m<ıtmazel 1 - dedi - beni ne 
~dar beklettiniz. Knç ıcne oluyor? 

- Ta:n on yıl haşmctmaap ! 
l'zpkı fur.dalıkta yuvarland klan ccn 

tibi ikisinin gözleri arasında iki l"r· 
~Idık bir mesafe v~rdı. Fakat bu r:e
ftr Fransuazm gözleri hayretle bakı:
>or Luin!n bebekleri dumantanan goz-
1ttinde ise tatlı ve hızlı bir tıüzülme 
~liriyordu. Kesik kesik nefes alarak 
~e aol elini Franıuazın ince beline do-
>'arak: 
- Oh matmazel.. dedi • mösyö Fe

~londan artık vaz mı geçtin:z? 
, Ve lrJ sözüne bir cevap beklemeden 
~cyecanla sordu: 

- Nasıl? Siz evlendiniz mi? 
- Bu eski bir hikayedir. Artık tir 

~sal >?ldıı haşmetmaap .. 
Lui onu bir parça daha kendine ~e

tttck !açlarını okşadı. 
- Ne cemek istiyorsunuz? Kocanı

tırı sizi terk ettiğin~ mi beni inandır
~k niyetindesiniz. Siz nasıl terkedik
·lırsiniz Fransuaz ?. 

1 1"ranst.ıazın yüzü de şimdi çalılıkta
~ ~ibi pcmbeleşmeğe başlamıştı . Kc.n
\r lbte bütün endaır.ile yapışan genç 

illın adali vücuiu genç kadının ka-
11\ı kaynatmağ aba~lamıştı. 

Gözleri durnanlanıyordu. Yarı kısık 
~ileri arasından. h~ vayı sık sık içine 
~~erek dd:kanlıya bir lrnt daha to-

~~du ve kıpkızıl dudaklarında ıslak 
~ dol&ıstırarak burnunun delikleri 
~tla açıla: 

- Öldll .. dedi - öldü haşmetmaap 1 
~ ":""" Benimle resmı konuşmayınız. Biz 
lt~ı~te i01c eski dortuz. Sizinle daha 
ltt:rnj olır.ak imkar.ını bana verin·z. 

~'le böyle söyliyerek kral Fransuazı 
'ı Un bir kanapeye doğru sürükleyip 
ttiistü uıattı. 

...._ Siz bana böyle aarılmııtınız 1 
l:ıiyer:\t ona sanldı. 
...._ Siz beni böyle koklamıştınız!. 

~ l:ıiyert!k burnunu saçlarında dolaştır -:: 

i;'. Siz; beni böyle öpmiiştünüz 1 
~ 1Yere~ dudaklarını aradı, Güıel, 
g~ ve işv~baz Fransuazın on yıl önce 
ı~t Jcrınan fundalıkları aras~ndan bu· 
n •tıı göğe dalan gözleri bu sefer bil

t il\>" 
~l ıteler sarkan yaldızlı bir tavana 
'1 a:-ak süzüldü. Dakikalarca sessiz 

dtlar ? • 
~~eden sonra tatlı rüyalı bir uy~u

Uyanır gibi gerç kral sordu: 
~ "" AHe<.lersin Frarısuaı: fakat kimin ' 
t-tıen llÜ§tin l 
~Uıel kadın acı ıtcı güldü: ....... ş. 
......, :ı.ır lakar~onla .. 

Aa .• Ne münasebet? 

- Bunu ölen Ba§vekiliniz Mazercne 
ıormaruzı i&terim, Mazaren dört yüz 
seksen kilometrelik bir mesafeden ken
diıini görmcğe geldiğimiz Sen Jennende 
büyük annemin büti:n ricalannı red
do::l:nce :sefil kaldııc. O sırada ben §iiri, 
sanatı çok seviyordum. Iskarron 
benimle c·.lenmek isteyince büyük §Öh
reti gözlerimi aldı; reddedemedim. 
bütün maiulları roır.atizmadan ta,Jlat· 
mıı, kötürüm bir adamın yanında 9 yıl 

yaşadım. 

Fransuazm güzel yüzU şimdi kö
türüm kocasının yanında geçen yılla

rın azabına bürünmü~ gibiydi. Kral 
onu tescili etınek, güldUnnek istiye-
rek:: 

- Oh Franıuaz .• · dedi - Görilyorum 
ki siz şairlere karşı pek hissiz olm:ığa 
başlamıtsınız. Halbuki bakınız ben ha
la on yıl evvelki gibiyim. Durunuz, &ize 
ölen kocaı:ı.nn kendi mezartaıı için yaz
dığı aon parçayı okuyayım .. 

Ve yarı boğuk bir sesle tskarron'un 
mezarındaki kitabeyi ezberden oku

du• 
~ Şl.ındi burada uyuyan adam haz

dan çok r.ıerhamct tnhrik etti. Hayatı 

terketmcdtn ölümün azabını bin kere 
çekti.. Yolcu 1 Burada gürültü yapma, • 
onu uyandırmaktan çekin f Zira, i!tc 
ömründe ilk gecedir ki bu, betbaht 
lskarron uyuyabiliyor! 

Ve 90nra gayet genç, gayet takrak 
bir kahkıha savurarak; 

- Haydi Fıransuaz l - diye bağır~ı

Artık ondan bahsetme Y alruz ıen mi 
sin, Mazarenden azap çe~n? Ben kral 
Lui onun yüzünden şu Mari Terez 
le evlenmek felaketine uğramadım mı? 

Görüyorsun ya ..• Sen Jermen yolunda 
onun aleyhindeki şa:-kıyı söylerken ağ
zımı kapamakla ne kddar hata etmiŞ!>in? 

Ve bir m'5a üstür.de duran büyücek 
bir zile bir tokmak indirdi. Giren saray 
nazırına ş•; emri verdi: 

- Madam :Pransu{tz'ı Markiz dö 
:Montespan nezdine götürünüz. Marki
ze madam Fıransua:ı çocukları terbi
y:ye rne:ııuı cttigi;ni bildiriniz. 

• . .. 
Bundan bir müddet sonra Markiz dö 

Montcspan, kralın kendisinden soğu~u
ğunu a:ı acı bissctnıeğe başladı ..,e Hr 
gün ailesınin Şaranttaki şatosu!1a goc

<derildi. K&al çalılıklar arasında çocuk
luk ile gençlik arasındaki ilk erkek duy
gulu anında genzine giren kadının ko
kusunu tekıar duyunca gaşyolmugtu. 

Artık Fransuazdan başka bir ıey dü 
ıünmüyordu. 1661 den 1684 yılına ka· 
dar geçen her hadisede mutlaka Fransu
az Dobinye Markiz dö Mentenon mü 
him bir rol oynadı. 

Fransanın ıairlerini, ressamlarını, 

ıahne artistlerini :Kral hep onun ı;ö
züyle ölçtü. Fransa ordusunun kazandı-

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

dan yUz çevirdiyse Lui o nazın attı. 

Kiıni methettiyse Lui o nazm tuttu ve 
nihayet günün birinde kraliçe Mari Te-

rez ölünce, kendisinden üç yaş büyük 
olan Franııuazla gizlice nikahlandı. 
(1684). ölilnceye kadar yani tam 31 yıl 
onunla yaşadı. 

Kral on dördüncü Luiye Fransada 
giine~ kralx dediler. Kral Luinin gönlü 
ise Fıransuazdan başka güncı tanıma

dı. 

Fransa !iyasi tarihi bugün Madam 
dö Mentenon·dan bahsederken "Kral 

üzerindekt tesirleri her zaman Fransa 
için mes'ut ~eticeler vermemiştir.,, der. 

dört yılönce ölilnce Madam rransu~z 
o:iebiyat tarihinde münakaşasız hır 

kilit taşı gibi durmaktadır . 

Kendisinden genç olan kral. ondan 

18,30 pllıkln d:ıns musiki~i 19,00 bnynn 
İnci Şan: Kemnn ve piyano rerakaU~ 
19,30 ~por musahabeleri: Eşref Şefik tara
fından 19,55 bor11a haberleri 20,00 Ceoal 
K~mil ve arkndaşları tarafından Türk mu
sikhi ve halk şarkıları 20,30 hava raporu 
20,33 Omer Rmı tarafından arnbcn sbylev 
20,45 Fasıl saz heyeti: Okuyanl:ır, İbrahim 
küçük Safiye, Ali: Ud Cevdet Kozan, ke
man Ce,·det, kanun Muammer, klarnet 
Hamdi, Nisflye Sallıhaddln Canbaru (S. A.) 
21,15 ORKESTRA: 

t - Oscheit: Olympla uTertllr 
2 - Tschaikovsky: Sulte LlrJque. 
3 - Armnndola: Marlage des Roses. 
4 - Ma~senet: Pen~ee d'Automne 
22,15 ajans haberleri 22,SO plftkla solo

lar, opera ,-e operet parçaları 22,50 son 
haberler Te ertesi si1ntın programı 23,00 
sm:. 
DOKREŞ: 

18,00 plllkla hatif mQzlk 20,20 mandolin 
orkcstra-ıı 20,55 İtalyan ffirkılan 21,20 So
bcrt konseri, rariyost-nfonik orkestr&.!ı ta
rafıncl:ın 23,10 kaka konser 
Bl'DAPEŞTE: 

19.25 Sigan orkestrası 20,45 radyo orkes
trası 22,15 piyano konseri 23,05 konser 
24.15 r.a7.band 
BERT.1~: 

19,00 operet ve film plAkları 10,tO rnO
zik 21,00 plAkla opeı·et ve opera havalan 
23,30 h:ıflC müzik. 
RO:'ıl.\: 

18,15 cazbnnd 20,20 müzik 21,30 haflr 
miizik 22 IJO opera orkeslrtm konseri 22,40 
tcmı;ll nakli 
VARŞOYA: 

20,311 konser 21,00 Potporl caz 23,00 sa
lon orkestrası. 

Kadınlar için: 

Yazan: Kenan ÇJnlll - Melcb.ad ÇJnill 
( ERKEK - KIZ ) 

(TercO.me ve iktibas hakkı mah/azdarA 
- Num·arası: 26 - · 

Bir kıır l!DemDnde lnı~HdlDse 

Adamın kötü niyeti 
gözlerinden belliydi 

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

Mehtaplı lbir yaz gecesiydi. Adem 
efendi ve daha birkaç arkadaş hep 1'ir
likte, Feriköy mczarl·ğmın yanındaki 

çayıra gidip oturmuştuk. Hem rakı içi· 
yor, hem de dcrtleıiyorduk. 

Bir ara y;ımıruzda bulunanların hep
ai de birer bahane ile kalkıp gittiler. Biz 
Adem efendi ile yapayalnız kaldık. O 
sarhO§ olmaya ba§1'.lmıştı. Bunu abuk 
sabuk kont:fmasından anlıyoıdum. Be
nim de ondan geri k;ilir }'erim yoktu. 
Fakat ben daha tahammül göstermem
den, yahut da daha u içmiş bulunmam 
dan dolayı kendime hAkirndim. 

Onun sapıtmaya başladığını «örUnce 
ben ide gitı-cck istedim. Ukin brrafana-
dı: 

- Otur, bakalmı, 'dedi. Seninle daha 
görüşeceklerimiz var. 

- Ne eoııacaksan gor da gideyim. 
Vakit oldukça gecikti. Sözüm var. 

- Atma 1 Otur hele bakalım .• 
Çaresiz oturdum. Konuşması pcltek

lC§mcyc b.ıtlarnııtı. Cilmlelerinl topar
layamıyordu: 

- Sen, dedi, kız mıpm ayle mi? 
Cev.ap vermedim. 
- Bütlln Fcriköy, böyle diyor, dof· 

ru mu? 
Yine cevap vermedim; bu s~tum 

Adem efendinin sarhoıluğunu bUabU
tün artmnııtı: birdenbire: 

- Söyleıten e be .• dedi. 
Onun bu ıekilde konuımasmdan 

ben ide kızmıştım: 
- Sana ne? dedl:n. 
- Ne dl!mek ban:ı ne?. diyerek doğ-

ruldu. 
Adem e!endinin niyeti kötUydU. Bu

nu hareketleri, sözleri anlatıyordu. Ben 
urhoı bulunmama rağmen i§in kötU
lUğilnU kavradığımdan sıvışmaya bat 
vurmak için ayağa kalkmak istOdim. 

Fakat, o, daha atik davranmıı ve kol· 
tarımdan yakalamıştL Çok fena bir va
ziyette olC.uğumu görüyordum. Bana 
dostluk muamelesi ) apan bu adamın 
böyle bir hareketi beni büsbütün pşırt 
rrugtı. Elinden kurtulmama çok aarhot 
bulunması yaradı. Silkindim. Kollarımı 
kurtarır kurtarmaz da koşmaya başla
dım. O da pegimden koıuyor, arkam-

dan: 
- Dur ulanl 
Diye oofmyordu. 
Çayırın bayırmı.sı bir yerinde hemen 

yakalanmak üzere bulunduğumu görün 
ce durdum. 

- Ne istiyorsun? dedim. 
- Koırnakla elimden kurtulabilece-

ğini mi sanıyorsun 1 Bak hele etrafına.. 
Allahm kırında seni elimden kaçırır 

mıyım ben, Bağırmaya kalkma, kuı'}u
nu beynine yersin. 

Hakikat<:n kimseler yoktu. Gözleri 
ı:;lönmüş ve bir ifrit g:bi kaf§ımda solu
yan bu :ıdamın dediğini yapabilecek 
kadar kendi.aini kayb,tmiı olduğunu da 

1 

- Sana, dedim, benim Jaz oldutu • 
mu kim söyledi 

- 11ittim.. Bunu bilmiyen, söyleml
ycn var mı ki.. 

-Bunların hep51 de W. Sen hiç er
kek elbisesiyle dolapn kız gördün milP 

Adem Efendi cevap vermedi. O, elin· 
deki ~şeyi ağzına dayayarak cesaret 
toplamıya çalışıyoniu. Buna mln1 ol· 
mak istedim: 

- İçme artık, dedim, kAft. ,. 

O, mA.-ıi olmak için uzattıfmı ellmfe 
elinin ~raiyle itti. Mınldanır pl: 

- Bırak ibcni .•• dedi. 

Ta.bancaamı almak llmndı. O farlan
da olmadan blitfin tehlikeyi göze ala.ralıi 

elimi ce"oine uzattım. Tabancasmı usul
ca çekip aldım. Şimdi rahattmı. Fakat 
o ellini çektiğim sırada bunun farkma 

val'DU1tı. Elini cebine götfudü. Taban• 
casırun bulumnaclığıru görilnc:e: 

- Ver ulan tabanca au, dcdL 

.Jtn cevap vereceğim ycrtle, Yerim • 
d?f' fırladım. Gayet soğuk kanlılıkla .ı 

- Ben gidiyorum, dedim. Sen ~ 
een kal .•• 

Daha cilmlcml bitinncfden lro§ımya 
başladım. O da arkamdan_ 

Yakalanacağım tiırada döndllm. Ta• 
bancayı göstererek: 

- Bir ddmı daha atarsam ıebcrdilfn 
gündür, dedim. 

Put gibi yerinde kaldı. Sallaruyor
du •. Uğuljaz- gibi: 

- Kahbe, dedi .• Beni tuzağa dil§Ur
dlln .• Amına alacağın olsun 

Arka arkaya giderek yanından uzü. 
laıtım. Sonra k<>Jmıya ba}ladım. Hem 
koıuyor, hem arkama dönUp balayor
dum. Onun gelmediğine kani olunca 
yavaılidım.. Tehlikeyi kolay e&Vl!Uf• 
tnn. 

Doğru Rahminin kahvesine gittim fi 

İçeriye girerken tabancayı pantalonu • 
mun cebine soktum. Ocağın baıma gt. 
dcrek gcı;cn vak'ayı Rahmiye anlattmı. 
O ·da halimin perişanlığını farketmiıti.. 
Bu temiz yilrekll adam pJınmıtı da... 
Sadece: 

- Vay namussuz herif vay.. dodl. 
Madem ki tabancasını aldın mesele 
yok •. Şimdi, yahut yann buraya gelip 
tabancasını istiyecektir. O .r:aman ca· 
nına okuruz. Sakın tabanc:aamı vCTeyiaa 
deme. 

Biz, Rahmi ile konuıutken kapı açıl· 
dı. Adem cfend~ sallanarak içeriye gir
di. Doğr.ı yanıma geldi: · 

- Tabancayı versene Kenan, de
di. 

- Küstahça yaptı~ hareketten uta,. 
nıp kaçacağı yahud tarziye \'er~ yer 

-~·~-~--~·11 görilyord.ım. 

de, karşıma dikilip bu §ekilde konuşma
sı sinirime dokundu. Kendimi kaybet
tim \'e suratına tokat indirdim: 

- Ben de, tabanca f ılAn yok dedim. 
Süvt'reler için en ziyade be~ renkli 

kuma~:ar kullanılıyor • 

Resmini gördüğünüz bu &'ÜZel rop, 
beyaz marukendcn yapılınııtır. Etekleri 
Rönar arjante kürklerle aüılenmiıtir. 

dört yıl öne eölilnce Madam Fıransunz 
"Asil ve fakir genç kızlar,, için tesfo 

ettiği Sen Sir mektebine çekildi. 

''Asil ve fakir blr kız,, olmanm aza
bını kötürüm şair Iskarron'un yanında 

bir hayli tattığıiçin bu mektebi kur 
muştu ve servetinin mühim bir krsmıru 

asil ve fakir kızlara yardım için terke
derek öldii. 

İşte bir Haziran günü fundalıklar a
rasında oynanan ktsa bir saklambaçtan 

doğan m;ıcera tarafımızdan böyle hika
ye olundu. 

-S O N-

Gözlerim, mehtapta pınl pınl par
layan tabancanın namlusuna takılı kal
mıştı. içimden: 

- Eyvah l dedim, mahvoldum. 
!kimiz de hiçbir ıey konuşmadan bir 

mildclet durduk. 

Bu herifin eHnden muhakkak kurtul
manın yolunu bulmam, benim için ha
yati bir n:~eleydi. Bunu bccerCtl)Cz • 
sem hakikaten mahvolmu~tum. Aklıma 
gelen bir fikri tatbik etmek istedim: 
sahte bir r,Ulütle: 

- Ad!m Efendi, cedim, §akayı bıra
kalım.. Sen fazla earhOJSun. Gel şura· 
da biraz oturalım. Açıl, ondan sonra gi· 
delim. 

Elinden tutarak tekrar çayıra doğru 
sürükledim. O bir ktozu gibi ta.na itaat 
ediyordu. Fakat bu öyle bir kuzuydu 
~ en kUçük fınatta en şeni hareke':te 
bulunmaktan çckinm.iyeeek bir kuzu... 

Git, istediğin yere baş vur. 
Bana saldırmak için harekete geçti~ 

sırada, bir kaç kişi kollarından yakaladı· 
lar. 

- Ayıptır, yahu ne oluyor, diye balı· 
nyorlardı. 

Ben cevap venneden kahveden çıka· 

rak do&rru eve geldim ve o gece)i de bil4 
yük bir rahatsızlık içinde geçirdim. 

Ertesi sabah, gidip onu kahvede yaka· 
ladım. Ve tabancasını önündeki !Msa

nm ilzerine bırakırken: 

- Al tab3ncaru, dedim. Efer een na· 
muslu hir erkek'Sen akşamki sözO.n(l yed 
ne getirir ve şimdi beni vurursun. •• 

Adam hiç sesini çıkartmıyor. ~. & 
nüne eğmiş sadece beni dinliyordu. "'ö.. 
nun bu hali ~sabum büsbütlln bozdu. S. 
simin var kuvvetiyle: 

(Denmanr), 



Kış spcırDaırı 

Buz hokeyi 
Dünya şampiyonası 
Prağda, 11-20 şubat arasında devam 

edecek olan, buz üzerinde hokey A vru
pa ve dünya şampiyonası maçının organi 
z:atörleri, bu müsabakalara kat'iyetle iş
tirak edecek, aşağıdaki on bir milletin i
simlerini neşretmişlerdir: 

Almanya, İngiltere, Kanada, ~laca
ristan, Letonya, Norveç, Polonya, lsveç, 
Isviçre ve Çekoslovakya. 

Bu müsabakalara Hollanda, Finlan
diya, Amerika, Japonya ve cenubi Af
rikamn da iştirak edeceğine muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır. 

Buna mukabil, Belçika, Jtalra \·e 
Fransanın henüz hiçbir cevab vermeme
leri Pragda hayret uyandırmıştır. 

Ski şamp;yonası 

Anıtrikolı ımd boksör Coe l~uizin giizel bir hrikatınü 

Diğer taraftan, beynelmilel ski fecle • 
rasyonu 27·28 ~ubat arasında Lalıtien 

(Finlandiya) da yapılacak olan muka -

vemet, yarım mukavemet, bayrak ve at-Coe Luis lama müsabakalanna girecek 15 millet- Vanderveld ve menererı 

ten kafi cevab almıştır. Bunlar: Alrnan- J T Ürk iye baş p e h 1ivan1 

41 puvana karşı 453 puvanla ya, Avusturra. Estonya, Fransa, Fin - T k • d v 1 H • • • b 1 I 
landiya, Macaristan, İtalya, Japonya, Le e 1 r a g 1 us ey 1 n U 

Şmeling'i 
Heyecana kapılmayın!.. Boks maçın

da değil ... "Ring Magazin,. adındaki A
merikan mecmuası, okuyucularından al
dığı cevaplarla yaptılt senelik tasnifte, 
dünyanın en büyük boksörü Coe Luis ol-

Vefa klübü 
Biı stada 
kavuşuyoı· 

Hayli eski bir maziye malik olan Ve
fa klübünOn, kuruldulu eündenberi en 

büyük derdi olan saha meselsinin niha
yet halledileceiini memnuniyetle ölren
dik. 

Bundan evvel Beşiktaş Şeref sahasm
aa, mac; yapmak üzere aaat alan! 
fakat yerlerinden i§lerinden, güçlerinden 

iıin aldıkları halde gelip de demir kapı
lan kapalı bulan ve geri dönen; ayni ha

reketi bir gün Güneş klübQ tarfmdan gö 
ren Vefalılann halini yazını~ ve bir te
sadüf neticesi aldrğmuz resimlerini de 

ıazetemize basmıştık. O yazımızda bu 
libi klüplere de bir saha verilmesini is
tiyorduk. 

Bizim yaznnızdan ııonra Vefahlara bü
yfiklerimiz tarafından bir saha vaaded~
mesini, dileğimizin gözönünde tutuldu
luna bir işaret gibi telakki ediyor. mem
nun oluyoruz. 

Büyük mUŞkill~t içinde çalışmasına 
ralmen zaman zaman baş takunlannuzı 
yenmeye muvaffak olmuş olan Vefalıla

rm en büyük dertlerinin halledilmesi bi
zi cidden sevindirmiştir. 

Jstanbtil sporunun kalkmmasrna bir 
vesile olacatına şüphe edilmiyen bu bü-

yük yardım, Süleymaniye, lstanbulspor 

gibi klüplerimizden de esirgenmemeli • 
dir. 

Tavzih 
Pazartesi günkU nUshamımı spor 

sayfasında, pazar gUnU Taksim stadın 
da oynanan Güneş - Süleymaniye 

futbol maçı hakkındaki yazı, bir ha
ta neticesi (Stadın taksim bahçesi 

tarafındanki Galatasa;ayhlar tiribU. 
nünden Güneş f'utbolcula.rı aleyhine 

yapılan te?,ahüratm bu işi Galatasa. 
raylılara. mal etmek kaygusu ile SU. 

ıeymaniye klübüne menwp bazı kim
seler tarafından yapıldığı ı şeklinde 

tonya, Norveç, Polonya, Jsveç, İS\içre, d .?' yen ı .... 
duAu neticesine varmıştır. Zencinin aldı
ğı 351 puvana mul:abil, Şmeling,41 pu
\'anla ikinci, Tomi Far da ancak 3 pu
\'.mla ti~Jncu olmuştur. 

~k~o~~l~~~U:~?~tik hafta Avru paya gidiyor 
pattna1 ıngiltere ve Fransada bir çc:ıık tanırı-

Şmelingin zenciyi döğdüğü halde al
dığı bu 41 puvancık, Amerikalıların 
boks şampiyonhır • anvarunm, bir Av
nıpalıya geçm.r hususunda nekadar 
kıskanç olduklarıı ı göstermektedir. 

şampiyonası mış pehlivar-.tarıa güreşece.< . 
lngiltere kış sporlan federasyonu, 20- Türkiye ba~pehlivaru Tekirdağlı Hüse- mişti. Londıada maçlardan en tehlikeli• 

23 Kanunusani tariilerinde Sen-Montz- yin on gün sonra - ilk defa olarak - Av- teri Dula ve Çekşeri güreşleridir. Bu kaf' 

de yapılacak olan Avrupa artistik pati- rupaya gidecektir. şılaşmalardan alınacak neticeye göre 'f; 
naj şampiyonasına istirak edecek kadın Memleketımizde serbest güreş müsa· kirdağh Hüseyinin Parise gidip orada cP 
ve erkek sporcuların isimlerini tesbit et· baka.lan organize eden Asım ile 1'ak- güreşler yapıp yapamıracağı anlaşıla 

Tommy Farr mi~tir. Ilımlar beş kadın ve dört erkek- simdeki güreşlerin hakemliğini yapmı~ tır. • 
ten ibarettir. olan Cemal pchlhanla beraber seyahat Türk başpehlivanını tanımıyan . .f'3_ 

Ayaj sporcular, 5-G şubatta Stokholm ederek olan Tckirdağlr, ikincikfinunun risli organizatörler Londradaki imtıJı~ 
da (kadınlar için) ve 11-l2 şubatta Ber- 7 veya 8 inde lstanbuldan doğruca Lon- dan sonra Hüseyine müsabaka vcr.ebı; Bradokla karşılaşıyor 

Amerlkadıa; bulunan lngtıiz boksö
rü Tommy F.arrın 21 ikinci kanunda 
Bradok ile bir müsabaka yapması ta.. 
lcarriir etmi3tir. 

draya gidecektir. ceklerini alakadarlara bildirmişlerdır. , 
linde (erkekler için) yapılacak dünya Türkiye ba~pehlivanı lngilterede, Stan- kirdağlı için Fransada güreş )'~~ 
şampiyonaıanna da iştirak edeceklerdir. ki, ç.ekşeri. Dula ve Vandervelt ile kar- mükün olursa buradaki rakiplerı d<ı'' 

Guetecilerle görUşen Farr bu ma. 
çı ıta.zana.ca.ğma yüzde yUz emin oldu. 
ğunu söylemi§tir. 

şıla~caktrr. korkunçtur. il' 
Dula lstanhulda güreş yapmış olan Bunlar arasında: Dangalol, Bol J{ • 

Faddal Muhammetin genç kardeşidir mar. Deglan, Strangcl Luiz ve Şikat b'lt 
Vanderveld de geçen yaz şehrimize J:el - lunmaktadır. Başpehlivana iyi c:eyalı3 

Avusturya takımının 
Yunanistandaki maçları 

Pire muhtelltinin 3 - 2 yenildıği müsabaka nasıl oynandı 

Av11sturyalılma 3-2 yenilen Alina karışılı Rııpiıl/il'1in Yunanistandaki iki maçt.. çrkmdı!ı on biri 

Atina, (Husust)) - lki gündenberi çıklruı Pas.ser falsolu bir şütle takımının c;ahasında O) narurken, 44 üncü dakika· 
Yunanistanda ulunan Rapid takımı, ilk ikinci golünü de attı. Ve devre 2-0 Ra- da Depütis, \'azoz ve Simyonitisin üst 
müsahakasın: cumartesi günü Pire muh- pid lehine bitti. üste attıktan şı.itlerden sonuncus topu 
teliti ile yaptı. !kinci haftaym karşılıklı akınlarla baş Rapid kalesıne soktu ve müsabaka 3-2 

Birçok tanınnu, insanların da dahil ladı ve onuncu dakikada Pireli sağ açık Pire muhtelitinin mağlCıhiyetile bitti. 
olduihı sekiz bin seyirci önünde yapılmış Deliyorgi güzel bir kafa vuruşu ile takı- Alina muhtelili • Rapid 
olan bu maça Viyanalılar şu kadro ile mm ilk sayısını kaydetti. Bu gol Yu- Avu::ıturya futbolcülerinin ikinci mü-
çıkmı~larclı: nanlılan gayrete getirmişti, ilk devrede- sabakası pazar günü yine büyük bir ka-

Musel - Speger, Slauf - Virt, Hopsa. ki Rapid hücumları artık gürülmüyor, lahalık önilnde Atina muhteliti ile yapd-
ter, Skuınal - Orentik, Vandezbek, Holek, J akınlar karşılıklı oluyordu. dı. Yunan takımı bu müsabakaya şu 
Biuder, Pes..~r. Dakikalar ilerledikçe Avusturyalıla • kadro ile çıkmıştı: 

Pire muhteliti de: Dernasetis - Zakas nn tekrar ağır basmıya ba~ladığı görül- ~klavunos - Papadopulos. Gasparis • 
Malcvris - Alifrangis, Helrnis, Korsiya.: dü. 'l:l inci dakikada Pesser Yunan ka- Kritıkos, Kondilis, Gigas - Miyakis, Bal 
nos - Depontis, Vazoz, Ç.Olinas, Simyo- lesinın zaviyesini bulan bir şiltle takımı- tazi~. Mavropulos, Triyandafilis, Hris-
nidis, Deliyorgi. nı 3-1 galib vaziyete soktu. todulo. 

Topa ilk Yuruşu yapan Avusturyalı- Profesyonel takım neticeyi garanti e- 1lk hü~1mu yapan Yunanlılar, Rapid 
lar birinci dakikada bir frikik cezası ka- dince işi ge~etti ve oyun Viya.nahların kalesine kadar iniyorlar ve Miyakis gü-
zamyorlar ve meşhur Binderin 35 met- nün ilk şütünü çok mU5ait bir vaziyette 
reden aW~ı şüt kalenin sol k~nden i- atıyor, halk "gol" diye bağırırken topun 
çeri girdi. Viyanah kalecinin ellerinde kaldığı gö-

\'e muvaffakıyetler dileri~ 

larıyle muııacımlerinin tevkatade ~ 
anla~malan sayesinde yaptıkları kil!J" 
müc;elleslcrle Yunan kalesine akınıYa tıR 
ladrlar. Bu sırada .\tina müdafii pa;: 
dopulo çok mükemmel bir oyun çık ·ııJ 
rak Vi)•analıların en tehlikeli mubaC: 
Bindere fırsat vermemekteydi. ıt• 

Oy\ln müle\'tl.Zin bir şekilde oyna~tı>' 
k"'l 4 üncü dakıkada merkez mub:cı il1' 
dm yerinc\e bir pas alan Baltagis ~ştı' 
ilk goliinü attı. MağUib vaziyete d~, • 
A\"..1"-turyalrlar derhal hücumlara b3Ş ~ 
dılar ve bu gayretlerinin semeresini bit 
az sonra gördüler. Binder çok sık~ 
~ütle beraberliği temin etti ve bU ·~ 
bcrlikten sonra Yunanlılar bir a~ ret' 
ııarladıl:ır, rakip kale büyük tehlı~, 
maruz kalmaktaydı. Bu arada kendi SiJJ' 
hlilerine yardım için geride kala11 ~ 
d~ falsc;>lu bir vu~ş yaptı ve ~ ~ 
ctı kalesıne gonderdıyse de, kalecı tJi#. 
bir gayretle bunu defetti. 25 inci eus' 
kada bir Rapid hücumu esnasında d' t 
der berm11tad ç0k sıkı attığı bir f1 ,_ı 
kinci golü kaydetti ve birinci ~ 
Yunan takımı aleyhine bitti. Jid" 

ikinci haftayma büyük bir su>.:1a1 
ba~landı ve ilk dakikada Ma~ 
muhakkak bir fırsatı yavaşlığı yüSU'~ 
kaçırdı. Karşılıklı akmlarla ~ ~ 
nun 2Q inci dakikasında Holek f<1 
üçüncü goınnn de attı. Biraz 9()1US. -1 
tikosdan pas alan Migakis ~ sol~ 
le ile takunına ikinci goln ıtazanCJP~ 

~lmrştır. Hiç bir zaman böyle b.ir 
harekette bulunmıyacaklarına emın 
olduğumuz Süleymanlyeli :ırkad:ıştar 
hakkında yanlış çıkan _bu ynzıdan do. 1 
Jay:ı beyan:ı iti».r ederu. 

Oyun Rapidlilerin kısa ve yerden pas- ruldü. 
lariyle miltemadiyen Yunan kalesi önün
de oynanırken. 35 inci dakikada 101 a-

Son dakikalar Yunanlıların~~ 
~ temin için ~şmalanyla geçti~; 
da az kalsın muvaffak da ola ~ 
43 üncü dakikada Viyana kalesine~ 
ru gönderilen topa Yunanlı 181 1d' 
Rapid kakci birden çıkTŞ yaptılar :ıt)" 
nanlı topu yakaladıysa da boş ~fi!' 

çektiği Süt a\-uta gitti, iki daki~B iJt bi'' 
Bfiyilk bir tehlike gcçinni~ olan Viya· bu maç da 3-2 Rapidin plibiyetı 

nalılar derhal ileri atıldılar, muavin hat· ti. 
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Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 
NU~ka dokuz yaşında bir ku.dı. O- f uzaktan Onisimi gördil .. Çocuk odun 

ral köylerinden birinin sokaklarında kesmekten geliyordu. Kuşağının ara-
hiç durmadan koşar, oynardı. Nüş.. ısında kocaman bir balta vardı. Nüşka 
kanm birçok "nişanlılar,, ı vardı; o, yı görilnce durakladı. Elini cebine so. 
kendisine her şeker verene "nişanlı,, karak bir çaput çıkardı; çaputu aça. 
derdi. NUşka bu nişanlılardan bir ta. rak: 
nesini bUatrtin bile hatırlar. _ Al, dedi. 

Babası, prens Demidofun maliki- Nüşka, çaputa sarılı kirli şekerle-
neslnde kihya idi. Demidofun ucsuz meleri avuçladı ve kaçmağa başladı. 

· bucabız ormanları vardı. Civann bil Şekerler ekşi ekşi ter kokuyordu. Fa. 
tün işsiz ve fakir köylüleri, günde- kat Nüşka aldırmadan bunları yedi. 
likle odun kesmek için Nüşkanm baba Artık bu akşamdan sonra, Nüşka 
ama mO.racaat ederlerdi. her akşam, Onisimin yolunu bekler, 

Bir gün babasmm yanma, bıyıkla çocuk yanından geçerken: 
n henüz terlememiş. on altı yaş1arm. - Nişanlı bana şekerleme getir. 
da bir çocuk geldi. Bu da h~r son ba. din mi, diye sorardı. 
har, kışlık nafakasını tedarik 'etmek Onisim güler ve c;aputu açardı. 
için iş nr:ı.mağa çıkan civar göylüler _ Böylere birçok günler geçti. Bir ak 
dendi. Henüz çocuk denecek bir yaşta şrun Onisim f'ekcr yerine Niişkaya 
olmasına Tağmen, görlinüşe göre, gi.izel. ustaca kesilmiş şık bir değnek 
kuvvetli bir delikanlı hissini \·eriyor. getirdi. De.~nck Nilşkanın hoşuna 
du. gitti; fakat buna rağmen : 

Çocuk eşi)ste duruyor, içeri gir. _ Bana niçin şekerleme getirme-
meğe cesaret edemiyordu. Nüşkanm dirı? diye sorr.ıaktan kendini alamadı. 
babuı koyu sakalını sıvazlıynrak ten Onisim sıkılarak: 
bel tcnbel sordu: • _ Parnm yok. dedi. NPyle ala. 

-Ne istiyorsunuz? Ad:n ne? .. Bu yım? 

raya niçin geldin? Nüşka bu cevaptan hiç bir şey an 
Çocuk, öne doğru eğili duran başı· lrunadJ. Hayretle sordu: 

nı yukarı kaldırdı. İleri doğru bir a. 
dım daha attı. Eir mUddet köşede
ki Meyreın ana kandiline b:ıktı. Sonra 
derin derin içini <;ekerek: 

- Simon Petroviç, dedi, lx>n de 
b.aşlralan gibi odunculuk yapmak isti 
yorum. F'akat alışık olmadığım için 
y:ılnız dal budama işinde çaJışsam ol
maz mı? 
Nüşkamn babası kaim kaşlarını ça

tarak se: t bir sesle: 
- Ne miina.scbet dcei. Senin di

i:erlcrinden fnrkm ne? 
Çocuk. kA.hyanın bu sert söyleyi

f}inden UrktU. Başını omuzlan arasına 
bs~1. Koynunda şişlik te§kil ede.'l 
bir cismin Uzcrine elini götürdil. Bu 
!"i:1lik kihyanm da gö::Une jJjşti Dik. 

kr.t dine~ b•ınun bir votka ~işesi ol
r'u !ımu farketti. Derhal yüzünün 
ifade<!i de~ştiı. Sesine bir tatlılık 
\"erme~"' rclışarak: 

- Anlıyorum, dedi. kuvvetini is. 
raf C'trr: "': istemiyorsun! Peki. dediğin 
gibi oısun. 

C,cıık şaşırdı. Adeta ne )apacnğı. 
n.ı b!l "'liyordu. İlk defa olarak bi:::-isi. 
ne> ri.lı:;vet veriyordu. 

Bütün bu konuşmaları C::ikkatle din· 
!emekte Olan NUşka. çocuğun yarı a. 
çık ağz:na bakıyordu. Kendi kendine: 

- Ne tuhaf konuşuyor. diye dü
lilndü, herhalde ağzında bi• dişi ol. 
tnadığı için böyle konuşuyor ... 

Kihya çocuğa cesaret vermek için 
ltrtını okşadı. 

Çocuk birdenbire titredi Votka 
şişesi bUyiik bir gürUltü ile yere düş. 
tu .... 

Nilşka korktu ve dı~arı kaçtı.. Şi

le kırılmış, votkalar ycrlP.re dökül. 
rntıştu ... Çocuk da bir takım küfürler 

- Kos!roca adam ok.c.ıksm, na
sıl olur da paran olmasın? 

On isim korku dolu göıkrle kıza 
baktı. Ceketinin kirli kollariyle 
gözlerini sildi: 

- Benim yiyecek ekmeğim yok, 
dedi, halbuki sen gülUyorsun ! 

Nüşka acıyarak sordu: 
- Yiyecek ekmeğin mi yok? Po

ğaça yer misin? 
Bu sırada Nlişkayı nnncsi çağırdı : 
- Kız sen orada ne yapıyorsun?. 

Bu serserilerle ne diye konu~uyorsun? 
Koskocaman kız oldun, hala !yi edam 
lan fena adamlardan ayırt Pdemiyor-
sun! ..• 

Pazar gUnU kahya evinden rıkmn 
mıf:tı. Bir köşeye kurulmuş İnril o. 
kuyordn. Nüşka da evde idi. Biraz 
önce sıcak poğnça yemi.s, kosmuş, oy
namış. yorulmuştu. Şimdi de bru;ını 
annesinin dizine koyarak ııyumağa 

c:nlı§ıyordt• . Bu sırada Oni~im irerL 
ye girdi. Bu birkaç giin ic: inde c-ok 
zayıflamıştJ. Bu hnl boyu:ıu daha 
uzun gösteriyordu. 

Nfü:ka, Onisime bakarak: 
- Ne kndar da nyıflnmış, diye 

düşiindU. 

Onisim daha k"T •:ı önür.dc ~ar
kasını çıkarm,.·tı. lc:cri girincP. derin 
lrlr rcveransh kalıvnyı selamladı. 

Kah··::ı. gözlUi::Unün üzerinden c:ocuğa 

•aktı: 

_ ~y. neydi senin ismin" :·e 
geldin? Dün neye <;alıgmadın? 

_ Karnım ağrıyordu Slmon Petro· 
viç. 

- Herhalde çok votka i<;tin ? 
_ Ben i~ki içmem &lmon Petro-

viç .... 

1 (Devamı var) 
Ferah. Ferruh 

l 
HABER - Ak~am ~ur 

==============~"=====-=~~ 

GuNAHKARPAPASLAR 
-n- Nakleden F. K. 

Papaya para vermekle en büyük 
cinayeti işlemek kabildi 

Vatikan kasaları epey dolmuştu; fa. 
kat sıcağa kar nu dayanır? Bu servet 
de az zamanda kadın ve kıumarla tüke
niverdi. 

Onuncu Lcon, sefahat arkadaşların
dan en cevdiği kardinalları yanına ça· 
ğırarak akıl danıştı. Hepsi, bir çare 

Bösterdi, sc:nunda en dahiyane fikri ge
ne kendisi ortaya attı. Herkes bunu o 
kadar parlak buldu ki teklif ittifakla 
kabul edildi. 

Kardinaller meclisi fevkalade celse
de toplandı ve akla gelen bütün günah 

lar için oir tarife hazırladı. Kilisenin 
bış:nından kurtulmak istiyen, aynı za

manda cehennem azabından korkan bü 
tün günah~firlar bu kataloğa müracaat 
edere!t .nucibince amel etmekle hem 
insanların, hem de Allahın cezasından 
kurtulabileceklerdi. 

Hazırlanln fiyat u~tcsi bütün günah 
çıkaran pôpaslara rollandı ve bilhassa 

italyada günah çıkaran papaslar bir 
nevi "af tüccarı,, haline geldiler. Papa· 

nın, rahat rahat eğlenebilmcsini temin 
için ne gibi günahların affedildiğini 

gösteren c•ir tarifeden kısa bir huliaayr 
buraya naklediyorw:: 

Madde 1 - Bir kadınla kilisede cin
si münasebette bulunan adamın dünya· 
da ve ahrette ceza görmemesi için kili
ıcyc 6 a\t;n vermesi lazımdır. 

Madde 2 - Nikah caiz olmayan ak· 
rab:ısile, annesi ve kız kardeıile cinai 
münasebette bulunan adam 7 lltın mu
kabilinde dünyevi ve uhrevi mücazat· 
tan kurtulur. 

Madcle 3 - Bakire kıza zorla tCQ-

vilz eden adam aifedi~k için 6 altın 
vermelidir. 

Madde 4 - Zina iıliycn papasın ve
recegi ceza 7 altındır. 

Madde S - ilaçla çocuk düşüren ka· 
dın cezadan kurtulmak için 5 altın ver· 
melidir. 

Madde 5 - Halktan birini (papa.s 
olmaması ıartile) öldüren sivilin vere
ceği ecza: 5 altın.. 

Madde '/ - Anasını, babaaını, kar· 
deş:ni, karısını öldüren halktan birinin 
vereceği cc.ıa ve af ücreti: 7 altın .. 

Madde 8 - HU'Sl%ln affedilmesi için 
4 altın .• 

Madde 9 - Servetini, başkalarının 

malını gaısp •uretile temin eden zcngi· 
nin vereceği ceza: 50 altın .• • 

Tarifede her türlü &fuıahın af Uıcre· 

ti yazılı idi. Bundan bafka götürü he
sapla pepn aflar da aatılmakta idi; ke· 

&esine güvenen doirudan doğruya papaya 
yalnız bir defa 32 altın verme~ bütün 
hayatı müddetince yeminlerine u.dık 

kalmamak ruhsatnamelılni alabiliyor· 
du. Aynı tekilde 130 altın vermekle 
b:.itün hayat müddetince her türlü gü
nahları iılemek millaadcai.ni almak da 
kabildi. 
Papa hazretleri toptan muamele ile a

Iııveriıte tenzilat da yaparak kolaylık 

gösteriyordu, aynı aileden olanlar bir· 
den müracaat edip beraberce paparun 

"af fermant,, ru almak iaterlerse iti mu
ayyen nisbdte ucuza maletmiı oluyor· 
lardr. 

Papa bu l!lere nenrete kardinal 
Puççiyi memur etmiş, o da i§ler büyü· 

.-d,.,şın derecede nrhoş?ıtk medent me nı1e1~t1crin 'hepsinde yMtı1dır, fa7: ı ' , 
sa1 ho,!ıığun derecesini te8oit, .zıabıta do7;torlamu e1cseriya mü.şldllata so
kar. Bir Amerikalı, icat ettiği bir dlet "le, 1>ugUn bu 2'01'luğu ortadan kaldırmıf 
bıdunuyor. .Artık, bu küçük letle, "Ehli keyf,, in hududu aftP ~ığı. 

m anlamak ;.,ten biled eği'üiir. 

yünce affetme ticaretini muhtelif mem· 
leketlerde mültezimlere vermifti. Papa 

da pek sevdiği laz kardCfi Madlene 
Saksonyada ıaf ticaretini bahfetmi§ti. 

Papa KlWinci İnnosarun gayri meıru 

çocueu prenı Sibo ile evli olan Mad· 
len de, uğraımata vakti olmadıiı için, 
bu hakkı Arsemboldo iaimli Cenovalı 

eski bir tüccara aatmqtJ. 

Kilise kapılarında çılzrtlwı papas· 

lar, cambuhane bpılanndald palyaço 

lar gibi ciyak ciyak bapnyorlardı: 

- Kofunus ey ümmeti ı..ı Duyduk 

duymadık demeyin: Çok ucua af ttz· 
kereai aatıyonu ı Böyle bir fıraatı ka· 

çırınak ctınahtır. Hem yalım kendi gü· 
nahlannızı delil, &mÜf tanıddrlannı· 

mı cUnahlanm da ~ylec:e lllffcttirebi-' 
lin.inis 1 Birkaç paraya byımmak j~in 

sevıili babanızın, brmum veya kar· 
dcıleriniziıı cehennemde erlmit kurfllll 

k.azanlannda eziyet çekmelerine nu4 
milaaade edebilirsiniz? 

Papa onuncu Leoıı t.arafmdu Al· 
manyada af ticareti için bq mUfetti~ 

uyin edı1en DocniniKeıı papur Jan 
Teaelin, af tezkerelerin.in kuvvetini 

gCS.termek için halka '6Yle ldC\.ı;i ta
rihçe mubuttur: 
"- Af tcskere.ı için verilce para 

baya dilttllğil ancU. affı talep eldilen 

adamın biltiln ıünahlan ıaillııir. Eğer 

kendisi ölmüt ile ruhu o ıanda cehen· 

nemden kurtularak cennete uçar. Af· 

edilmek için nadim olmak prt değil· 

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

le ederek onu /.ei~ bıralun, bir adam 

bile para Yerine affedilirf,, (1) 

Bir arabk bu d:a.ret sadece günah 

affetmefe mUnhurr kalmayar3k cen· 

nette arsa ve kötk sam.ağa kadar ilerle

mit ve paruı olanlar, papa hazretleri 

vaaıtaaile cennetin istedikleri semtinde 
mükemmel saray, kötk ve v satın alımı 
tardır. 

Bu kirlı ticaret, U yqmda kartli· 
nal ve 36 yapnda papa olan oı:ıuncu 

Lconun l 521 de ani ölümüne kadar de
vam etti. Fakat aynı .zamanda katolik 
kiliacsine i.ayana sebep olarak "reform,, 
u doğurdu. }] 

(DeTUDınr) 
(1) ''L'iquisition en ltalie et en Fraa 

ce,,.. Edmond CazaL 

HABER 
lstanbulun en çolc salı/an lıalcilci 

akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e t1erenler kar ederler. 

mırıldanarak d~arı çıktı. 
Nllşkanm ba.b:ısı da dışarı cıktı .. 

Öfkesinden titriyordu. Çocu~ arka. 
........ mr.ıııı-. ..................................... r. l•m .. d•e .. p•e•k .. m•il•k•e•m .. m•e•l•v~e .. m .. u•n•ta• z•a•m .. g• e• l•l•y•or•d•u• ....... ~T~a·m .. o•ı•ı•r•ad ... a,•y•a•r~a~l~ı~ik~en~~l~ta~l~y~a~lı~P~a~o~lo~n~u~n 

r lr.' . :11 dcı.ız ,.,, 11 ·ııc"ra r:mıam: 4fJ 

tından bakarak seslendi: 
- Hey budala. senb ismin neydi? 

Sonra gel de seninle anlaşalım ... 

Yazan: Aıi Rıza!:> _;;,, 

lkinci ve UçUncll günlerde hava gittikçe soğumağa "Buz! Buz!,, diye sayıkladığı aklıma geldi. 
başlamış olduğundan ihtiyar zencinin getirdiği Eğer şimdi bana bir faydası varsa kaptan 
kalın es,•aplar pek hoşuma gitti. ~undan başka Blakın sırlarından blrlnl daha öğrenmek üzere 
üçilncil gece kamaranın kaloriferle batlfçe ısın· idim, bu adamın saklanma yeri şimalde, buzlu 
dığını da farkettim. Nere.re gitmekte olduğumu_ kl}şelerde idi. Bugüne kadar yilrUdUğllmUz mesa-
zu hiç bilmiyorsam da havanın soğumasından şi· feyl şöylece hesap edince, Kanadaya giden vapur 
mnlc doğru yükseldl~imlzi anlıyorum. 

Yakalandığımın dördilncU gilnil idi. Adsız larm yolundan çok yukarı çıktığımızı anlıyor· 

Çocuk bir an için dur.1· !adıktan 
'<>nra dfi?ünceli düşünceli yilrümeğc 
haJJtadı ... Bu sırada N:·~ka çocuğun ya 
llına yakla.şarn.k yırtık cek~tinin ete
ilnden çekti: 

- Senin adın ne? diye sordu. 
Eteğinden çekildiğini !ıifsedince, 

~uk, -sertçe başını çevirdi. Fakat 
boğuk bir sesle: 

- Adım, Onislm,dir, dedi. 
Nlişka çocukça bir gillüşle: 

bir saklandığı yuvası vardı ve başkaları burasını 
öğrenecek olursa mahvolduğu gündil. Benim için 
yapılncnk iş şuydu: Den ne biliyorsam arkada
şıın Ali \'e dtLhn bazı dostlarımın da Blak hal~
kıntla o d erece bilgtlcri varmış gibi davranacak- . 
tını .. Böyle davranmnnın hayatımı kurtaracağına 
tabii hiç ümidim yoktu; lftkin şu halimde başka 
hiçbir yol <lil <;UnC>mcmckte idim. 

zırhlı çok bUyUk bir süralle yürümeğe başladı. dum. Gitgide, kamara lUmbllzilnden bakarken da-
Teknentn denizi yarmaslle iki yanda kabaran ha çok buz adaları, kUCUk buz parcaları görmeğe 
dalgalar kamara JUmbilzünUn hizasından yuka- başladım. 
rı.ra kadar yUkseldiğinden etrafımı görememek- En sonra yani yakalandığımın yedinci gecesi 
to idim. Bugün akşama kadar o bUyük hızla sey- birdenbire geminin yolu kesildi ve demirin fu n-
rettik. da edildiğini duydum. Güvertede gidip gelmele r, 

.Masanın başında elimdeki kitabı okurken gilrültiller duyduğumdan uyku vaktim geldiği 
geminin birdenbire durduğunu ve gti\'ertede çok halde yatağıma yatmayarak bekledim. Bir saat 

- Onisim, ne fana bir isim. diye 
~kg yaptı ... 

Ve Onisimin e~eğini çekmekte de. 
"anı ederek so:du: 

- Sende P~kerleme var mı? 
Onlslm gülilmsedi. "Yok! .. mana. 

•ırıa ~etmek üzere başını salladı. 
'liU,ka: 
- Yaba aatm al. dedi, ve kaçtı .. 

• • 1/o 

\ Bu Yaka.dan birkaç gün sonra Nüş 
a bir a.ktam üs~ü so!::ık~a oynarken 

Ilundnn sonra g ecen iki üç giln ıçi ndc ne dok 
toru, ne do gemiden başka adnmlnn gördüm. 
Yalnız hnna hizmet eden ihtiyar bir zenciyi gör
mekte idim. Bu pek ihtiyar, yavaş iş görür, iyi 
yürekli bir adamdı. Ağzını açıp tek söı söylemi
yor, sorduklarıma kısaca "evet., yahut "hayır,. 
ile c-evap ,•eriyordu. Eğer heran ynklnştı~ını duy 
duğum bir tehlike havası ile Sf\rılmış olmasay
dım, geçen ı;ilnlor çok r.an sıkıcı görünecclttl. fitin 
el giln!l. hizmet(:! hnn :,·odnn sonra, Parlsln en bl_ 
rlncl dikişçilMi cllnden çıkmış temiz (:nmaşır, 
gömlek ve hlr ka t güzP,J ynt elbisesi getirmi ş idi . 

Ilrın,·od r. n k nmara\'n ılönUşümc'IC' de mnsnnın üze rin 
de tn~lliZC'I"! Fransızca hatta fl:ı.lynnca birçok ki
taplar, mecmualar buldum. Kahvaltım ·, yemekle_ 

tetnşlı gidip gelmeler olduğunu duydum. Hemen kadar sonra gemi tekrar harekete başladı. Fa-
kama.ranın penceresine koşunca telaşın sebebini kat artık pek yavaş hareket ediyor, pervane ~:al· 
anludını ; çünkü gemiden biraz llerlt!c, 0 vakta nız vakit vakit dönilyordu. Kamara lilmbüzUn<len 
kadar hiç görmemiş olduğuum o bUyilk buz ada-

dışarı bütiln kuvvetimi gözlerime vererek bak-
larmdan biri yilzüyordu. Heybelll buz dağının tım, ay ışığı yoksa da, geminin lkl yanı çok yilk-
yamaçlarından denize doğru birçok çağlayanlar 
akıyordu. Denizden yüz yirmi yUz otuz metre ka- sek kayalarla dik duvar haline gelml• bir bo.. 
dar yüksek görünüyor, iki tepesi beyaz karlarla ğazdan havuz şekıtnae bir iç limana girmekte 
örtUimilş bulunuyordu. GUneşln ufka yaklaşmış olduğumuzu farkettlm. Biraz sonra o limanda 
ışıklarile elmaslar gibi pırıldayan bu heybetli, dik ve kayaht yarın ta dibine yerleşml• hulun.u-
güzel, Hl.kin korkunç deniz yolcusu, akıntı ile ya- yorduk. Vakit pek geç olduğundan hemen ıoyun 
nımrzda.n geçince adsız zırhlının pcr\'ancsi ye. dum ve yatağıma girdim . 
nidon diinmoğc başladı. De n başka buz dağları, Ertesi sabah kahvaltımı getlren ihtiyar zen. 
yahut bir geml görebilir miyim di:re .ı:özlcriml de- el elime şık bir zarf verdi; bunun içinde, o akşam 
nlzden ayırmamakta idim. (Devamı var) 
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Son Dakika 

lstanbul mıntakası dlsfplln heyeti 

Bazı futbolcuları 
Romanya yahudileri 
hudut harici edilecek 

cezalandırdı Şimdiden ga'ıudi memurlar azledildi, gahudilerden 
Galalasaraydan Suavi'ye 2 ay, tütün ve müskirat satmak ruhsatiye/eri geri alındı 
Eş~ak'a bir ay, Salim'~ ~e Mülkiyet hakkı Romanyada ya-
bır hafla boykot verıldı • • • 1 k 

ı!:.ıb::.= .. d~:.ı=.:r:: ~s=~~:.:.;ı:::; hud ı ler ıçın muteber _o mayaca 
günlük tetkikattan sonra haklarında ce- IJır hafta, Kasunpap klübünden Mum- b ~ 1 ·ı b·ırle .. mic olan memleketleri- ga, şu beyanatta bulunmuştur: 
za istenen futlx>lcilleı hakkındaki karan- taıa iki, I•avutpaşadan Fethiye . L-kJa . nfaatlerı'nı·n en büyük nefi idn "HükOmetin ilk almak niyeti • de iki. ~ naştarafı ı incide ag an e z ır ·nde bU 

Hatta yahudilerden mlilkıyet ı.. mız me z d 
ru bugün saat birde \'ermiştir. hafta boy~ot cez:ısı venniştir. . ahnacafı söyleniyor. kendileirle teşriki mesai etmekle en de- lunduğu te~l>irl~ri, yılbaşı g~ ra ~ 
Raşid Aydmoğlunun riyasetinde Ta • Bu vazıyete gore, geçen haftaki maça Yahudı' gazetecilerden meccani e.i. • ki duyacağınu ekselanslarına da vereceğım hır nutukta bildireceAUD-

• Se UT d ekkül lan · · · la Gal lı Sa r nn zev . ,__ ıp ~ rvet, nvan an t~ ·· etmiş o ı?tirak etmernış o n atasaray • mendifer pasolarını geri almı~tır. Ro- be an ve kendilerine beynelmilel nizam Şimdilik, yeni devlet idaresinin ~~" ..... 
l>tanbul mıntakası dı.iplin heyeti, son hm bu pazar yapılacak olan .Gala~ • dor ajansının yahudi olan mUclJr mu· v/banı için olan gayretlerônin ifa.,nda da esas teşkil eyliyecek ol~ zihniyeti 
Galatasaray • Gü~ maçında hakeme ray • Fener maçında oynıyabılecektir. avini azledilmiıir. tekmil müzaheretimin muhakkak oldu- tebarüz ettirmek isterim. Mıllf emellet 

Çin - Japon harbi .. 
_.. UatlarafJ 1 inc1de r larmdan mürekkep bir ordusu 8inci Çın 

Londra 3 L - Uzak şarktaki Japon ordı•suna iltihak etmiştir. 
harektıtı, lngl1lz efkarı umumiye- Çinliler, Tsiangtao'daki Japon emva • 
sinde ve bilhassa rcsmt ınahtHlerde 1. . bu h. d bul ve Çin-
gitgtde daha btlyUk endişeler tevlit ının ve kt"Za il! ır e unan 

Hususi ve resmi İfler ırklara göre ğunu temin ederim . ., tatbik mevkiine konacaktır. Zira, mille-
taksim edilecektir. Dr. T. R. ARAS tin, devlet hayatının her şubesinde ida·. 

Romanyanın dahill siyasetine taal- Dostluk bağlarına sadık reye hAkim bulunmak hakkıdır. Proııra-
l<kk eden bu tedbirlerin bir aile iti ol- •kalacaklar mımız, başarılan ile, milletlerimiz için 
duğu ve ecnebi addedilen yahudilerin ' Prag 30 (A.A.) - Yeni Romanya yeni bir yaşayış kadrosu yaratacaktır· 
bunlara kantmağa hakkı olmadığı be- Hariciye nazın B. Micesko, Çekoslo- Bunu hemen derhal çok iyi bir ~. 
yan edilmektedir. vakya Hariciye nazın Kamil K.roftaya takip edeceğinden eminim. Devld idar&-

G.>ga kabinesi Almanyada olduğu apğıdaki telgrafı göndermi!}tir: sini, "Romanya Romanyahlanndır,, @-
gibi 200 bin kiıilik hücum kıtaları tef" Hariciye Bakanlığına tayinim miina- vizi ilham edecektir. Bu devlet idare914 
kil etmek tasavvurundadır. sebetile, banşın muhafazasına h~dim nin esasında hrristiyanltk idesi, milli 

olmayı pek ziyade arzu ett;ğ\mi ve bizi mevcudiyetimizin temeli olan krallık W 

etmeğe başlamıştır. Bu endişeye baş lilere ait olan gemi havuzlan ile a~lye
hca sebeb, Japonların Kantona karşı !erinin tahribine d~ ctmektedırler. 
taarruz etmek iddiaslle Hong · Kong Geçen gece rıhtımda çıkan bir yangın 
dakl Jngiliz müstemlekesi yakınına tazla tahribat yaP{J'llştır. Çinliler, şimdi Feshedilecek muahedeler 
uker çıkarµıış olmalarıdır. de elektrik santralını berhava etmeyi 

Bu münasebetle, Çanakkaladekl 
Jngilfz kuvvetlerine kumanda etnıiş 
olan Slr Hamllton ezcümle şöyle de
miştir: 

••- Sarı tehlike tngUtz imparator 
lufu tein hakiki bir tehdit olmuştur. 
Uzak şarktaki en mühim İngiliz bah 
rl Ussu. tıpkı bundan 32 sene önce 
Rus Ussu Port-Arhur gibi, Japonların 
eline düşmek tchlllceslne maruzdur. 

düşünrrıektedirler. 

İnglll~ protestosuna verilen 
cevap 

Londra. 30 (A. A.) - Lady Bird hA
disesi münasebetiyle Japonyanm İngiliz 
protestonamesine vermiş olduğu cevab: 

J - Tecavüzün kasclt olmadığını te-
Japon imparatorunun yolu ,·aıih bir min etmekte. 
şekilde çlzllmlştlr. Hang - Keu'dan 2 - Tokyo hfikQmetinin evvel~ ver-
11onra Hong - Kong, bundan sonra miş olduğu tarziyelere başka tarziye il!. 
Slngapur ve daha sonra Hassam ve vesine mahal olmadtlt mütaleasmı ileri 
Bengal... sürmekte. 

Methul tavassut tekllRerl f 3 _ lcab eden ihtiyat tedbirlerini it· 
Hankov, 30 (A. A.) - itimada şayan tihaı etmemiş otan alAkadar zabitler 

bir menbadan bildirildiğine ıöre isimle- hakkında Japon makarnalı tarafından 
ri sôylenilmiyen birtakım devletler ye- kanun ahkfunmm tatbik edilmiı olduiu· 
niden tavassut teşebbüsünde bulunmuş - nu beyan eylemekte. 

tardır. Fakat Çin mahafili bu bapta ke-
4 

_Bu gibi hatalarm, hMiselerin, tn-
tumiyet göstennektedir. giliz tebaası ile ecnebilere 1u.rp bu kabil 

Çinlilerin lahşldab taarruzların tekerrilrilne mlni olunması 
Hankov, 30 {A. A.) - Mareşal Çan için icab edenlere sarih talimat verilmit 

Kay - Şekin Japonların cenub istikame. ve bu talimatın yeniden teyid edilmİf ol
tindeki ileri hareketlerini durdurmak İ· duğu hakkında teminat vermekte. 
çin mrekezi hükQmet kuvvetlerinden 4 
fırkayı Taichan'da mukaddes dağ yakı- 5 - Japon bilkOmetinin bu emirlerin 
nma göndenniş olduğu söylenmektedir. azamf tesir hlsıl etmesi için iktm eden 

Htristiyan general Eng • Yuh - Sieng. çareleri tetkik etmekte bulundulunu UA-
bu kuvvetlere kumanda edecektir. ve eylemektedir. 

Tahkimat Çin tebllğl 
Şanghay, 30 (A. A.) - Mareşal Çan Hankov, 30 (A. A.) - Çin teblili: 

Kay· Şek, Canton civannı t~ • Son kırk pn içinde Japon topçusu. 
ri gayri kabil bir hale koymak maksadi. nun atep altmda kalan Tsinan mevzile. 
Je ~ileten ve siman anneden 800 blok· ri tamamiyle harap oldulundan Çin 
ha.vz in,asmı emretmiştir. Bu blokhavz- k ti . burasını .,., ilkklnunda tahli· 
1ar daf.. , · 1 Jt..} • uvve en ~· , tayyare ıı topıar, mıtra Yv1. er. sı- ederek Peima cenubundaki ye-
per toplan ve iaşe mevaddı ile mühim- Y~ . . ~ • krtaa 
matın muhafaza<;ına mahsus ambarlarla nı mevıtlenne çekilmiolerdir. Çin • 
mücrbhez olacaktır. tı Tsinanm aukutundan evvel yapılan 

Çin menabiinden alman haberlere gö- kanlı muharebelerde mevcutlarının hü
re l< ouan!l;si'nin ivi talim görmüş kadın yük bir kısmmı kaybetmi~lerdir. 

ispanyada asilerin 
taarruzları 
püskürtüldü 

Barsetona, 31 (A.A.) - Erlcinıhar· 
biy n.n • (·ımi bültenlerine göre asiler 
tarafınd•n Teruel cephesine ıevkedil

mek üzere en mükmemel hUcwn kıtaatı 
arasından intihap ed:lmiı yirmi bin ki
ıı.J..k takvt}'C kıt'aları Cumhuriyetçilerin 
Ceı.ıdas. Camillo ve Con:udaki mUda
faa hatları karıısın•'a muvaffakıyetsiz· 

'ığ<' upra":Ttı~lardır. 

Asilcı in iki taarruzu 
Terucl, 31 (A.A. ı - Hükumet kuv· 

vetlcriyle beraber bulunan Havaı ajan

aının muhabiri bildiriyor:. . . . 
Hüki· -:ıct kuvvetleri asılerın ıkı mu· 

aır bulunuyorlardı. Frantdstter flddetli 
taarruzlariyle onları gafil avlayamamıı· 
lardtr. 

Retmi tebli' 
Buselon<t, 31 (A.A.) - Resmt tebliğ: 

Asiler 1 eruel cephesinde umumi ta
arruza geçmişlerdir. Garp ccnahımız

da bazı mc\•zileri terketmek mecburiy~
thde kald:ıt. Faka tkıtalanmız tehlikede 
delildir. O; tayyaremiz diltürülmüttUr. 
Düşmanın z<!yiatı mal(\m değildir. 

Teruel P•pas mekteli..nde bir çok kıy 
metli qya ve tablolar bulduk ve mek
tepte mahpus bulunan altmı1 kitiyi aer· 
best buakt;k, kabil taarruzunu aktm bır~k~ı~l~rdır. 

k tı'l taarruzlardan birtncısı Tc· ispanya bankası binaaı ile asilerin 
l3u tıuceı.n~bu garbisinıde Zorro s ·rtla- kullan:iıklan su hazinesi berhava edil· 

tUedın ·k'ncisi Pieroda hükumet hatları· miıtir. 
nn a, ı 1 

Asilerin umumi taarruzuna • kendi-
k nda yapılmıştır. Bu sonuncu 

alin şar 1 
• 1. 1 ileı· \erinin verdikleri haberlere göre • ü~er 

da hundan sonra mıl ıs er m 
nokta. . d. mo~örlil ıno bombarcbman tayyaresi İf"' 
.ır bir carrusa geçmııler ır. una ha- tirak etmektedir. 

H üktlmetsilcr dilfman taarruz 

Bük~. 30 (A.A.) - Diplomatik m~ 
fillere göre, Sovyetler Birliği orta elçısi 
Goga hük<Unetine Sovydler Birliğinin 
Romanya ile olan ademi tecavüz paktı
nı feshetmek tasavvurunda bulunduğu-
nu bildinniştir. 

Aynı mahfillere göre, Romanya 
Fransa ve Çekoslovakya ile olan silMı 
imalatı hakkındaki mukaveleleri de mu
vakkaten ibtal edecektir. 

Ualya ile dosllok 
Bükreş, 30 (A. A.) - Bazı gazeteler 

ve bu arada "Timpol" gazetesi, Başve.. 
kil Goganm ltalyan ajansına yaptığı 
bildirilen 1U beyanatını neşrediyorlar: 

.. _ ltalyaya karşı olan eski dostluk 
hislerimi teyide lüzum görmüyorum. 
Muhalefettifken müdafaa etti~m ltat
ya ile yaklaşna siyaseti timdi iktidarda 
bulundulum zamanda bapnlacaktır ... 

Yeni bftkftmetln 89 mebusu var 
Bükret, 30 (A. A.) - Mebusan inti

habatmdan sekiz gün sonra seçim komi· 
tesi kat'I neticeyi bugün bildinniştir. 

Alman lfUpu, Argeteinau grubu. ya-. 
hudi partisi, aosyalistler, Avtıe9CO gnı· 

pu amele gnıpu ve diler 53 grup 60.000 
~ daha az rey aldıklarından mecliste 
temsil edilemiyeceklerdir. 

Partilerden herbirinin mecllste pi ka. 
dar uaJtlt olacaktır 
Liberaller 
Nasyonal k&ylOJer 
Demir muhafızlar 
Nuyonal hıriatiyanlar 
Macarlar 
G. Bratiana 
Juntan 

~ 

152 
86 
66 

39 (Gop) 
19 
16 
9 

Yeni Hariciye Na'llnnm Dr. 
Arasa telgrafı 

Ankara 30 ( A.A.) - B. Micesko 
Romanya Hariciye Bakanlığına tayini 
m&nasebetile, doktor Tevfik Ril1til 
Arasa apğtdaki telgrafı çekmiştir: 
EKSELANS B. TEVFiK ROŞTO 

ARAS HARiCiYE VEKiLi 
Ankara 

"Hariciye Ba.kanbğma tayinim mU
nasebetile, ekselanslarına, aamimt bir 
doatluk bağlarile merbut olan iki mem
leketin müşterek menfaatleri için en iyi 
bir surette kendilerile teşriki mesai 
edebilmekten mütevellit derin memnu
niyetimi arzederim. Yeni vazifemi ni
zam ve banşın menfaatine olarak göre
bilmek eks:lansınızın kıymetı: muave
tinize güvenebilmekle bahtiyanm . ., 

ISTrtA TE MICESKO 
Bu telgrafa, doktor Tevfik RUştU 

Aras aıstıdaki telgrafla cevap vermiı-
tir: 

EKSELANS B. ISTRATE MICESKO 
HARIClYE NAZiRi 

BUkret 
''Nazik telgraflanruzdan d->layı ek

ıellnalanna hararetle teıekkUr eder
ken, deruhte ettiği yilkıek vazifeden 
dolayı en hararetli tebriklerimi arz ile 
bahtiyar bulunuyorum • 

Bu mtlnaacbetle, çok sağlam doetluk 

bağlayan taahhiitlere ve dostluk bağ· yaratıcı kuvvetini göstetteek olan mil • 
lanna riavete halisane bir surette taraf let vardır. 
tar ~lduiumu ekselaslarma temin ede- Nasyonal köylO partisind~ Mrt mil" 
rim. him şah~iyetin hükOmete i~tirald, kftf.-. 

En geç kUçtik antantm gelecek içti- lülerimizin hayat şeraitini kola.ylaştır • 
maı vesilesile eksel!nslarile fahsen te- mak U7.ere büyük yenilikler yaptlmasıftl 
mas edeı.:eğimden dolayı da ziyadesile istihdaf eylemektedir. 

memnunum. Her tiirlU yanlı~ telruckiiere ve dO,on. 
B. Krofta bu telgrafa aşağıdaki ce- celere m~ni olmak Qzere şurasmt tebr 

vabı vermiştir: rüz ettirmek i!;terim ki , iktidar mevkiinl 
Dostane telgrafları ve ananevt teşri- geli~imiz, meşrutt kanunu esas! eeJcilte-

ki mesaimiz için ilave buyurdukları rine m•r.nın olarak tecelli etmiştir ve hit'. 
sözlerden dolayı ekselanslarına sami- kOmetimiz, kanunu esasf çerçevesi için-. 
mi bir surette cşekkür ederek, kendile- de inkişaf eyliyecektir. 
rinin bizim için çok aziz olan barı~ ese- Siva!;f muh,.,tiflerimizin Osttınden Ro-
rlne merbutiyetlerini büyük bir mem- m~~;·anm hütün §UUrlu \'atanda~1arm&. 
nuniyetle selamlarım. Ekselanslarının, hitap ediyor ve onlann yardımını ~ep 
taahhütlere riayete ve devletlerimizi eyliyorum. Bu hitabım, Romen mılleti• 
birlestiren dostluk llağla.r:ınm ve bu it- nin tan'ht vazifesini t;izmi, oldultu hu-
tirak 0 itibarile bizi müşterek dostlarımı- dutlar içinde namu<;Ur bir surette yet 
za bağlayan menfaat ve hislerin kuvve- alan akalliyetlere de raci bulunmakta " 
tine olan merbutiyete bütün Jruvvetim- d 

tr. 
le inanryorum. Şahsi milnasebata gir- Yeni kabinenin neler yapacalt 
m::kle pek bahiyar olarak, en mütenev-
vi sahalar.daki te~riki mesaimizi daha Romara malllm 
ziyade takviyey:: tam.:unen müzaheret Roma. 30 (A.A.) -Yeni Romanya 

hUkQmetlnln pek cnbuk surette ıcu• edeceğim. ruluşu Romada yeni bir otoriter ıts-
Küc:ük an'ıı:tm gelect"k icti unı ve temin başlamasına bir alAmet olarak 

ize -~er::ccöi mes··· _,.ticeleri mer lU· teH\kkl cdi1mektcdlr. 

;vetle d:!rniş ctmekevim. Trlbuna. gazetesi bu hususta dtyor 
Lllvinof ile l:aışılıkh tel.,.ra'lar ki: 

Moskov3, 31 (A.A.) - Tas ajansı "Sovyetıer birliği, Romanyanııı 
bildiriyor: • siyası tttifaklnrı sisteminden dışarl 

Litvifon ile yeni Romanya Hariciye bırakılacağı gibi, bundan sonra Pf 
Nazın Micesco, birlikte teıriki mesai e· rls ve Cenevrenln biç olmazsa dahil 

slvasette bu sistemden cıkarılmall debilece!clerindcn dolayı memnuniyet • ,, 
da pek ziyade muhtemeldir. terini bildiren telgraflar teati etmişler· 

Macarlarcada -
dir. b Bııdapeşto, 30 (A.A.) - "Esti Uf: 

Yeni Başvekilin eyanatı sag,, gazetesi, Romanyada hUkllDle" 
Bakreş, 30 (A. A.) - Rador ajansı tahavvülü hakkında diyor ki: 

bildiriyor: Harlct siyasette Romanya, Sovr8' 
Gazetecileri kabul edrn ler hirll•:i ile dosllu~u terkedect>lt~• 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütfln gün arasız açıktıı - .. 
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Parlstekl cinayet 

Erk·ek - Kız 
Ni~in öldürmüş? 

•• IEvBmde taarruza uğıradom ve kendıma 
müdafaa ettom ,, dByor 

Bir çc k erkeklerden daha kuvvelll olan V•yolel kimdir ? 
\'iyolet Moris adım taşıyan bir erkek
kadırun Pari~te cinayet işldiğini, bir 
erkeği ö!durdilğünü haber vermiştik. 
Erl:ek • l adın) Wl\aru ile büyük bir 
şo!ıret kazanan Viyolet Moric:in haya
tına dcıır e\'Yelce Paris gazetelerinde 

bi ı;o!~ şey yazılmıştı. Aşağıda1<i satır

la. si .. e, bu garib kadının hayatını, ci. 
na) etin niçin ve na ıl işlendiğini an
lahyor. 

Genemi Morisin kııı olan Viyolet. ge
.;enlerrb tMaude se\'kolunan paris aske
ri kur.ıandanı general C.oronun ailesine 
n,eıısup birisi) le l' lenmişti. 

elektrikçi Pıye..--in, Kaplumbağa da Tro
briyan adlı bir baronun yazlık ikamet
gihıydı. Bunların her ikisi de cinayetle, 
uzaktan ,.~ yakından alakadar bulun -
maktadırlar. 

Jti\'zide Baron dö Trobriyanm bir köş
kü vardır. Kendisi re55amdır. Bahası es
ki bir harid~eci. karrfeşi yüksek bir ad-

lh·e· memurudur. Baron. 1929 senesine 
kadar Lciiyon Etranjede gönüllü olarak 
a~krrlik etmi~tir. 

işte bu sebeble. Martının kamarasm
d:ı Yiyolct tarafından bir kurşunla öldü
rül<'n adar.ır tnnımaktadır. 

Ma!<tul Jo:d T..ö Kam bu sene outz ya 
şrn;:ı hac;ac:ı!ctı. O r:la Lejiyonda hizmet 

etnıi~•i. ltd ay e\'\'el hamna tes.ıdül etti 

\e KaJ.'llumhağa ile Martı sallanna de
vama b:tcladı. 

mid ediyordu. Hulasa, Lö Kam, eski si
lah arkadaşını bulunca çok sevindi, , e 
Martı ile Kaplumbağanın müda,imleri 
çrhresine geçti. 

Biraz sonra, Viyoletle aralannda ge. 
çimsizlik başladı, ve gitgide arttı. 

Gt>çen N:>el gı>ce~ini hep bir arada gü· 

lereJc, e~lcncrek gc;irdiler. Xöyyide, bir 
hirahanede baron ve kansı. Yiyolet ve 

Lö Kam bir rnac;ada oturmuşlardı. Gülü 
yor. içiyorlardı. 

Lö Kam ertesi günü, Martıya geldiği 
zamr,n heniiz tamamiyle a}ılmamıştr. 

Birdenbire bal':ırmalar başladı. Lö 

Kam Viyoleti. baronla arasını bozmak 
istemekle itham ediyor: 

- Bilmem niçin beni kıskanıyorsunuz? 

Virolet Moris. mükemmel bir ı:port -
ınendir. Disk atmakta dünya rekorunu 
kazagmı~ \'e bunu birçok sene muhafaza 
etmi~tir. Bol Dor tecrübelerinde hafif 
bir <'tClmobil ile tamam )irmi dört saat 
Yol almıştı. 

Kadın elbisesiyle otomobil kullanma
nın güç olduğunu görünce, kıyafetini de-

Kam'ın bu sıralarda dostlara, dostla -
rın yardım ve muaYenetine ihtiyacı var
dı. Memnu silah taşımaktan iki defa 
mahkCtm olmu~tu . Sonra pek sinirli, çok 
a!'w-ıhi hi:- ar:lamdı. Hiç yoktan kızar. hid-

Niçin aleyhimde bulunuyorsunuz ve ol
madık şPyler söylüyorsumu? .. Fakat, bu-
nu yanınıza bırakmıyacağım. acısını 
çıkaracağım. sizi suda bofacağım ... 

Er.kel· - Kadm mP§hur bir sporcudur.Bir zamanlar Parisin en kuvvetli futbol • 
takımlarında11 birinin kaptanlığını yap mi§, ~üUe atmada rekorlar kırmıştr. Soı 
daki resim futbolist Viyoleti, sağdaki ise gi4.llcciyi gösteriyor.-

llştirmeye karar verdi, erkek elbisesi gi
Yinmeye başladı. 

Diyordu. Viyolet, ce\'ab vermedi, ken
disini kapı dışan etti ve kapcy, kapadı. 

Ru kıyafet değişi iriş yüzünden, men
sup olduğu (Kadınlar spor federasyonu) 

ile aracında ihtilaf çıktı, VP bu ihtilat 
ınahkemeye kadar düştü. (Federasyon) 

detlenirdi. Ne yaptığını bilmezdi. Eğer 
h.ımıa te."1dliC etmeseydi, sokakta kala-

Lö Kam, bir saat sonra yine geldi, bu 
müdr!et zarfında yine içti mi? 

Baronun karısı. geçerken kendisini 

~ördü, ve Martının güvertesinde dolaşan 
\'iyolete: 

ğu~ma oldu. Nihayet, erkek kadın sila
hını kullnarnıya mecbur kaldı._ 

Fakat, madam Trobriyan: 

- Hayır! diyor, çok kuvvetli bir ka
dın olan Viyolet, Lö Kamı yere serdi. 
Sonra ateş etti. 

olan birisi varsa o da benim. lnamnıı 
buncı ... 

Diyordu. Kurşun, Kamın bir kula~
dan girmiş \'e ötekinden çıkmıştır. İkin
ci kurşun da yüreğini delmiştir. Uçün
cO ku~nun, nereye saplandığı henüı 

anlaşılamarmştır. 
aza!an ara911da erkek kı}afetinde biri
nin bt!lunmasmı muvafık görmemişti. 

Bovle bir kadın, tabii herkes gibi bir 
t\de, bir apartımanda oturamazdı. 

caktı. Pa•asız ve işsizdi. Arasıra çalışı
yordu. Fakat eline geçen para ancak bo 
~?.zmı cloyumura yetişiyordu. 

ı\ral!o sokağında, mobilyeli küçük bir 
odası \'ardı. Fakat, kirasını veremediği 
içiıı httrn} a gidemırordu. 

- nikkat Pt, l'iyolet. diye baiırdı. E· 
ündtı bırak var! 

Kül rengi pantalonlu, çift düğme ce
ketli, san i!ikarpinli Viyolet, polis mer
kezinde gayet sakin görünüyor, sigara i
~yoroıt. Kuvvetli parmaklarıyla saçlan
ru düzeltl!rek: 

l.:..rmmmr •• --.:::::::::::::m:::::'-9.~ 
Meccani muayene 1 

(,\.fartı) adlı bir sal yaptırmış ve bu
nu, Nöyyi civannda, Sen neliri kenarına 

bağlamıştı. Salın beş odası vardı. Viyolet 

burad:ı oturuyordu. Martının baş ve kıç 
taraflarında iki sal d:ıha bağlydı: Tiruly. 

Barona tesadüf, onun içn bir nimet 
oldu. Baronu bir (haHlsMr) gibi gördü. 

Onun, ker.<li~ini büyük bir otomobil 
fabrikasına yerleştirebileceiini. bu suret· 
le i!) ·izlikt:-n. ~falctten kurtulacağım ü-

Vıyolet. bunu işitti mi. işitmedi mi 
malum detril. Fakat. hemen içeri girdi, 
~<ıtak oda~ma saklandı. 

l.ö Kam, kendisini takip ediyordu. 

Madam Trohriyan da arkasından git

ti. Viyoletlr delikanh arac:.ında bir bo-

- Evimde taarruza ulradım. Nefsimi 
müdataa nıccbmiyetinde kaldım. Canımı 
kurtarmak için ateş ettim. Bu zavalla a
damın ölmesinden en zi}'ade müteessir 

Pertembe ııunıert mat 2 den 1 • ucıar İl 
Ortak8y Taşbasamak Palangada 2~ i: 
numarada Doktor MUmta2 Gürsov İ 
fRklr1Prt parasız mu3ventt eder. : 
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pek a,a. aldatabilir _ Eh! Ne yapa. 
hm? bu lazım! 

Sen Priyak eğildi. Verdür hiç kJ
nnldamadı. Yalnız boğuk bir sesle. in. 
lcr gibi mmldandı : 

- Altınlan ... Altınlan .. Mektup ..• 
Sen Priyakın içinde, birdenbire. 

katil arzusu uyandı. Kolu §iddeUi ve 
!Pri bir hamle yaptı. Verdür masanm 
a.tma yuvarlandı. 

Garip bir tesadüf olarak. Verdür, 
htilin kolu, üz.erine inerken düşüyor
< ı. Öyle ki, Sen Priyak dilşilnebile. 

c { b:.r vaziyette olsaydı, ölümün ka. 
r:ıa darbesinden daha evvel vukua gel
d iCini ve VcrdürUn vurulduğu esnada, 
1 ının beyne hUcumiyle öldüğünü an
lii.l'dr. 

xxx 

PEDER JOZEF 

Sen Priyak, kabarenin küçük salo 
nun:ı giren bu garip &e88izliği, dinledi. 
Eğildi ve cesedi gördü. Bu. ya
''a.tf yavaş yayılan bir ıslaklığın içinde 
loş bir cisim gibi duruyordu ve bu cis.. 
rnin üzerinde bir parıltı vardı. Bu da. 
vücuda saplanmış olar\ kamaydı. 

Bunun Ur.erine Sen Priyak gerile. 
di, kapıdan çıktı, kapıyı kapadı ve, 
kendisine doğru koşan kabare sahibi 
ne şöyle dedi: 

- Orada uyuyan bir sarhoş var. 
Onu rahatsız etmeyin Yarına kadar 
Uyusun. Masraflar için i§te size iki al
tın. Arkada.şanı rahat bırakmanız 
i-win de, işte üç altın daha. 

Kabare sahibi sevinç ve hayretle 
bağırdı: 

- Bu paray~a. edebiyete kadar o. 
ı-.ulL uyuy11.uu11. 

len Priyak ürperdi. Küçük salo
llUn kapısına doğru göz uciyle baktı. 
Sonra, dışarıya fırladı. 

Priyakı, zaten üç gündenbeıi heyecan 
la bekliyorlardı. Tabii, derhal, kardi
nalin oda.sına kabul edildi. 

Sen Priyak, bir tek kelime söyleme 
den. kardinale doğru yU.rüdU, bir dizi. 
ni h:ılrya dayadı ve mektubu uzattı. 
Başını kaldırdığı zaman da, Rişliyö. 
nUn. sanki ölmek üzere bulunuyormuş 
gibi. bembeyaz. kesildiğini gördü \'e 
şöyle dü~Undil: , 

- Aman yarabbim! Sevincinden 
ölecek ... Herhalde pek fazla korkmu.' 
olacak! 

Ve yüksek sesle ili.ve etti: 
- Monsenyör .... 
Kardinal cevap vermedi Gözleri 

mektuptan bir tür!U ayrılmıyordu. 
Mektup, korkunç mektup elindeydi ..• 

Kurtulmuştu. Yavaş yavaş, yanak. 
ları ta.bit renklerini aldı; mektubu li. 
kayt bir tavırla masaya bıraktı ve 
sert bir tavırla sordu: 

_ Bu, size kaça mal oldu? 
_ Bir iJlSIUl hayatına. monsen

yör! 
R"şliyö, ürpermekten kendini ala

madı ve hizmetkarı üzerine. ha;)Tan
hk dolu bir nazar atfetti.. Belki de, 

kendi kendisine hayran 
Bu da. şu demekti: Ben 
seçmesini bilirim! 

Alçak sesle sordu: 

kalıyordu. 

adamlarımı 

- Bir dam mı öldürdünüz? 
Sen Priyak seııeizce P.ğildi, manto. 

sunu açtı ve, Pf.!'Dlağiyle, boş olan ka. 
masının kınını gösterdi. Bu jest. cid. 
den RişliyönUn hoşuna gitti. Kardinal, 
masasına doğru yilriidil, çekmecesin. 
den. en aşağı yUz altın kıymetinde bir 
kamayı çıkardı ve Sen Priyaka uzatt. 

- Alın şunu! 
Dedi ve heyecanla sordu: 
- Bu mektubu ele geçiren adamı, 

yani Trankaveli mi öldürdünüz? 

Bir bakışta. kamanın değerim an.. 
larnış olan Sen Priyak cevap verdi : 
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o devirler! Hele uzaktan 'yağlı bir 
yolcunun geldiğini görünce ne kadar 
sevinirdik ve siz ne de güzel, saklan
dığınız yerin arkasından fırlar, onu 
alaşağı ederdiniz. ... 

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

bir tavırla: 'Haydi bakalım! Paralan 
sökül yoksa ka.rnmı deşeriz!,, derdi
ni& Ve abdal yolcu, çehresi sapsarı ı 

kesilmiş, bir vaziyette, nesi var, nesi 
yoksa çıkant verirdi ... 

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

baron cenapları! _ A ı.. Aklıma bir 
şey geMi ! .. Eğer siz, size layık daha. 
geniş bir saha olan Parise krai faali
yet etmeğe geldini1.Se ... O zaman .. 

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

- O zaman? ... 
Verdür, bardağını şiddetle masaya 

koydu. 
- O 7.arnan mösyö, tekrar, vazi.. 

feye beni de almız! 
Sen Priyak ürperdi. Zihninden 

seri bir şüphe geçti. Gözlerini sarho. 
şun gözleri içine dikti. Fakat Ver
dür titrek elleriyle bardağını doldunı 
yordu; çehresinde sevinç ve masumi
yet okunuyordu. 

Bunun üzerine Sen Priyak sordu: 
_ Söyle bakayım. Pariste ne ya.. 

pıyorsun? 

_ Fena halde canım sıkılıyor, 

kudunıyorum .. Ne-redeyse c,:atlıyaca.

ğım... Cidden acınacak vaziyetteyim. 
_ Efendini mi kaybettin? Öyle 

iyi efendiyi ! 
- Kont dö Molüs iyi bir adam. 

Ona bir fen alık olmasın diye. bir 
pannağmıı feda edebilirim. Fakat .. 

- Fakaet ne? Söyle .... 

- İçki içmiyor ı.. lşte fenalığı 
bunda. Hatırlarsınız değil mi? Bir 
gün, Somur civarında, beni ::tğaea bağ 

kınızdı ! Nir.amnameye mugayir hare. 
ket etmiştim. Çıplak omuzlar lli.eri
ne yirmi sopa veya kırbaç ... Bu sizin, 
bize iyi prensipler ~ılamak için bul 
duğunuz güz.el bir usuldü ... Tam bu sı 
ra.da dö Mo!Us meydana çıktı. Atından 
atlıyarak kılıcını çekti. Zannederim 
biraz canınızı acıttı, b~r yerinizi kanat 
tı .. Nihayet beni kurtardıktan sonra. 
kendisini takip etmek isteyip isteme.. 
diğimi sordu. İtiraf edeyim ki, yirmi 
sopadan pek korkmuştum, bunun için 
de si7.den ayrıldım ..• 

Sen Priyak. bu defa hakikaten bar 
dağını bir yudumda midesine indire. 
rek bağırdı: 

_Geç! 

- Geçiyorum. Kont dö Molüs, 
Anjeye gelince elime bir altm sıkı§tır. 
dı ve bana yol verdi. Ayaklarma ka.. 
pandmı ve beni hizmetine almuı için 
yalvardım, buna razı oldu. O zaman
dan beri ondan memnunum. Yalnız 
şu kabahati var ki, i~esini bilmez, 
ba.şkalarmm içmesini eevmez, şarap 

maM.eni yoktur.. Sonra, mar.eralı 
bayatın hasretini çekiyorum, halbuki 
kont cenaptan hakikt, bOyilk bir asil
zade hayatı yaşıyor ..• 

Verdür bir yudumda bardağını bo
şalttı. 

Sen Privak dişlerini gıcırdatb: 
_ Büyilk bir asttzade bayatı Y&IL 

ycrr. 
_ Evet. Ve bu, benim işime k"4.:L 

yen gelmiyor. Her ne olursa olsun, ge.. 

ne sizin hizmetinize J?irmek istlyonnn. 
Sen Priyak, Verdtlre doğru eğildi 

ve süratle şöyle dedi: 
_ Ben de eski tehlikeli işlerden 

vazgeçtim ve şimdi daha kolay ve da.. 
ha bol para getiren işlere başladım. 
Saray da bir muharebe yeridir. Ben 
Fransanm en büyilk ve kudretli <-ah
siyetine bağlıyım. Eğer bana ita.at 
edersen, seni saadet ve servete kavuş.. 
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Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

Hikmet 

A DI~I sımr~arımız dış~na kolayl~kla aşırabilen, birçok ) abancı rnemle
ketın edebı mah(ellerınde kendınden bahsettiren Nazım Hikmet, onu 

buıaua ovmek lüzumunu duyunnıyacak kadar kuvvetli bir şairdir. 
Şehir Tiyatrosunda temsil edilen piyesleri, bu kuvvetli şaire, kudretli bir 

tİ)"atro muharriri olmak ,·asfını da kazandırmış bulunuyordu. 
ünun, san'atının şiir ve tiyatro sahalanndaki bu muvafrakıyetini gördük; 

ten sonra, ayni mehareti romanda da gösterebileceğini ummakta hakkımız var
dır. Netekım kendisi de, kun·etle iddia ediyor ki, ilk yazdığı bu romanda, 
san :ıtını göstermeye çalışmıştır. 

Nanm Hikrnet'in romanı YAŞAMAK HAKKI adını t~ıyor. HABER. 
ya:-ından itibaren, okuyucularına, değerli şairin bu en kuvvetli eserini okumak 
fıfs;ltrnı vermektedir. 

Size burada romanın baş tarafından bir parça veriyoruz. Okuyunuz, her 
gün sabırsızlıkla takib etmek ihtiyacını duyacalmıza eminiz ... 

B i rinci Kısım *------DON PAV LO ALV ARIES" in 
BDTARAFLDGI 

ı. 
Don Pavlo Alvarea, rıhtımın beyaz 

~tlarına oturmuı, iltüıüz, bol, mavi 
~talonunun içinde uzun zayıf bacak-' 
~rını sallı} arak denize bakıyordu. Su
~n henüz çıkını§ ıslak, sabah güneşi 
tıbtırnın dıbindeki denizin içini bir cam 
t~befi gi~i aydınlatnıakta ve bu rtıklı, 
~yip ·lünyanın pırıltısın(Jan biribirini 
ovalaya:-ı küçük ba!zk gölgeleri geç
~tkteydi. 

l>on Piô\lo Alvc.rea, bu balıkfarın 
>trinde olmak, uzun beyaz bıyıkları, 

lesinde k!vrılan uzun beyaz aaçl.ırile 
~ ıu ve ı}'lın birleştiği ilemde balık
-tr gibi yurulmakaızın kımıldamak is
~>'on:lu. Fakat yalnL"!, bu fa1ılaaız, §eh
tUi hareket bakınundan balık dünyası, 

lııırcnileç:Jıc bir teyeli. Yoksa balıkların 
~t1i~i1t tu2lu yo~un. ~okuıunu değil, 
Cndı pul pul denlerırun kokusunu 1.:ile 
~llyrnamaları Don Pavloya göre, bü
>iik bir nokaandı. Sonra, bu difileri 

llıcrncsiz küçük deniz mahlüklarının :eta nebati bir çif tletmeleri vardı. 
e Don Peı\lo Alvnres, ki İspanyanın 

ıı. bay&ın nıanolyalarmı satan dul Don
~ Manvayı okıaı·kcn ona genç ölen 
. tasını sı atmazdı, bu pasif balık 

Çıftlcımcsinden nefret ediyordu. 

Don Pavlcı Alvares için yaşamak d<'
~tk .. l . k' • guz:: , çır ın, tatlı, tatsız farkı l'Ö· 
tctrnk·· d • e sı~ı:l ıaa ece görmek, koku al-
~ak, duymak, işitmek, tatmak ve çift
~lllek_. faal;yetinin yekunu demekti. 

l>cn Alvarcs her r,ilneşli pazar saba
tıhtmıJa balıklaıı seyrettikten sonra 

t>te d .. " k · ~ onuııt"e ızı Konçıta ve d~madı 
tdroyla avazı ~ıktıgı kadar bag~ırarak 

~\i t~ nakaşa der, onla1a aıağı yukarı ayni 
"ııüelerle, ayni fikırleri söyledi: 
~ - ~ir tek hakk:mız var, insan oğlu· 
'ti'Urı bır u:k hakkı var, benim anladığım 
~bi yaşamak hakkı .. Nefes almak, sı
'I lı, ıoğ•Jğu duym..ık, çoğalmak, neyle 

11taa olsun doym~l:. karanlığı, aycm-
~~ yeım. kırmızıyı maviyi görmtk 

kı .. 
\rl>on ?avlonun kı.H, Donya Konçit; 

gün:şli pazar .;,babı, iki iri zeytin 
~ tsine be-nziyen gözlerini açarak, ba
l ına artğ: yukarı ayni itirazları ya
•tdı: 

~"'Peki ama bütü:-ı bu saydıkları~d~ 
~ ~a.. m~tla bir kadının yürekten sev
~ bir erkeği olması, akıllı, sıhhatE 
'~ltklan, bir evi, bir yuvası olması da 
~ lcı değıl mi? insan oğlunun yaşa-
llt ha' • . . d iei<ı ıçın e ııı:nlar da yok mlJ ?. 
.tbon P:1vlo Alvare&, bu itirazlara hiç 
•t ~an doğrudıu: doğruya cevap 
,~ı. küçük ku:-naz gözlerini Don-
lttıt.on~ı .. mın pıızc&r~ık _siyah ipekli 
\ı daki kırmızı, yc§ıl çıçeklerde do· 

tarak damadı PeC:roya sorardı: 

._~ Söyle bakalım Pedro, sana göre, 
bıı ltllla.lr. hetkkırun tetümmatı ya:mz 
bir adar rr.ı? Yürel<ten seven, sev:kn 
ÇOc ~dın, yahut crkl"k, akıllı, sıhhatli 
"-?'ll'iJa.r, bir ev, bir yuva yeter mi ı,a-
111~ • ttrnez değil mi? Sen, yaşamak 
ltt~ln tarr.am olmas· için, kendi tabiı
~~ : göre, söz, topiantı, d:.:şünce 
'~~~!~~i, lıür bir ç~lı§m'l. inranm in 
~tı j,ıııt.ısrnar etmemesi filan gibi hak-
~ • t"ltcrsin. değtl mi?. 

t\t tdro, l>lı uzun sn~le her günc~li ra
'tbabrt 

ltt~~vet, •!afı yukan, diye cevap \:C· 

.._.t IÖailnU bitiremezdi. Çünkü 

Don Pavlo Alvares, damadı Pedrodan 
bu kachrcık cevabı alır almaz keçilerin 
gulmesine benziyen mutat kahkahasını 
atar, Dony.ı Konçitaya: 

- Gördün mü kızım, derdi, sen ben
den daha aç ıözlüsiln, kocan senden 
daha aç gözlü .• Halbuki üçümüz de 
asıl hakta, benim anladığım gibi yaşa
mak hakkında mutab'.kız. Aynlıkları

mız, o temelin ilstilnc sizin kurmak is
tediğiniz hayallerde ba1lıyor. Yürekten 
sevgi, ev, siy&JI hürriyet, içtimai mü
savat; geç bunları ... Evde, kaldırımda, 
hür, esir, naaıl olura?. olıun yaıamanın 
kımılda~aıun, ses duymanmın yega
ne ve kendi kendim~ yeter bir saa
det olduğunu anlayın.. Mesela ispan
yada, krallık vardı, §imdi cumhuriyet.. 
Vız gelir bana ... Benim istediğim bir 
ICY var, a~gari bir ittek: öldürmesin
ler beni, ytıamak hc:kkıma dokunrr..a
aınlar, ha hapishane duvarlarını, ha ;.la
bildiğine güne1te abbildiğine denizi 
görmüıüm.. Hepsi bir bence.... Yeter 
ki göreyim. • 

Her güneşli parar sabahı rıhtımda 

balıkları seyrettikt:n sonra, evine cö
nen Don Pavlo Alvaresin büyük mü
naka~ası a~ağı yuk:ırı i§te hep bu söz
lerle biterdi. 

O gün de güneşli bir sabahtı, fakat 
pazar değil, cumartesiydi. Ve bu 1936 
senesi ıa temmuz cumartesi sabahı, 

Don Pavlo Alvares, beyaz taşlara otu
rup balı~darı seyrettiHen, limana giren 
kalın, kırmızı, bacalı bir Hollanda şile

binin düdüğünü dinledikten sonra, rıh
tımın, sonundaki kumsala doğru yürü
müştü. 

Deniz burada sığlaş yor ve sahile ya
kın yerlerinde biden bire ensiz, uzı..n 

da!galar köııükleniyordu. Denizde çı
rılçıplak cı kek çocukları vardı ki suyla 
güneşin arasını ince çığlıktan ve koyu 
esmer der;Jcrinin p.rıltısıyla dolduru
yorlardı. 

Don Pavlo Alvarcs ılık, tuzlu suyıın 
temasıyla huylanan bu çıplak, kü~ük, 
ham erkck.<'ri eski bıı Endülüs şarkısı
nı mırıldanarak seyr<'tti. Sonra birden 
bire sol t;.rafmda Don Manueli görc!ü. 

Boynuzla:ı aşağı ve öne doğru kıvrıl
mış iki ~·>caman kambur öküz toprak
ta sapan türer gi'>i denizde bir balık· 

çı sandalını karaya doğru çekiyordu. 
Sandalın Sl! kesimi koyu yeşil, teknesi 
beyaz ve t< k direğinde yarı katlanmış 
yelkeni :;arıydı. 

Dizlerıne kadar şuya giren öküzler 
ön bacaklarının arasından sarkan hör
güçlerini ı&·atarak ağır ağır ilerliyor
lar. Ve Don Manue', öküzlerin arasın
daydı. 

Don Pavlo Alvares, acaba yanlış mı 
görüyorum diye kısa bir şaşkınlık ge· 
çirdi. Faka~. hayır, peşlerinde boş san
dalı silrükliyerek suyu köpürte köni.ı ı 

te gelen h; siyah canavar, yavrul.uı
nın arasındaki gömleksiz adam Don 
Man:ıeldi. 

Don Manuel çalışıyor, Don Manuel 
iş görüyor:lu. Ayyaş Don Manuel, hay
laz Don N! anucl, zengin caddelerde, 
kilise kapılarında C:eğil, şehrin en fakir 
mahallesinde dilenen. eli. ayağı, gözü, 
kulağı yerinde olduğu halde her ne ı::a
hasına ol·ırsa olsun iş görmiyen ve 
.. Katedral.'1 baı papasından sonra seh
rin en tembel hayvanı benim,, diy<'~ 

Bu yılha§t piyangosu, bu akşam 
tanı saat sekizde çekilmeye haı;lan
nıı~Lır. Piyango saatinden e\'\ el, pı· 
yangonıın çekileceği Asri sinemanın 
bulunduğu Tepchaşı büyük bir kala
balık toplanrnı§ bulunuyordu. Po
lisler, inzibatı temin için salona ala
ca~ı miktardan fazla seyirci ve me· 
raklı alınmamasına çahşmı§lardır. Bu 
yüzden gelenlerin birçoğu içeriye gi
rememişler \'e C'addeyi bir mahşer ha
line koyınu~lar<lır. 
• Tramvaylar \'e otomobiller işleye
mez bir hale gelmi§tir. Bu seneki tay· 
yare bileti satışı geçen senelere nis· 
hetlP. fazla olmuştur. Hu fazlalık 80 
hin bilettir ki, tutarı dört yüz hin li
ratlır ... Temenni ediyoruz ki aşağıda 
ne~rettiğinıiz kazanan numaralardan 
çoğu oknyucularınıızda bulunsun. Ka 
zananları §İmdiden tebrik ederiz. 

200.000 
Lira kazanan 

3504 
Bu numaranın 25 aşağısı ve 25 yukans 1 

biner Jira alacaklardır. 

70.000 
Lira kazanan 

33837 
60.000 

Lira kazanan 

14833 
50.000 
Lira kazanan 

8861 
30.000 
l.,fra kazanan 

86940 
20.000 
Lira kazanan 

8561 
10.000 

Lf ra kazananlar 

2134 16559 
36624 5762 
21504 37655 
8399 25352 

5000 
ı .. t r a kazanan 

5(19 51578 89478 
13319 29215 9324 2198~ 37471 15915 
12763 21410 25650 11914 
6901 38962 

Don Manucl, şimdi iki siyah öküzün a
rasında y.iı üyor, :ığıı yük gemisini li
mana soka:l bir İngiliz kaptanının cid
diyetiyle Don Pavloya doğru yaklaşı
yordu. 

(Dft'allllnr) 

1 
1 

500.000 
Lira kazanan 

17480 
Bu numaranın son çift rakamı ile bi-' 
ten numaralar biner lira alacaklardır. 

100.000 
Lira kazanan 

22959 
150.000 

Lira kazanan 

5627 
2000 

Lira - - / 
kazananlar 

26752 26582 8803 20814 3814 31733 
27316 3714 3137 8100 3038115826 
11640 29925 6533 32956 26193 20103 
2748219314 19797 21572 34036 14724 
10516 34490 22764 20176 8916 
21709 21831 4792 7345 3167 30182 
37119 2528 21906 8977 19367 
33635 36484 18446 24300 5318 23058 

1000 

Lira kazananlar 

20032 9121 20208 35221 12690 23360 
35894 21591 2949 2907 24652 37061 
36963 5099 23507 29780 220jQ 
1684413179 25982 2i707 2374 37615 
24363 12329 24950 6608 28598 28114 
20615 17694 24830 32966 32359 34883 
11652 29598 35444 35326 34169 34350 
23884 19854 23500 
36172 22236 17000 34416 10018 20006 
20141 36294 29426 27346 23228 
32088 19927 4033 26350 36840 19508 
38145 31922 6333 5343 29090 4266 

15.000 
Ltra kazanan 

16979 
500 

Lira kazananla r 
5166 31330 24535 27 7233 2191 

35394 6945 14142 29163 18438 28435 
35226 23452 21603 37585 39008 13220 
35141 32344 11997 11613 30977 13950 
33048 2139 27869 30811 35127 12658 
29602 19501 3711 9241 16191 24941 
12353 10255 13551 21987 19806 20966 
2080 5553 30531 16693 6579 31361 
5359 22810 4431 10040 809 23128 
3240 10264 6188 1812 39878 27349 

28297 9016 28811 39575 31514 23389 
10207 22727 26024 10870 17953 20764 
9285 20552 4908 12211 37151 29715 

23206 24321 J550 21679 30022 17349 
19582 16982 3.~807 12660 23054 4023 
17960 11305 3251 12825 37205 37414 
13750 255 17609 8945 12437 6787 
37665 21322 30674 2495 1436 2361 
39014 27115 4485 15902 18867 1004 
26941 7341 20280 13347 5914 514 

2176 25032 11514 24184 21743 37854 
22955 11784 26499 12506 23643 16752 
35221 28510 14353 31100 27310 32119 
15897 22651 27970 5087 30358 26185 
27501 33642 11144 9929 12628 25570 
30695 35789 17849 20134 39592 35153 
3666 29824 23090 22740 29250 14175 

32798 18006 35.~ 18999 10010 12087 
26784 31457 24645 27341 25773 17330 
3355 25856 13371 33998 3207 864 

17768 17175 34982 5761 10636 3456.1 
37550 8874 3924 39676 8684 34743 
27401 29843 14377 33967 632 28483 
14686 9425 19382 8889 15018 16020 
27865 30486 14841 595 14106 
lC!.'35 5671 10231 37694 29099 11053 
8110 11301 36132 22515 28455 20751 

22080 12570 31723 34686 1816 28056 
25493 16250 1505 32131 11962 24672 
8037 17146 21036 23227 9558 26124 

18885 28777 8629 34439 14165 3804 
20362 6804 27090 2522 38521 16477 
14005 20700 13841 
11631 6614 11483 11076 27251 3631 
11970 18994 33756 15439 34280 391 
10363 3353 5600 31222 17275 4136 
28422 5004 24592 14147 6914 21613 
33526 3658 32103 8141 2336 3857• 
1626 28838 16707 22449 20376 
4805 4851 22732 10561 18265 20884 

11455 8321 25178 31817 3592 34917 
1836 10705 1426 37755 6182 38637 
9849 17497 18485 3618 5512 30757 

30758 18745 22533 34813 20699 32394 =-----------· 20858 36821 951 20390 16233 13268 

1 
38330 36776 33056 37586 13462 16.162 X9 

Maceraları 
Büyük blr cild halinde. Yalnız re.. 
simlerden ibaret. içindeki kUçUk 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un barikullde maceralarını takip 
etmig olursunuz. 

X e·u 
sizin gibi çocuklarınız da çok ae. 
ver. 
Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

Fi'~ 30 kurugtur 
Çocuklarınm teovik ediniL Hafta 
hklanndan ~yıracaklan k'JçUk ye. .. 
künlarla bu kilçUk r:akamı kısa bir 
zamanda elde ederek 

X 9 UD 

maceralanndan birer tane edinme 
lidirler. 

Dokloı 
Ha/ız Cea ıı l 

WKMAN RERhl 

Dahiliye Mütehauı .. 

Puardan tıqka gtınlerde Gğ!eden 80llh 

-.at l .ı.a tan ı yat kadar lat.anhulda Dlvu 
yolunda (104) oumarab huawd kablı?ealndf 
naataıanm katıul eder. Bala, cumartal gQlı 
ler1 Mh&tl ·'1.6 - 12" ııaatler1 haklkt fukaraya 
ıınahııustur. Mueyenchıuıe " n &eletoa· 
Jı39!L KıfWl t.eıeıoa; 210H. 

38243 2545 22497 29049 31890 24290 
16895 35574 32070 26506 23182 8732 
2918 38513 25096 9070 2326 20001 

622 22611 2914 13325 12739 39070 

Amortiler 
Sonları l ,.e 7 ile nihayet huulın n11 
maralar 550 şer lira amorti alırlar. 

Son, 
sayfaya 
bakınız 



Bo kupon 30 kupona 
nıuadlldir 

Yeni' yıl gecesinde 
okuyucularımıza 

llfil 111 

ar rız 
Yukarıdaki kupon size 3o günlük HABER 

okuyucusunun hakkını kazand1rır. 

HABER 

HABER'in her ayın 11 inci günü yalnız daimi 
okuyucularına mahsus mükafath birer müsa· 
bakası vardır. Bu müsabakalara her gün ga
zetemizin başhğı yanında çıkan kuponlardan 
otuz tanesini toplayanlar girebilirler. Yalnız yu· 
karıdaki kuponu saklamakla HABER' in ayllk 
müsabakasına girmek hakkını kazanacaksınız . 

• 

Gene bu kuponu gösterenler birer defaya 
mahsus olmak üzere küçük ilar~ıarını bedava 
neşrettireb]eceklerdir. 

1938 yılında 
EN GOZEL ESERLERl VERECEK OLAN AKŞAM GAZETESlDIR. 

HABER MEMUR VE ASKERLERE ABO!'-.'E FlATI ÜZERiNDEN 

~ 10 TENZiLAT YAPTIKTAN BAŞKA, BUNLARIN TAKSiTLE 
0DE~"'MES1Nl KABUL EDER. 

HABER, EN DEGERLl MUHARRiRLERi ÇATISI ALTINDA TOP
LAMIŞTIR. 

EN GlJZEL ROMANLARI, EN 1Yl MAKALELERİ, G'ON'ON EN 
SON SAATlNE KADAR ALINAN EN DOGRU HBERLERI HABER'DE 
BULURSU1'i'lJZ. 

lLK OKULLAR, iÇiN SAYFA AYIRAN, ÇOCUKLAR lÇlN EN lYI 
SAYFAYI YAPAı'l, BOL MÜKAFATLI MÜSABAKALAR KOYAN • 
K..\i>I!\'LAR 1ÇlN lTlNALI YAZILAR NEŞREDEN HABER'D1R. 

EN lYI, EN GUZEL, EN DOGRU HABER, EN GÜZEL ROMAN, 
MAKALE NEŞREDEN VE lSTANBUL'UN EN ÇOK OKUNAN 

ABONE ŞARTLARI 

TORKlYE ECNEBi 

SENELiK 1,400 Kr. 2,700 Kr. 

6 eylık 730 1,450 .. 
" 

3 .. 400 800 .. .. 
l .. 150 300 " .. 
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\ 
işçi gibi fa brikada çalıştım; h izmetçilik yaptım ! (ıt) 1 

Hırsız 

j M a kUlr\1e u~uDtuDaıro aırasonda ga~en sesneırn 

ıApansız yanıma sokulan gözcü 
Yazan: M u stafa nün öfkeli sesile ürperdim 

"ltdeliler maballesl .. nin tek lhtt· 
r bekçisi Adem ağa, elindeki ucu 
lnlrU sırıkla armut uçurtması-
benzl:ren ş feneri indirdi, kapağı 
actı Ye içinde duran teneke kan
i çıkardı. 
liohlaya bohln.ya, isli camını sil
le başladı. Tepesi kırık şişe, isten 
~ kurumlu bir baca haline gelmlş
tundckl cam sildiği kirli, rengl
değlştirmiş bez parçası pis pis 
ı kokuyordu. 
Adem ağa. gençliğinde neyse am::ı. 
ll:ı<ıı, işin "hakkından .. gelemiyor
, Bu önce, bir ihtiyarlık n!Ameti o 
ak kendini göstermiş, son zamn.n-
bUsbütün ağır basmağa bnşla-
tı. 

Geceleri sopn&ınr "tQk, tok,. ,·ura 
t'a sokak sokak dolaşmak, kandil-
e yağ koymak, şişelerini silmcl>.. 
işlerin altından ..... Jlkisi glhi -

lay kolay kalkamıyordu. 
Gençliğinde olsa bunların ağzın
ıı girer, burnundan ~ıkardı .. Gel 
lelim, otuz yıl sabahlara lrndnr 
tak ıokak sürtmek insanı Yaktin
ıı evvel kocatıyordu. 
Otuz yıl bu, dile kolaydı. 
Son zamanlar, fener aşırı - diz
inde derman kalmadığından -
lenmek ihtiyacını duymağa baş
ıştı .. 

ltör olası işlerin eskisi gibi bedi, 
l'eketi de yolrtu. 
~skiden h rkes haline, ,·aktiııe 
l'e gönlilnd~n ne koparsa Yerlröl. 
~'akat günlerden bir gün mahalle
lnde otqran yenl hcledtye ı ejsi
~ evine hqkcl parnsı ist.cmeğe git
~l zaman. çıkarıp açık duran a\"U· 

a - köpeğe ekmek atar, dtlcnci-
13adııka verir gibi - beş kuruş at
lşJardı. 
l>arayr getiren ahrf'tlik "nz mı 
ldt yoksa? .. dire soru nen. bqşıoı 
ldırıp bir a,·ucundaltl paraya, bir 
Uç katlı kAgfr lrnneye bakmış. 

1 ll<'r gillümsemiştf. 
l>aha Ustündcn lltl r,ün geçmemlş
k\ hokçllcrl onar lira aylığa bağ
ıl r. 
:unnhı boy11una parayı az.ınsan
~ını o kapı kulu "beyefendi,, si· 
il kulnp'.;ma üfUrmUş ola<'aktı. O 

bugündür hal böyleydi işte .. 
On lira da Uç baş insanı. ancak, 
1t kana.at.., geçindirobiH)·ordu. 
l!:akfden bayramları telekler, rn
ıan dnvulcuJarı ,.e kUnge arabacı 
ı gibi, onlar da bekçi hakkı -
~rnmına gör~. ramazan bayramı 
1>armak. kurban et - toplarlar

) Şimdi bunların hepsi yalnız ma· 

1
1e bekçilerine yasaktı. 
1•ınu, olsa ohm o kırn.ntn belediye 
1 y:ı,ı:ı.hlllr ll.~Şişcslnl sildiği kan 

1
• \·erine taktı. 

()rtalrk. 1)1don iyiye kararmak 
teyc}J, Daha kandlllcrl silme işi 
l'rıeaen. )·akma işi bnşlnyncnk, o
bittrlr bitirmez, sokaklarda sOpıi 
<loıaşmak gelecekti. Bu, lıergün 

:ı(l devam ediyor, uyku için nn
Uç. dört saat kalıyordu. 

"1strğı kandlH tekrar indirdi, yak
rıuıını kısarak yeniden astı. Ev
erı yoksulluklarmm derecesi nl 
ka\·pyamazlarClı. Fakat küçUk 
ayı "Güllü hanım iptldnlsl .. ne 

Hkte.n sonra. ~:oksulluk fect blı· 
\tıe kendini gösterivermişti. 
iUc,,e kadar gUc halle okutabildi
Ve üçüncü sene - çocuğun ağla
na kulnk asmıyarnk - yolla -

~ •lar. 
~il.kat hoC'a harıımlardan biri, bir 

l:olunu kesti: 
~en zeki talebemi benden nldı

ı~~ollu sitemler etti, yollamama
A 1 tı sebebini sordu. 
~~em, ağa beyni kannmryan se- ı 

l tanımaz görünen bu kadına 
t~l gUlUmscdlBlni hatırlıyordu. 
,
0ca hanım. f::ı.zla ısrar ediıı<'e 
'~l:tıcğc, sırrını vermeğe me('bur 
· l<endlsl anlatırken. hoca hanı 
l"Uzü yoksı..ılluğu çok basit bir 
~tet. sırf göndermemek için uy
~ tıiuş blı· ynlıın fmyıyor gibi, 
~lızı bir hal almıştı. 

t , f!ki ef:>ndlm. pel{i., ona ben 
~. ~ f'clnlm. ı:;lze zarnrı dokun
• u \li. 
\rı llrc:ak. )'üdi ltrnlla bnrışıkt'ı, 

~ s 'lvordu canım. Anası, ııa-
h~11lr !ı:-rinl. "Yf:.stn .. I ne lrnluylık 
ıı,, 1 Ntnistı. Bazı l.ın~ııı<ln ua.nıaz 

"Yfısın .. olrnrkon. Gani kn<lı
-ı' 'lir ını "'''arıyordu. 
1{1 hnnırnrı (Uç yılclrr sP.viştil;i 
etrı. Üc) evleninceye lrn<'lar, 

":\ t bir bucuı· ay dm·um etti. Ve 
A.rk ... ı;ı ~(,'ltnenıc·1~e haşlr.dr. 

ttıı,ı°lsa "U<' .. e Jrndr.r okudu. nz 
""' ilki\ rem dh•r• r.ocl\~U ar-··ı~\q l • . ... b 

(\ ıo Jo!Jıımaııınzlık etmedi-

Zclllıa hergtin, kış, yağmur, kar 
demiyor, -nyağmda takunyalnrla 
mektebe gidip geliyordu. 

Son zamanlarda mektepten göğUs 
lük yaptırmalarını emretmişlerdi. 
Zeliha her akşam "göUslük de göUs
IUk,, diye ağlıyordu. Adem ağa bunu 
hatırlar hntırlamaz doluktu. 

Zelihayı yamalı ceketinin eteğine 
yapışıp "Ruba, götislük., diye ağla
yor zannederek titredL CekeUnin 
ete~i ta.rtaklnnır gibi oldu. 

l<arasmda bir roağnezyum ışığı 
yaııclı, söndU. Alnına konan bir si
neği kışlamak istiyor gibi, knfasın
daki düşilnceleri koğmak için elini 
salladı. Bu, zaman zaman, sık sık 
oldıı. 

tçinde çocuğunun bir tek arzusu~ 
nu olsun ''erine getirememekten 
doğma bir baha hicranı vardı. 
Eğer Zellhanın bu arzusunu olsun 

yerine getiremezse gözleri açık gi
derdi. Zellhaya göğUslilk yaptırmak 
muhakkak rnzımdr. l''akat nasıl? .. 
Borç para mı istlyccek, veresiye mi 
nlnı•akt? Hanı. lmkAnsız şeylerdi 
bunlar .. 

.A yJığr vaktinde verseler "haydi 
birkaç kuruş ayırırım .. derdi. Ama 
kör olası ayJrk dn ''aktlnde çıkmaz 
dı ki.. Çıksa bile bakkala, çakkala 
borç çoğalmıştı. Herif nerdeyso yo
lunu kesecekti "paramı,. dly .. 

!'e yapacaktı? Kafası tekrar ge
çlC'I hfr mağnezyum aydınltğr içinde 
kaldı. 

Ortalık iyiden iyiye kararmıştı. 
Korkunç birer ağız halinde nçılan 

dar, karnnlık sokaklar, onu kcndile
rlııo do,ğru çekiyor, cekiyorlardı. 

-ıı-
Ertesl gün. ay başıydı. 
Belediye hor ay bütiln mahalle 

b()kçilerine aylık vo fenerler için 
gnz_>·ağı dağıtırdı. 

Daireye girdiği zaman, aylıkların 
ancak yedi, aekiz gUn sonra verilece
ğini öğrendi. 

Fener başına on lk1 buçuk dirhem 
gnzyağr ala.rnk, evine <loğru yoll::ı.n
dı. J{npıdıın içeri girinceye kadar bu 
kötü hayatın ortasmdn namuslu bir 
surette, bir telgraf direği gibi dim
dllt ayakta kalabilmenin şerefini 
duydu ve yaşadı! 

Zelihayı ' evde görUnco şaşırdı. 
- ZeUham mektebe gitmedin 

mi? diye sordu. 
Çocuk. a~lamaktan kan çanağına 

dönen güzlerini yere indireli. Baba
sının yUzüno bnkmağa sıkrlıvor gibi 
bir hnli vardı. • 

Kızın yerine romatizmalı ayağın-
daki pehlivan ~·nkısını açan hnsta 
knclın cevap \'Ordi: 

"- Göğüsllilc yaptırmadan. lrnpı
dan içeri adım atma. hndi J:if, ynp
tırda gel.. diye ko,·a'1a~·rvermişlcr ço 
cuğu .. Bunlnr nP hlçinı insanlar ki? 
Kafam kızıp ı;-elit· .. Bir r.-ün Alimal
lah çatmağn vardıracai'ım. 

)\dem ağa hiç ~esiııl çıkarmadı. 
Sanki dnr. rutub<'tll od<>mn alçak 

tavanı glttlkce alçalıyor. Adem n~a
nrn başına cöküyordu. 

O gün akşama kadar. 7.elihaya gö 
ğfüılilk yapamamış olmanın rstrrabı, 
bir pehllnı.n rakısı gibi yüreğine fş-1 
ledl, durdu. 1-"enerJere yağ koymağa 
çıkmadan ciıı<'e kuyudan su çekti. 
Yarısını boş Lir tenekeye boşalttrğr 
gazyağının üstüne suyu ilfıve etti. 

Bunları yaparken elleri titriyor, 
yfizU kızarıyordu. _... Sonu yann 

Mustafa Niyazi 

- Ncrcrlen bildin?. 
- Bilmiyecek ne var bunda? 
- Sen ermiş misin, nesin kız 1 Doğ. 

ru söyle Allah aşkına .• Nereden anla . 
dm? Merak ettim doğrusu .. 

- Ben daha başkr:ı §eyler odc b!liyo· 
rum amma. söylemem, dedim. 

- Ne bi iyorsl·n ıöyle carım kar· 

deşim .. 
- Sen onu hala seviyorsun!. l!r 

senin için artık o ölmüştü?. 
- Kız sen·lc- mt h:ıkkak bir ~eyler 

var. Ben:m aklımın crtmiyeceği bir şey 
ler .. 

O hunllrı söylerken hakikaten şaş. 

mış olduğunu gösteriyordu. Gözlerini 
gözlerimden ayırmıyort:iu. EJiyle elim· 
der. tuttu. 

- Beni seversen söyle .. 
Daha kendini tanıyalı belki de 

saat olmadığı halde: 

- Beni seversen! 

dört 

Diyecek derecede bana umimiyet 
gösteriyordu.- Bu. söylediği mani ile 
düşüncesini ortaya koymu§ olduğunun 
bile farkına varmıyacak kadar kısa gö 
rüşlü kıza ~.:ımamak kabil değildi. 

Nipnlısrnın askerde olduğunu nere 
<len anladığımı söylememeyi doğru bul 
dum. Bu, gerçi omı merakta btrakn(aktı, 
Fakat, bana, burada bulunduğum müd 
detçe başka bir göıle bakmasını temin 
edecekti. 

- Seni severim amma, söylemem 
kardeşim, dedim. 

Ben bu kat'i cevabı verince, o kestirip 
attı: 

- O halde tanıyorsun. 
Sonra, benden cevap almıya bile lü

zum görmeden, bir yarım daire cizerek 
dönüp gitti. 

Makine oğultuJarı arasına karışan 
şarkı ve gazel oğultul:arı sürüp gidiyor
du. 

Yaptığım bobinlerin adedini artık 
bilmiyorum. O kadar fazlalaştı. Yerlere 
dökülen parçaları topladım. 

Yorgunluktan ayaklarım sızlıyor. Za 
man zaman sağ ve sol bacaklarımı yer. 
den keserek dinlenmiye çalışıyor, bi. 

raz uzaktaki makinelerde durmadan ça 
lışan erkek va kadın işçileri seyrcdi _ 
yodum. 

yorum ya ... 
Maksadım, daha ilk saatlerde geçim -

sizlik çık:ırinak değildi. Belki bunu da 
tecrübe edecektim amma, henüz sırası 
gelmemişti. 

Bereket ki o da üstelemedi. Yoksa iş 
alevlenip gidecek, proğramımın sonun
daki madlifeleri daha önceden tatbika 
b::ışlamış olacaktım. 

Soğuk kanlılığımı muhafa?:a ettim. 
Yerdeki öte beriyi toplayarak kenara 
koydum. Yumak taııdım ve makine ha. 
~ındaki sanlan bobinleri gözden ge-
sirclim. 

• • • 
öğle olmu~tu. Birdenbire makinele. 

rin oğultuıu kesildi. f şçilcr dağıldı. 

Şiırilli, makine oğultusu yerine fabrika· 
yı i~çi gürültüsü kapladı. 

Biz bir kaç i§Çi, yün yumaklann üs
tüne bturaralc. fabrikaya gelirken, ya • 
mmızda getirdiğimiz yiyecek paketle -
rini kucaklarımızga açtık. İşçinin en 
tatlı yemeği biraz katrkla somun ek -
mektir. Eğilip kalkmanın boıalttığı mi. 
deye inen her lokma, işçi kuvvetini art
tırmakta devam eder. 
Ağız şaprrtıiarr arasında doyan ka -

Gözümü Zei.1radan ;ıyıramıyorum. Ne 
tatlı, ne iştihalı yemek ycyişi vcı.ı ! Mü. 
temadiyen gülüyor. Her ~eyi güzel gö-

rüyor. Onun için dünyanın hiç bir kö
tü tarafı yoktur. Hayatından, kazancın. 

dan, çalışmasından memnundur. Daha 
fazlasında güzü yok. 

Yemek srrasında, iki gün evvel fab
rikadan aynlar;ık daha yüksek yevmiye 
ile başka yere ı:iden bir bayandan bah. 

sediyorlardı. Mevzuu, yanımıza gelip 
çöken ye§il gözlü bir kız açmıştı. Daha 

Çok dalmıJ olacağım ki, yanrma ge. gelir gelmez: 
len gözcünün farkına bile varmamışım. - Zehra, dedi, iki gündür Fikret gö-
Birdenbire sesinin kı.ılaklanmda oğul - rünmedi. Nerede, hasta mı acaba?. 
dadığını duydum: Zehra, lokmasını yanağ:yle di~leri a· _.. Devamı nr -----------------------------... , ... ..., ......... ________________________________________________ ...... 

Haber dt'nh: ve ma<'era romanı 1 ı ı 
kuJlanı ncağı hakkında bazı m a l öma t,. 

Yaz:ın: Ali Rr7..a Seyfi. 

El yapması resimlere baktığım zaman hayli şaş
tmı.: buolarctan blrJ Parlste kaptan Bllakıu e
vinde rastı.adığrmız ( Gökgürültüsil Con) un res
miydi Bunların arnsında Pnristc bulunduğu
muz otele kaptan Bllakrn mektubunu gotlren 
(Dört ~özlü) nün de bir kabataslağr vardı. Lakin 
asıl honl düşündüren başka bir rcsimcl!: Bıı r\•
slm hnrp tckııesile. hiiyük zırhlıya benzi~·en bir 
::emlyl daha kıznktn yapılırken göstnrlyordu. 
Gazetelerden birlndnn kesilmiş hir parça. cenu
hf Amerika rumhuı·i:retl11rlnden lıiri irin ynmlan 
faknt herkesten nek srkr saklanılan bir lınrp ge. 
mi~lncl('n bahsndlyordu. nu tekne. makine ve si
l \hça ~·eılj C'Di bir pi. n Ustüne )'anılmakta oldu-°' 
ğundan. onıı yapan fehrikn tok ke.llmellk ma!Q
mat vermb·Mmnş. Bütun bıı resimlerle gazete 
l·csmelc>rlnln. hüvilk mektubu okumn<hkçn hnnn 
hir şn\' {F' r<'f mlvf're.r. i belli olduı;und:rn hı:m<'n 

mektuhn başla<'lım. nlrlnçl SRyfnnın tizerlnclc şu 
başlık yazılıydı: 

(Şnlıin tarnfrndan okunmak Uzere bir za-
man dostu olan Martin Hal tarafından yazıl-
mıştır.] 

"Dostum Şahin; sen şu sözlerimi okurken 
ben artık ölmUş bulunuyorum. LA.kin okumada n 
önco şu noktaları iyi clUşUn: Benim, uğurunda 
tatlı canımı fedn ottlğiın bir işi sen de üstUne al
mak ısıtıyor musun? tstiyors:ın lyl bil ki: Se
nin hayatın dn benimki kadar tehlikede buluna
r·aktır. Eğer bu satırları okuyup bitirirsen ve e
ğer sende, halinden anladığım gibi. gösterişi sev 
miyen bir kahramanlık ,.e insanlığa hizmet ile 
büyük, tehlikeli işlere atılganlık kanı Yarsa, ölU
nıün kırdığı elimden düşen bu işi sen bitlrmeğe 
kalkışacaksrn. O halde benim ckdlğiml senin bic 
mekliğln de çok muhtemeldir. 

'nu dediklerimi iyi dUşUn, onn göre hareltet 
et ki: Sonra başına gelecek frılft.ketlerden beni 
mesul tııtmı:rasrn. Şimdi bu k!\ğıtıarı oktıyup O· 
kumamnk senin elindedir .. ., 

Bu son keUmelerden sonra sayfa bir çok 
srfırln.rla dolclurularnk boş bırakılmıştı; sanki 
ölü dostum İngiliz böylC'ce bana düşünmek ve 
kat't karnr Yermek için vakit bırakmıştı. 

Den beş dakika dUşUndüktcıı sonra karnn
nı ı vordim ''e okum ağa haşladım: 

''Ben Livorpool şehrinde doğdum. kUçük ya-

da, Ş!Hde, Ümitburnunda Elmas madenlerinde 
çalıştım, stiründüm, Avrupanm bütUn limanlarını 
tamdım. Yirmi iki yaşında beş parasız gene 1n
giltereye geldim. Burada bilmenizde fayda ol
mıyan birtakım sebeblerle lnglltere devleti (ha
fiye) lerl arasına girdim, birkaç yıl içinde ken
dimi lşgUzarlığımla tanıttım. En sonra henl hii
knmot ltalyanın Spozla limanındaki torsanedo 
yapılmakta olan yeni bir gambot hakkında mUnı 
kün olan malumatı almak üzere oraya memur 
etti. İtalyan gemilerinde çok çalıştığımdan 'e 
ftalyancayı kendi dilim gibi btıdığimden hüku
met bu iş için beni nıilnaslp görmüştU. Speizaya 
gidip tersane amelesi yazılUım, bir ay sonra dn. 
o gambotun plAnını alınış, lfızım olan herşoyi öğ 
renmiş bulunuyordum. İtalyanın doniz harp sn
nayllnln merkc?J olnn bu limandaki de,·ıet tersa
nesi ve hususi gemi yapmn tezgllh ları benim fa. 
aliyet sahatndr. 

şımda büyük bir heves ve ateşle gemilere kaç-
"Ad ız bi r cml ile onun ta a ı ' c ne~"'~---...iım...ıtım.lclill:__;Wıs.cJWJ;....a.W.m.....a.i.-..ııJ.L-..ıL--..u...-~----------------------

Bir gUn işimi bitirdikten sonra tersaneni n 
nrknemdnki güzel manzaralı tepelerden birine 
çıkmış, bir zoyUn nğacının g6lgcslnc uzanarak 
mavi denizi. deniz kıytsındnki tersane ve tez
gAhları seyrederek başımı dinlendirmekte bu
lunmuştum. Gilneş batmnğn. başlamıştı, son ışık ... 
lnrı tezgt\hlarda yapılmakta olan lJUyük tekne• 
ler!n clemirlerlni parlatıyor, Spçzin şehrinin bl-
11nlar1111 süslüyordu. Ldkin birdenbire gözUme i · 
lişen bir şe): beni yerimden sıçrattı: Aşağıki te1 ... 
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'ne~·,.. Memlekette Hatay 
• • ba ramı merası mı 

Hatayın yeni rejime resmen kavuş
tuğu tarih olan dün memleketin her 
tarafında büyük bir sevinç ve co~1<un
luk içinde kutlulanmıştır. 

Şchrim"zdeki Hatay erginlik cemi
yeti mensuplan da dün Eminönünde 
bir toplantı yapmışlar ve hep b•rden 
Taksime giderek Cumhuriyet Abi:lesi
ne merasimle çelenk koymuşlardır. 

D:inkü toplantıda cemiyet reisi dok
tor Abdürrahman Melek bir söylev ve
rerek ezt.:ümlc şunları söylem"ştir: 

••- Büyük Kurtarıcı Ulu Önder 
Atatürkün yarattığı scvgıli Hatayımı.,., 
bugünden itibaren statü ve ana yasası· 

nın mer'iyete girmesiyle istiklaline ka
vuştu: dünya haritasında müstakil, 
ayn bir varlık olarak yer aldı. Uzun 

eJren çetin mücadelelerden çektirmiz 
binbir ıstırap, katlandığımız bi:ıbir 

mahrumiyetten sonra bu mesut '.ı ad:se 
biz Hataylıların kalbini sevinçle, ne~e 

ve limitlerle doldurdu. Kurtuluş bay
ramını, Hataydaki kardeşlerimiz, vatan 

~lanmız gibi biz de bura.da kutlular

ken bize bugUnU gösteren Atatürke he
pimiz namına sonsuz minnet ve tük-

ranlarımızı, candan bağlılığımızı tekrar 
etmeği mukaddes vazife bilirim . ., 

Başkan bu sözlerden sonra, Hatay 
davasının halli için TUrk milletinin, ve 
hakkın tahakkuku için Türk hükumet 
ve matbuatının gösterdiği hassasiye
te teşekkür ederek r:utkunu şöyle bi
tirmiştir: 

''- Arkadaşlar 1 Hatayrn istik tali 
hepimize kutlu olsun. Bizimle beraber 
bugür>:i kutlulıyan ve cemiyetimiz~ gel
mek lütfunda bulunan zevata, gazeteci 
arkadaşlara teşekkür ederim.,. 

Gcı.:e Beyoğlu, Kadıköy, Emikönü 
ve diğer bütün Halkevlerinde merasim 
yapılmı~ ve mutlu gün herkes tar<1fın
dan heyecanla kutlulanmıştır. 

Ankara ela 
Bayram münasebetiyle Ankarada 

~enlikler tertip edilmiş, müsamereler 
verilmiştir. Memleketin her tarafı:ldan 
Atatürke ve hükumete teşekkt:ir telgraf
ları çddlmiştir. Ulus meydanında Ha
tayh gençler tarafından heyecanlı te
zahürat yapılmıştır. 

Memleketin her tarafında ayni §ekil
de şenlikler ve tezahürat yapıldığı ge
len telgraflardan anlaşılmaktadır. 

Halayda hiidiseler 
nası oldu? 

Baetaran ı lnclde 
bir sevinç içinde biribirini kutluluyor, 
gruplar halinde, Türk bclediyesınfn 

önünde birikiyordu. 

mamen mahalli hUkUmete ait bulunu-
yor. 

Huı;Un TUrk Alevilerinin nüma
yişlerine mukabil Fransızların teş
viki tıe diğer anasır tarafından (Su 
riye bayrağı isteriz) şeklinde bir nu 
maylş yapılması bekleniyor. 

Birılcnbire, mahalli hüktlmet zapti
yelerinin, kalabalığı dağıtmak için hay 
kırışarak öteye beriye saldırdıkları 
görüldil. Bunlnr, ili komL~r kont dö 
Martelin gclmiyeceğini söyllyerek, hal 
kın derhal dağılma."iI 18.zmıgeldiğini 
bildiriyorlardı. Halbuki, Hatay Türk-

HAdise ihtimalinden korkmuşlar! 

leri, Şamdan hareket eden yükselt ko
miserin Antakyaya gelip yeni rejimin 
tatbikını ilan edeceğine muhakkak na 
u.rlyle bakmaktaydılar. 

Zaptiye kuvvetlerinin halkı dağıt- ! 
mağa yetmeyi5i karşısında Halebden 
kamyonetlerle kuvvet getirilişi herke- 1 
se anlattı ki mandalar idat E'Si bayra
ma iştirak etmiyor, kont dö MJıı1:el, 
bUtUıı ümitlere rağmen Antakyayn gel 
mi yordu. 

15 kamyonetin taşıdığı kuvvetler, 
'1'ilrk belediyesitıin önilnde toplanan 
halkı kordon altına almakta gecikme- ! 
öi. Bunu beledi ·e binasının pencerele
rinden uzanan sil!hlarm tehdidi ta.kip 
etti. Karar kat'iydl: kalabalık dağıl
madığı takdirde ateş nçılacalttı. An
takya karakol kumandanı bağırarak 
anlatıyordu ki, Hatay bayramı yalnız 
Tilrk mıntakasına inhisar ettirilmiş
tir ... Bunun Uzerine, Hataylılar bele
diye rt:eydanını bUvlUc bir sükünetle, 
itidalle terk~ttller. Ve halk mümessil
leri, Milletler cemiyetine. TUrkiye ve 
FrRllSR. hl\kume lcrine vaziyeti telgraf 
la bildirdile;r. 

Hndisele.r arasında Antakya baş
konsolosumuz halkevindc bulunuyor • 
du. Kalabalık bu defa, halkevinı ku-
şattı ve burası içten gelen samimi fa
kat hiçbir mman taşkınlık c:erc;evesi 
içine girmiyen göstcrlcılere ııahnc ol
du. Herkes ayni şeyi bağırıyordu: 

- Ya.sasın Ataturk! 
- Yaşasın ana vatan! 

Şam: 29 (A,A,) - Yenl Hatay re
jiminin llAnı milnasebetile bugUn 
için İskenderun ve Antakyada yapıl
ması mukarrer merasimin karışık
lıklar çıkması endlşeslle yapılmıya.
cağı na.n olunmuı,tur. 

Suriyede nilmayişler 
Şam: 29 (A,A,) - BugUn Araplar 

Şamda ve bUtiln Surtycde yeni Ha
tay rejiminin tatbika konulmasını 

protesto için umumt grev llln et
mişlerdir. llomsda halk ile polis a
rasında carpışmalar olmuştur. KUt
le halinde büyük Arap nümaylşleri
nln ,·uku bulması bekleniyor. 

Suriye Başvekili Pariste 
Paris, 29 (A,A,) - Havas ajansı 

blldiriyor: 
Surive başvekili Cemil Mardam 

bu sab~h, Fransa hariciye müsteşarı 
de Tessan ile bir görüşmede bulun
muştur. Bu hafta içlnda iki devlet 
adamı arasında, Suriyeyi alAkadnr 
eden siyasi ekonomik, mali mesele
lerin heyeti umumiyesi üzerinde 
müteaddit görüşmeler yapılmıştır. 

Delegenin tahriklerine dair 
bir vesika 

Ankara, 30 (hususi muhabirimiz
den, telefonla) - Hataydaki Fran
sız delegesi Garo'nun muhtelif un
surları blriblrlerl aleyhine nasıl tah 
rlk etmekte olduğuna dair yeni ha
berler alınmış ve yeni ves1k,alar elde 
edilmiştir. 

Milletler cemlyetl heye"tl Hataya 
geldiği zaman köylere gönderdiği 
beyannamelerde Tilrkleri toplanma
ğa teşvik etmiş, sonra da bunu halk 
tarafından yapılan bir nUmnytş su-
retinde kabul ettirmek tarafına snp 
mıştır. 

Fransız mUmesslllnin köylere 
ggönderdiği tamim terden biri, yanl 
bu tahrikinin vesikası şudur: 

"21 ilktoşrln 937 de Antakya.ya 
gelen Mllletler cemiyeti heyeti ve 
TUrk konsolosu orayı teşrif edecek
ler ve orada yemelt yiyeceklerdir. 

ırmmnnmmımn u ,.. _ ... ,.,... 11 ıeM,..aı 

Londra 
müzakereleri H~tay ürklerine bayram yaptınımadı 

kUltUN' da rntı beklenen bir gUndc bu garip ve antafıl Londra, 29 (A. A.) - Çemberlayn, 
Eden, Şotan ve Delbo arasmdaki mü-
1.8.kerelere, mukarrer olduğu veçhile 
saat 11 de hariciye nezaretinde 11 nu

H ATAYIN yen! rejlml dün ywll 29 lkln 
clf.cerln gUnll tatbik edllme~c b:ışlruın 

caktL BUt.lln Hat.aylılar ooıUnU milli bir bay 

maralı dairede başlanmıştır. Müzake- ram «ibl ı.-uUulamalc ıctn huırlılnrnışlardı. 
reler 18,45 e kadar silrmil§tilr. Müza
kereler bittiği zaman bir tebliğ neşre
dileceği tahmin edilmektedir. Fransa 

Fakat arclcn haberler, l"ramıız: delegeel Oaro' 

nan bUtün &e"1nç teza.hUratmı menettiğlnl 

bildlrm.letır. Aıun Uıı diyor kl: 

hariciye nezareti umumi katibi Leger, "Bu haberlerin taraııo.t1 henüz atınmadı~ı 
siyasi işler müdürU Massigli, Fransız l~in Ankarı:ı.da. fhUyaUıı. tel!kki edlllyor. Fa 

sefiri Corbin ve İngiltere hariciye ne- kat ilk mo.Iflmatın uyandırmaJlt tabii olan 
zareti dahııi müsteşarı Sir Robert derin blr leessur de pek açık görUIUyor. Te 
Van Sittart, müzakerelerde hazır bu- essürUo sebebi ıudur ki Hatnyda TUrk -
lunmaktadırlar. F'r'aııaız le§rikl mesaisinin en güzel tczahQ 

ınaz vaziyet bcllrmi.Ur... ıi 
Krırun ba:ınıuh:ı.rr.rJ s tszlerlnJ ,.ö.) le biti 

yor: 
•'Hntny i şinde T:lrkıyenln 'istod!ğı açt1' 

lır ı Bu dn .Milletler cemiyeti kararının 
tatbikinden ibarettir ki anha ilk gtındıı bU 
da..-ıı.nm oyuna ge~l rllerek urutuırnal< roııl< 
aadı takip e<llhll,.I şUphesf kendini göster 
mi~Ur .. 

Acaba hakikaten vazıyet bu mudur? ıın 
kQmeU:ı sürat llc icap eden tetkikleri ve 
te§cbbüslcrı yapara k hnkiltatl olduA'U gibi 
Türk eflttm umumlyeslnc bDdlnnc.si ı.ıızun 
dır. Salılhlyetll mnl~a.mların bu yo!da ,·ercce 
ğf izahatı snbırswıkla bekliyoruz. .. 

Akşam üzeri, başveuıet idaresın - Yasak edilen bayram 
den çıkarken, Fransız mümessillerin- TAN' da \ ut unsurları blrlbirinc dUşman etmekUr· 
den birl demiştir ki: Suriyeyi parçala.'llıık ve istlkltılden aıabfUll1 

_ Görüşmeler, iki taraftan da çok A HMET DıtN l'A.LMA."lf, da ayol IDe9 bırakmak hu.ru.rundaki emel ve entrlkalıırııı1 
rü zuu tahlll edJyor: Hatay, Fran!I& ve gl%lomek için de Hatayı bir tahrik tlteU d)ye muvaff akıyetll olarak gitti. Gö şme- Tllrkl,--•- •~k"ffül' u·· altında "al..'lll -~rk lçtn geıeıııe 

,,.,...., "" '" " ..- ltullnnmaktadır. Biz böyle oyunlara lere yarın da devam olunacaktrr. tııvl"rc)·e beıı:ıer bir muhit olaca.lctı. Fransu eııııiye 
" yiz. Hiç gtlpbe yoktur ki, Suriye de E: Bllj!Ünkü toplantı memurlan bu &1izt'l ihttrnaJo mlkut tıaurla 

Londra' ~o (A. A.) - Fransrz ve m11lardır. Milletler cemlyetınln terefl ".., ltl C<?ktlr . ., ld. 
" lkaadin Tan ba~uharrlrf gene l,aret ediyor 

10 İngiliz nazırları, görüşmeler hakkm • ban ela en nazil< bir dakikada bu 
80 

h'h·Uk bir ı,..,,,mct verdiğimiz Fnınsu. dos1 
hududuna dBhlldJr. ..., ~·J 

daki resmi tebliği tesbit etmek üzere lll tehdit aıtrncıadır. oıup blWllcrl ~ 
d (TU ki t" 1 Ahmet Emin Yalm3n eöyle dlyor: F-ft•4 hUkOnıctfne bildirmek "·e FrruısaJIOI bugiln ~ant 11 e r ye saa ıy e . "Fransız mtısternlekecllerlnin oyunu eok ·~--

13 de) başvekilct dairesinde son bir aşikArdır. Makaat Hatay muahedemıl tat yııkm p.rJ.'"takl Framn me-mnrlnrmm çtrldll 
toplantıda bulunacaklardır. blk eder glbl görünmek, fakat türlU tUrlll ve entrikalı gldl't Ue bernber olup oııusdıl' 

M. Chautemps ve Delbos, öğle ye- h:.::J::.:Ie.ı:11:...d::o:.:.la::p:.:.ta::r:.::ıa::__:.bun_u.....:.çu_rU_tm_ek_u_r_. _u_uh_t_e __ n_ı _me_y_dana __ tıka_nna __ ı<_IAumdt ___ r. ______ _ 
meğini Bukinhgam sarayında kralm 

davetlisi olarak yiyeeekler ve öğleden u· · ç Ve k a· I et 
1
• n sonra saat 16,30 da ParUıe hareket e-

deceklerdir. 

Neler gllrftşftldU? k ld 1 v 1 rı 
ren1:=g~e~~ktito~::ı~: a ırı acagı şayıa a 
dayetinde, Lord Hallfax, Almanyayı Ankara BO (Hususi muhabirimiz foklifi üzerine cumhurrelsinln tas· 
ziyaretinden hA.sıl ettiği intibaları telefonla) - Son günlerde bazı 18- dH:i ile tao.yyün eder. t 

1 k b"ldl işti Fr tanbul gazetelerinde GUmrUk, tnhl- Devlet daireleri, biri başvekAie 
tam o ara ı nn r. ansız na- 1 olmak üzere, devlet işlerinin fnklşa"' · tin eh • ı· f sarlar ve Ziraat bakanlıklarının ka zırlan, bu zıyare emmıye ın tık fına göre ve devlet işlerini ınzuıntc. ih dırılacatı ve yeni bir müsteşar 
tam surette ka.bul etmişler ve ist • ihdas edileceği ve kabinede bu nevl- suz yere parçalamıyacak suret n 
daf edilen noktaya varılmış olduğunu den diğer bazı tadillt yapılacağına b.işvekllln tekliti ve cumhurrelsln~-
kaydeyleml9lerdir. Bundan sonra, mUs dair yapılan neşriyat hiçbir esasa tasd~l ile veka.Ietlere taksim 01 

temleke meselesi bUtün cephelerden dayanmamaktadır. Tekzip olunur. 
tetkik olunmuş ve bu meselenin yeni Mecliste dilnkil milzakereler 
bir tetkiki ica.b ettirdiği kararlaştı- Ankara 39 (Husust) - BUyUk 
nlmıştır. Mlllet Meclisi dün Hilmi Uran'ın baş 

Bundan sonra Delboe'un Orta Avnı- kanlığında toplanarak, lzmir sayla.-
paya yapacağı seyah:ı.t mevzuu bahse- ,.ı Celll Bayar ve arkadaştan tara.-
dilmi• ve her iki memleket, her yer- fından Teı;kllltı Esasiye kanununun 

~ o, .n, o. o, 60 ve 61 inci madde-
de olduğu · gibi oralarda da sulhün i- lerinin değiştirilmesini ısttyen ka-
damesi arzusunda bulunduklarından nun teklifi ile, gene Cela.l Bayar ve 
Delboe'un ziyaret edeceği memleketle- ıs arkadaşının devlet dairelerinin 
rin vaziyeti de tetkik olunmuştur. veklletlere tefriki ve slyast mtıste

şarlar hakkındaki kanunun değiş-
Bilahare, uzak şarktaki vaziyet, meslni istihdaf eden teklifleri ile 

müzakere edilmiştir. Her iki taraf: va- TeşkllAtı Esasiye encümeninin bun
zlyetin vahimliği ve kendl menfaatle- ıa.ra ait mazbataları müstaceliye~ 
rlnin muhafazası için müteyakkız dav ka.rarile mUzakere ve kabul etınio-
ranmak IUzumu U7.erinde tam sut"ette tlr. 6 

t 1 1 TeşkllA.tı Esasiye kanununun 
mutabak:ı.ta varmışlardır. spanya Ş maddesinde yapılan tndılA.ttan sonra 
de görll,UlmU.ştUr. Bu mesele ile ala- maddelerin aldıkları ı:eklller şun-
kada.r olarak ademi mUdahale siyase- ıardır: 
tinin tamamile doğru çıktığı kaydolun H uncll madde: 
muştur. Başvekll Reisicumhur canlbln.dcn 

ve Meclis azası meyanından tayin 
Herkes, gôrURillelerden memnun o- olunur. Sair yeklller başvekil tara-

tarak ayrılmıştır. Bu toplantı şimdiye fından Meclls aı.ası arasından intl-
kadar yapılan toplantılar arasında hap olunarak heyeU umumiyesl re· 
çok bUyük bir muvaffakıyetle netice- tsicumhuruo tasdiki ile meclise ar-
lenenlerden birisidir. Her iki taraf da zolunur. Meclis mUçteml değllse arz 

keyfiyeti Meclisin tçtimaınına ta· 
bütün meınleketlerle iş birliği yap • llk olunur. ııukumet hattı harek~: 
mak arzusunu imar eylemiştir. Matı • ve siyasi noktai na.zarını azaınl b 
mafih, herhangi hakiki müzakerelerin hafta zarfında Meclise bildirir ve 
nazarı dikkate alınabilmesinden ev - itimat talep eder. 

vel daha çok ihznrl faaliyete ihtiyaç t~~~ı~~:.1na~::tfe ve mesullyetıerl 
bulunduğu da kabul olunmuştur. mahsus kanunla. tayin olunur. 

Almanya hangi mfüıtemlekeleri 48 inci madde: 
VekA.letlerin toşklll tarzı, mahsus 

ffftiyor ? kanuna tA.bldir. 
Londra, 30 (A.A..) - Havas ajansı- 49 uncu madde: 

nrn muhabiri bildiriyor: Mezun ve herhangi bir sebeble 
iyi bir membadan bildirildiğine göre mazur olan bir vekile icra vekilleri 

Hitlerin Lord Halifaxa bildirdiği müs heyeti azasından bir diğeri muvak· 
katen niyabet eder. Ancak blr vekil 

temleke talepleri şunlardır bir vekAletten fazlasına niyabet e-
Almanya hükumeti, Kamerun, Togo, demez. 

ve Belçika kongosiyle Portekiz Ango.. 60 inci madde: 
tasının mandasına tevili edilmiı olan tcra '\"'eklllerlnden birinin divanı 

. . Al\ye sevkine dair ~Urklye Düy?k 
arazinin tamamiyle kendisine iadesını Millet ~fecllsincc verılen karar 'e-
istemit. fakat şimdi Japon mandası al- kAletten sukutu dahi mutazammın-
tında bulunan Tanganyika ile büyUk 

dır. 

nur. 4 5, 
3117 numaralı kanunun 2.s. 'e-

6, 7, 8, ve 9 uncu maddeleri Jlg& 

dl!miştlr. ~za· 
Bu son kanun lA.ylhasının ın~a1' 

keresi esnasına Glreson sayıavı lbi· 
kı Tarık Us bazı noktaların tavz ıro 
ni istemiş, buna, TeşkilAtı Esa~u~ 
encümeni mazbata mubarrlrl ..;e ın· 
teakiben de rell!I tarafından tatın ye 
kA.r cevaplar verilerek teklif reie
konmuş ve ittifakla kabul edllill 

u~ ~~ 
Kamutay bu toplantrnındıı., a d-

rl memurlar kanununun 6 ıncı ınnıııı 
desinin detlştlrllmeslne dair ka~ ('le 
JA.yihasının birinci mUzakeresin 

1 
n· 

yapını'} ve çarşamba günü toP :w 
malt üzere içttmaa nihayet ver 
tlr. .........,.._. 

Ankaranın 
mütalaası 

iJScld" Baştarafı l .. dt 
büsleri ve gayretkegliklcri ınahsulU Y' 
ğil de Paris hüklımetinin emri ::aıc 
tasvib~yle yapılmış işler ise muha '-• ., 

··pase.,.. surette Türkiye - Fransa ml,\ . 
tına tesir edebilecek mahiycttcdır •. itıİ 

Hatayda sükun ve asayiş t~r 
Türkiye, Cenevredc Fransa ile blı6' 
tekeffül etmiştir. Fransa hu t~~ 
dünü tutmaz veya tutmzl:iı~ 1"" 
tahrikçileri t~vi~ c~erae TürkiY~,-e 
na t4 biatiyle aeyırcı kalamaz 1' e ti' 
Fransa ile e'fbirliği ederek Ccn~ 4, ~ 
ahhütlerini yerine getirmek _azm~ı 
dir. Bu elbirliğin:n mümkün çe'I-'' 
için ilk ~art Fransanın Hı:tayd~ ed~ 
ıeceğini Paris hükumetinin Sutl~ıaı1 " 
ve Hataydaki mlistcmleke meııt\I 
na bildirmesidir. ,a 1'1' 

Söz ve fiilde bu sarahat olrrial • .... ..ı: 
k 

o~. 
ruz elbirliği ortadan kal ı 1 ) .• (1et1' . ,,__.,ıu 
Hatay !davasının şcklı ve şuw-

U.. şir.,, ~ı> 
"Ulus,, gazetesi bugün bu ın ·r: 

Hatay Türklerini bcledly.c meyda
nından hakaret ve küfürlerle <:ıkaı·an 
:r.a.ptiye km"'\·etıcri, bu sır:ıda, Frarsız 
delegesi Garonun emriyle cadde!eri 
dolaşıyor, kurulan takları yıkıyordu. 
Biraz sonra, halkevi civarına yetiş • 
mekte geci1{mediler. Verilen bir ku
manda, Halepten, Ktrıkhandan '"~ ct
var m~hivelerdcn J::etirtilen büttin Jruv 
vetlere Rüngü tnt·tırdı ve halkın ilze
rine hUcum ettirdi. 

lhtlynr heyeti ve eşrat 2 teşrlnisant
dc misnfirlcrl karşılamalıdırlar. 

Okyanosta'ki adalan istememi~tir. Gl inci madde: 
Ayni membadan teyiden bildirildiğine Vazifelerinden mUnbals bususat-

göre İngiltere hükümeti, §İmdiki arazi ta icra veklllerl ile şüra.yı devlet ve 

zerinde ezcüı:nle şöyle demckt~a.ta>' 
"Cenevre taahhütlerinin "e 1'1 

Türklügvünü kendi yurdunda bUt'e oı1ı 
rnıırı , 

k~m kılmak demtilc olan ruh ve 1'ilf 

Kargaşalık yarım snnt silrdü On 
iki Hataylı sUngülenerek yaralandı. 

Pek vah'lice vamlan siinvi.i hi\c'umu 
karşısında bile Hatay Türklerinin so
,. ııirkani:riıkiarmı kavb...--tmc<Hl~lP " ini. 
~. k'n taarruzu. Türke vn.rasan bir va-
<;ır t • r~ .,_ • k"Y 

1 '- rı::ı!adıklnrını ı ~' r.ıarıa .. -kara 1\ 

dedebilfrfm. d haber vıı.rdt-
Dünkil tclgrafımda a ı· ti ta 

w ,3 'n ıve • 
.... m gibi, kargaşalıgın nı • 

Hor ne kadar kalabalık gellrsenlz 
o kadar iyi olur. Gelmemek mesull
yeti muciptir . ., 

Bu ,·eslka karakol kumandanının 
imzasını taşımaktadır. 

-~:.~Hı-"A·-. ·e'.·_ ~ R . 
/s~~b,iılun~ ~n Çqk satılan . hakiki 
akşam gaz.efesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kat ederler. 

temyiz mahkemesi rilesa ve azaı:ımı 
çerçevesi içinde bazı akalliyetlere ait ,.

8 
cumhuriyet başmUddclumumtslni 

statülerin deği§tirilm~i ihtimali derpiş muhakeme etmek üzere bir di>nnt· 
edilmelcte olmasına rağmen Avrupaya a.u teşkil olunur. • 
kartı sivasetini değiştirmeği dUşUnme. Devlet da re'eri ve sıy'lst 
m~ktt.' r. milsteşarhklar 

İspanya meselesi ha.klanda Hitler - Devlet dairelerinin ,·ekA.letlere 
Halifax mUlakatı ademi mUdahalenin tefriki ve siyasi mUsteşarların azt-
' Ja~i için iki memleketin hemfikir ot- feleri hakkmdn.ki kanun yapılan 
'ufunu göstermi§tir. t:ıdflatla şu şekli almıştır: 

Uzak Şark meselesi hakkında iki dev 8-11-937 tarih ve 3117 numaralı 
:t adamı miiııterek menfaatlerinin ko • l:anunun birinci mnddcst aşağ1dn. 

yazılı ırnrctte değişti rllmiştlr: 
punması için aıta bir münue'bet tesisi lcra veklllerl heyetinin ka.ç vekil· 
lhnngeldiğine karar vennişlet1ilir. cıen terekk 

nm yerine getirilmediğini görefl ~· 
. in ge~. 

kiye vazife ve mcsuliyetlerırı ti'"".. 
tirdiıı:i veni bir hareket seçmek se.1' 11' 

r. • olrJ'W' iı: 
Ji1'iini elde eder. Buna sebeP _,,,, J1 

t> \d SW'' Fransaya, ne Suriyeye, ne e 
met etmektir.,, ~ 

Sahibi ve 'ne.!Y'tyat Miiilil.,.o: 
Hasan Rasim US t#'Si 

Ba..~ld1j1ı ~/CT (\'AKIT) ycıt 
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KAH R A M A N ·K T 2. 

le bakayım Kont Molüı ne yapıyor? 
- Biraz evvel buradan çıktı. Bütün' 

g\in beraber koıtuk. Sizi Baıtiyde zan
nediyor. 

• - Git, kendisine ıöyle ki oradaydım 
CaJcat çıktım. Yann aabah ona ihtiya
tını olacaktır. Beni evinde beklesin. Sa 
ile yatat.:ak bir yer cöıtermeaini rica 
et. Bu gece yalnız kalmak istiyorum. 
fi,., .. , bakalım. 

llontaryot, dehtct içinde kekeledt 
- Butiyden çıktınız öyle mi? 
._ F..alfa aen sarhoııun! 
- Gindiyorum. pliyorum ! Hem 
~ sarhoı muyum? Ancak beı tite bo-

"'~ ml 
llontaryol itaate alrımııtr. Merdi-

~eniere dogru yürüdil ve Uıtadıru Bas
tiyc kapatmıı olan meçhul dütmanlara 
~İlft'.irJer ve llnetler savurarak apğıya . 
1'1di, bir kaç dakika aonra. Trankavel 
~ aıağrya iniyordu, fakat katiyen gü
l'illtU yapmadan; Sent-Avuay sokağının 
~6ıesini döndü, Kurto sokağına girdi ve 
.\l\nais'in dört silihıoru kabul etmiı ol 
d~ğu, ikametgabinin kapısı önünde 
diitdü. Kalbi tiddetle çarpıyordu. Yirmi 
•dırn gerisinde, k5§eye gizlenmiı olan 
0.ir CÖlfe onu gözetliyordu: Rahip Ko 
tın ı yan ... 

Bu kapının önünde duran Tranka
\tl yaprak gibi titriyordu. Bu saatte o 
~ nasıl gidebilirdi? Kim bilir hakkın
~ ileler cİJJÜnilrdü? Fakat onu kur
d rltıak lazımdı. Haber vermek lizrm-

ı, ~lfliyö, peder Jozef, Sen-Priyal..tan 
~lttrırnasını tavıiye etmek lllımdı ! 
0.::.~t derhal, her ne bahasına oluna 

t l'rankavel, nihayet cesaret etti. ao. 
~aı, heyecanla kıskaçlaımıt olduğu hal . 
b: .tokmağı vurdu. Binanın içinde, biri· 
~ tiı\i kovaliyan bir aksi seda çınladı. 
~ra, tekrar derin bir sükun çl>ktU. 

li1r 
ı;-,lt daha, sonra, bir defa daha vurdu. 
l\~.•t, hiç bir ıes çık!T'.a.dı. Sadece ayni 
11\l. 111 akıi sedaların EÜrültüsü duvul-.. 

O zaman, Trankavcle öyle geldi ki 
kardinalın kırmızı libası oradan geçm:ıı
ti ! Belki de ölüm, tıpkı Anjede olduu 

, gibi, burada da eserini tamamlc.~nıştı. 
Çrbn bir halde mırıldandı 
- Yarabbım! Molüsı:in hakkı vardı 

Felaket evi burasiymi!I ! .. 
Trankavet binada hiç kimsenin bu

lunmadığına tamamiyle kanaat ıetirdik 
ten sonra, odasına çıktı ve soyunmadan 
kendisini yatağına atarak, ba§ından ge 
çen bu sergüzettler serisini düıü:ıme
ğe başladı. Sen-JPriyakla düellosu, Rit
liyönün huzuruna çıkıtı. tevkifi, Bastiy 
hapiıhanesi, mek~ubu nereye sakladığı 
nı öğrenmek isteyen rahip (e mektubu 
diye dü§Unüyrdu) Bu rahibe oynadığı 
oyun, manastıra geliş, Peder Jozene Li
yon baı piskoposu arasındaki o korkunç 
mük11eme, ve nihayet ŞapeJ.de, Lapii
senlere karıı yaptığı kanlı harp ... 

Bu ıergilze§tler arasında, Tranka
vel, nazannda hiç bir kiymeti haiz ol
miyan, fakat, hakikatte mukadderatını 
tayin edeı;ek olan bir tanesini unutuyor 
du. Unutuyordu ki, bir gece ~vvel, 

Sen-Avuay sokağının köşesinde dört ve 
ya bet meçhul adamın taarruzuna uğ
rayan bir zavallının hayatını kurtarmıı 
tı. 

Trankavel, kazandığı yeni düş-
manları gözden geçirdi: Sen - Priak. 
Korinyan, peder Jozel.... Fakat Tran
kavel biliyordu ki, bu listeye, Korinya
nt kurtardığı zaman. Montaryol'un, 
kendi ismini söylediğini duyan ba§ka 
bir dUtınanr da ilave etmesi lizımclı ... 
Bu diitmanının adı Annais dö Lcspar-

dı ..• 
Trankavel uyudq ... 
Uyandığı zaman, sabah bir hayli iler

lemitti· Bir gün evvelki elbisesi artık 
ip yaramıyacak bir halde olduğu için 
yenisini giydi. Bir sevk tabii haline 
gelen ideti veçhile, küçük balkonıınun 
penceresine yakla§tı ve bir sevinç nida
sı kopardı. Annaiı oradaydı!.. . 

Fakat ayni zamanda, zaVallı Tran
kavel, hayatında ilk defa olarak, o za-
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KAHRAMAN KIZ 

----------------------------------------------------------------------istila ettiler. Peder Jozcfin çaldığı ilk 
imdat çaru, itte tam bu sırada eçkilmiı
tl. 

Rahipleri'\ başında'yürüyen Kc rin
yan, tehditkar bir tavırla bağırdı: 

- Dikkat et Trankavel 1 Trankavel ! 
Düello üstadı, gayet sakin ve müs

tehzi bir sesle cevap verdi: 
- lııte Trankavel! A !.. O:inahları 

mı çıkarmağa gelen, rahip dostum 1 
Korinyan rahiplere hitaben hağır

dr: 
·- lııte, günahkar sefil 1 Hadi baka

lırn ! ... 
Trankavel bir hamlede üzerindeki 

rahip litasmı fırlattı ve kı11.:ıru c;eke
rek: 

- Hadi bakalım! Trankavelin kılı
cını kim tatmak istiyor? 

Hücum eden rahipler ordusu bir an 
geriledi. Çeliğin parıltısı ilk sıraları tit
retti. Fakat, hemen ayni zamanda, ka
balık olduklarını nazarı ditibare al11rak 
ve bilhassa cidden itiraf etmek lazımdır 
ki kahramanca bir tekilde batta ~ürü· 
yen Korinyanın verdiği cesaretle, ~ma
lan, sandalyeleri, baltaları ve hiilasa 
elerine geçen her şeyi kavnyarak, tek
rar ve daha büyük bir kuvvetle hücuma 
geçt"lcr. 

Birkaç saniyede. Trankavel, Şapel'in 
bir köşesine sıkıştırıldı. Kanlar akı

yor, ulumalar, tehdit nağraları, ıetıra

bm verdiği enin ve iniltiler, biribirine 
karışıyordu. Savrulan ağır b"r İEkerr:le. 

şayanı hayret b:r tesadüf eseri olarak, 
Trankavelin kılıcım kırdı. Diğer bir is
kemle de, or.ıuzuna çarptı. 

Silahsız \'e Jstü başı kan içir.de olan 
Trank::vel, olüme takaddüm eden bu 
sen saniyede. etrafrna bir mağlubiyet, 
fa!{at kahrar.ılnca bir mağlubiyet ifa
de eden son ve vakur bir nazar 9tfetti 
ve bu mef u:n sahnenin ortasında. çeh
releri, ıstırap. kin, nefret, elem. haka
ret, tehdit ve dehıet ifade eden b~ı ra· 
hip güruhunun, yumruklarını ve ellerin 
deki bir ıürü garip aleti kaldırarak üze
rine çullandıklarıru gördü ... 

Burad;., okuyucularımızı, Sentonore 
sokağındaki bu manastırın bat rahibi 
bulunan Fransua Lö Klerk dü Tramb
ley, baron dö Mafliyt ve yahut da sade 
ce peder Jozefin, uzun umandanberi 
edindiği bir adetten haberdar etmek 
mecburiyetindeyiz: 

Haftada iki gün, salı ve t.:uma g:in· 
teri, Şapelde umumt ve açık bir " cilnah 
çıkarma,, merasimi vardı. Bütün ma
nastır sakinleri buraya toplanarak yük
sek sesle, fena hareketlerini ve düıün· 
celerini a ç ı k ç a , i t i r a f edi
~·orlardı. Bunun üzerine, bat rahip 
de, günahın büyüklük veya küçüklüğü
ne göre, cezalar verirdi. Bazan mücrim 
korkunç bir hapishaneye kapatılır, ha
zan iki Uç gün, ıadece ekmek yeıneğe 
mahkum ediHr, hazan da baı rahip, ta• 

dece ıöyle derdi: 
- Penitensiya! ... (İ§ken•;e!) 
O zaman bu işkenceye mahküm olan 

zavallı rahip, üzerindeki latayı çıkarır, 

vücudunun belinden yukan kısmını a· 
çar, Şapel'in bir köşesine gider ve 
Sen • Ubr'ın heykeli üzerinde asılı du
ran garip bir ileti çıkarırdı. Bu i.lete. 
hapüsenler, sırf bunun için Sen • J.ibr• 
'ın ileti iımini vermişlerdi. Bu 11et 'lası· 

tas:le, mahkum, kendi eliyle omuzlaırnı. 
baş rahibin, elini kaldırdığı ana kadar 
kanatırdı. 

Sen • Libr'ın aleti, basit bir !-:ayış 

kırpaçtı ve ancak bir düzune kadar me· 
şin kıllan var.dı. Fakat ... Her meşin kı· 
1m upeunda, ya bir kurıun bilya ve ya· 
hut da bir cizi vardı; bu, korkunç bir 
i~ker.ı;e aletiydi, iyi vurulduğu takdir
de, daha ilk darbe de vücutan kan frşkr
rırdt ..... 

Trankavel, itte bu Sen • Llbr'm 
altına sığınmıştı! .. Ve buraya sığındığı 

zaman eli bu alete ilitmişti t Bu ileti 
yerinden çıkardı, bir kahkaha attı ve 
bağırdı: Haydi bakalım !. ... 

Bu iki kelime, başlı başına, deh~et 
veren b:r iletti. Korkunç ve nihai hü· 
cum vaki olduğu anda, Sen • Ubr'ın i
leti, havada ııhk saldı, 

o 
.:: ...... 
o 

~ :s 
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KAHRAMAN xrz 
---...__----------------------------------------------------------Bir kas.ıt"ga gibi dön<ti ve ayni .u 
mazıda bir çok auratlarda ta)dadı. llk. 
hamlede bunu yilzünüa ortMlna yiyen
lerden Korinyan, yarı körlepı~ biı 
halde, ıcriledi ve elleriyle yliLünii ka
payarak ve ıstırap içinde luvranara.k. 
kareaşalıktan ıuak bir: fM"c. çekildi. 
Tı-..nlcavel ~ köıe:inc!en fırladı ... c ır.üs 
tehzi bit sesle b.ağndı: 

- Savulun!_., 

!hı kalabıhtm araam.dan ıeçıncğ1 
kapıya varı:r.aj~ hele ha:--atını kurtar.
rna~ı .h:!S Umid ctuıiyordu. Burada ölıt
c~ P~ parça ediw..:eiim pelr lll 
biliyordı.L Onun kahram•nQ fırla 
nuarında bi~ ~arp hareketi c1qildi. ~ 
d~e, ~euretınan verdiji ıayn iradi bil
curettı. 

• Sen • Ubr'ın, ileti &aia tola baerelr 
.asırgalanıyor, beı d&rbesinde yeni 
çehreltr. Yeni kafalar, yeni 9\1,•udlar- ka 
n.atıyor~. Saida ve tolda bir dehşet I• 
rilcmesı baıJadr. 

Trankaveı. bıı korkunç lleti sallaı:
ken, öyle naralar aeyor. (Syle kah"aha
lar aaYur.ayor, öyle bir ıürilltil Y•P'Yor• 
du ki. bu cürültü ile beraber su.ratlarm 
da mlitemadiyen bu tahriplrlr iletiıı ıe,.. 
•irini: hisseden rahip ordaıu bwyesi 
dehfet i~.nde ıafUlDIJ mahayyeienin iırl 
ap etmediği bu görülmemi§ kahramaa.
lık w. kıınct önr.inde afallaprak. biri
birlcrini iterek- gerileftlitlerdi. Öyle ki. 
bir an sonra Sen·Libr'in ileti §apelin 
tam ortumda icrayi faaliyet ediyordu 
Trankavclin önünde sadece on lıada.r 
düşman kalmıJU. Fakat bu on lriti mut 
haktan getirilen ılZtul baltalarla mü1e1-
lahtılar. Trankavcl bağırdı: 

- Basm geriye! .. 
Fakat rahipler yerlerinden kmulda-

ma.dılar. 
Trankavcl, arkasında, koroların aöy 

tcndiği yerden llkıırlc gruplar halinde 
llerfiycn firari ve kötürüm rahip ıürli· 
hunun ayak seslerini duydu: Peder Jo 
uf bir ~rle bunları topla~ştı ve ba§ 

larmda ilcrli ordu J,, Çebrcsı sapaan ke 

ılhniıti v. dudaklan takallua etmif ol
duğu halde, dimdik yüruyorcla. 

Trankavel Us .aaniyelik bir: ~ 
olduğunu hesap etti. Artılr aJdait,lmek 
istemiyordu. Ye. yaıamak ilmidl JNnreti .. 
ni bir kaç misli arttırmı1tt. 

Peder Jonf arkasından ellnl ODUD 

omu~una atacafı bir ttrada. TraahveI 
hattı hareket:ni tayin etti. t1ı:I adım i!er 
ı:nde. eııeriik çehreli, sctt baJaılı ve e
lind.!ki baltasıinı kaldırmış bir rahip ıa 
rüyordu. TcankaveJ, korkwı~ ileti Jaı .. 
ıağına taktı. Çehresinde dehıet ifadesi 
olduiu halde, toplandı. kamhurlqtı. kil 
çüldü. ıonra birdenbire yayJanarak uza 
dt. 

Biltüıı bunlar, kaalıiı ö1çUlemiyecek 
kısa bir an içinde vulrubulmuıtu. Ve 
ayui ıamanda fe~tlar yilkleldi: 

- Bat rn.u&vinimiz ! Bq muavini .. 
ı:n1z öldü. 

Bu. baltalı rahipti. Ölmcmifti. Fa· 
kat aJmcsJ itten bile. delildi. Tranka· 

Yel hir "Sf&Yllfa hu bctlMbtxn özcri• 
tıa. atılaq ve. çelik kollariyle. onu ka• 
radıktan aoıw. yıldumadan daha ıeri 
ilciaci bir hamlayt.. iki pupun arasın
d&ıı. aıyalarU.. ye tarafa, iki 11ranın 
arasına fırlamııtı. Kaplisenter JU Mh· 
neyi ıikdWe.x~ bqrahip. muavini. )*C 

uzaıımq aye.Jrta duan Tmılr.avcl bal· 
tayı havaya k.aldırımt.tı. Şa(ıe1.. kor. • 
kuzıs. bir lilkltfta: a-rk.oldu. ._ Traılka
vel pockr Jaızde aı..ıu içiııd. parıl. 
dıyaa. bir D&Mr atfetti. 

- Möayö .. dedi., hayat.um pahalıya 
eatat.:qım 1 Bir te1t adım atananız, 
bu adamın IWl.eaiııi uçururum.! 

BiltiSı. manaatır qldnleri cvilcdileı:: 
ve Tranaveı devam etti: 

- Bir IUiyenia .v. Seıbat oldu
iu.a .aa. vuizı. abi. takdir•e vuruyo
rwa. 

Peder !Olefkl c.ölıUnU. korkunç biı
nei• ~ aö'*ılnl kapadı ve p 
chabı verdi: 
-~L ••. 
T~avel Wtaemı attı-.~ rahata• 

-.... -

XA'RRAYAN KIZ 

dım1arla hp,,a doftu yollanarak, ken 
diaine yel Yeren rahibterin arasmdaa 
geçti. V erıımif oln aö%e b?JI göste
rilen ba bilyi!k itimad, belii de, eıki 
parlak ve uıerd harb adamını mfttehaı 

•il etti. Pedft- Joref i&pftdi, ve, eelr 
rahipleri, o ancı., onun dUello üıtadr
na nasıl bakt:ıimr ıönelerdi, hiç 1Up· 
hesiz, bu baiJ!ta, bir merdin bir mer
de olan hayranlığını okurlardı. 

Tranbtt!, Şapetin kapısından ht • 
nü• çıkmrJtı tn, kendine gelen Korin
yan yerinden. fırladı. 

Batrahfb de Mrt bir tavırla: 
- Birader Korinyan, dedi, vazife -

niz hakkında bmna inbat verin: sonra. 
cennın, ikmal etmek için. hapee gi
deceksiniz. 

Kapiisen. mübal1ğalı bir hürmetle 
ifildl ve ıu cevabı verdi: 

- Muhterem peder, vazifemi an
latmadan evvel ve mabbusiyetten ev· 
v~ kardinal b.uretlerine ve zatı dev
letlerine ç_ok. hoı ıörUnec:ck bir iti ik
ınal etmem tlzım. Binaenaleyh, bu ıc 
ce. ve belki de önilınilZdeki günler 
zarfında, bu adamı takip edip nerede. 
ikaınet etti.tini öfrenmem ve kendisini 
ele ceçirmem için, bana mezunryet ve
rilme&ini r).;a ederim. 

Göalc:rinde. 'bir an için bir: iıvılcım 
parlıyan pcdar Jozef: 

- Gidini dedi. Ve bu defa muvaf -
fak olaya çalıfınl 

Koriılyan. bafuarak: 
- Bir darbede alınacak üç intika

mun var.! 
Dedi v~ intikam kadar ıOratle dııa

nya fırladı. 
JCorinyan wyük ltapıya ıeJdiği za

man dehfd içinde kalan kapıcı Trania
wle yol veriyordu. Düeno ilatadt 1<>la 
Sent Onare aokalın.ı u.ptı... !torinyan 
~enin branhlt l~de, oou. duvarlara 
•Urtinerek takip edi~rdu. 

vn 
RASltAS " kORINYAM 

Truıla"1 Sent-Avuay aolcatında-

ki evine geldiği zaman, gece yarr.n ol• 
mı.~ KaHa Montaryol oradaydr. 

Hiddetli bir tavurla odada doıa;a· 
ra}t, ara sıra, ümidsizliğini gidermcğe 

teıebbüa ettlfi ıiıelerden birisini bopl 
tarak, yeminler, lriliilrler, ı&netlcr sa
vurarak, duvarlara müthiş yumruklat 
indirerek ve kom!ulann uykuıuna katİ 
yen aldırmadam, dö§emderde tepmi· 
yor, rniltemadiyen bağırıyordu 

- Hay Allalmı belası tcYtarun sak• 
lı t karganın gaga.r, iblisin gti:ü f _..l 

Bu garip '"edebiyat"ı bqka bir .-ı· 
daha takip etti ki, bunu burada tekt'' 
1amamafı tercih ederiz. 

Kapı a~ddı, Trankavel içeriye ctr
di. Montaryol heyecan, sevinç. pşı.sıı

hk iÇJ nde, dösemelerc ç;vilendi. 
Dllello üstadı eiddt bir tavurla: 
- Bu cürülttı ne! dedi. ttaıyan ~ 

krimi ml yapıyorsun! Sm kalfa! Ma'ı 
ret kabul etmem! Hem de urb~~ 
Vaziyet al bakayım 1 Vücud dik, to,...-
lar birlcşmi§. 

1 
Sevincinden titriyen Montarrc'bit 

dogruldu, vazi~t aldı. Tranka~l de ıır 
kahkaha atarak ona elini uıattr. !Jıı 
rckcti gayet nadiren yapardı. 

Montaryol da gUleretr bağırdı 11'1 
- OU.. Patliyacaktım. Akade ,,,. 

mahvoldu! 'Oıtadı takip edildi, ~ 
landıo yakalandı... rı 

- Ne. nıünaaebct canım 1 Qör<lYo 

sun ki. buradayım. . "-
Ve. TnrnkaveL bu sözleri sö!li~~rJ 

dtwardaki bir ~viye Sen • Ubr Jt1 e 

altı. ; 
Montaryol derin bir hayretle 

du: 
• - Bu ne Uatad? ~ 

_ Btr gan:tnet 1 Sana cevap ,. ~ 

rı:ım kalfa, 5ünldi b-. aldın bar it' 
değtl gibi geliyor. Fakat, bir dahi 1 

.d '"'"'ç ti.cvaba kalkarsan, akadcmı en. ;ıd~ 
dıleccksin. (Montaryol akadenu ~ 
mucibince hocanın karıııında.:: f14 
ica eden vui eti aldı. i 
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\'Uksek MUbendls Mektebi Artt1rma ve ı ... ...._ A O E M İ 
Eksiltme l\om•syon11ndao: i K T i D A R ~lllliml 

Eksilemeye konan 
eıyanm cinsi 
Elbise 
Gömlek 
Fanila 
Mcnd:ı 

Don 
Havlu 
Çorap 
Pijama 

Miktan 

124 Ta. 
248 A.d. 
372 Ad. 
744 Ad. 
372 Ad. 
248 Ad. 
496 . Ad. 

124 Ad. 

Tahmin f'.atı · 

2439 Ku. : 
183.00 .. : 

36.00 .. : 
14.50 . 

" . 
52.00 .. 
27.50 " 

: 
25.00 .. : 

Z85.00 .. : 

Pey akçesi Eksiltme 
tarih gün ve saati 

227L 15·12-937 Ça'\"şamba 
saat 14 

103T ... 15-12·937 Çarşamba 
saat 14,30 

Mekteb:n 9:;7 mali senesi taleb~ çam<:~ır ihtiya.ı;ı olan yı:karda cins. miktar, 
muhammen bedel ve ilk tem 'natı y;.ı ;ıh ~amaş•rlar açık eksiltmeye kor.olmuş· 
tur. Eksiltmeleri hizalartndoıl ~ö:!terilen ~iln tarih ve saatte yaprlacaktır. Şart· 
namelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye girecekler:n belli giin ve 
saatte C(imüşsuyun.daki mektep binası ciahilinde toplanan Komisyona müracaat· 
lan iJin olunur. ( 806 7) 

Istanb;.ıl Sıhhi Miiesseserer Arltırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada Verem sanator}-•omu ara paviyonunun e-

ve fS EL 

1 HO-RMOBiN 
·- Tablatlerı • Her eczanede ara,yım.z. ı P:aata kutusu 1253 Hormobln cıw:g 

·----· Dünyanın Meşhur Şekercisi m ,\.;.. ~( ...... ı~ ...... ~ .•.. 

A 1 i Muhiddin Hacı Bekir 

• 1 
~©> ~ IFosto~Do DoktYlm 11 ~© ktYJrrYŞ> 

~ayram şekern ~©> il Kaymaklı D@k{y)m 11 ~<Q) 
90 

Satı§ yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOôLU - KARAKöY - KADIKöY 
Taş.-adan sipariş için: ALt MUHIDD tN Bahçekapı, İstanbul • 

1 ~ ... ~ ... .._ ·: • • .; • ;, • 1 1 • '4r • .. · ... ' . 

lektrik tt!'isatı. ll'•lilll ,.~ ... ~-. . ., _. .. ~:; .... 
... .. imll .......... ..ı ................. ma ....... . 

Muhammen fiat: 6083 lira 50 kur~·ş. 
Muvakkat garanti: 456 lira 27 kuruş 

Heybeliada Verem sanatoryomu ara paviyonunuıı eletctrik tcs:~:ıtr a~rk t>ksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İ~timai muavenet müdürlüğü bina· 
ısında kurulu komisyonda 1·12·937 Çarşamba gUnü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Mukavele; Bayındırlık işleri ge net hususi ve fenni şartnameleri, proje 
ve keş:f hulasası ile buna müteferri diğer evrak her gün kom:syonda görülebi· 
lir. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mel:tubu 
ve bu işe benzer 4000 liralık it yaptığına dair nafia mJdürlüğünden alını~ oldu
ğu müteahhitlik vesikalariyle birlliı:te be 1Ji giln ve saatte komisyona gelmeleri. 

(7742) 

· ~-;:_ ....... fS.TANBUL · HAHICI ASKERi . 
•:.• • ._ ·t " _, ' A 

*· .._. :(i~ ". :<-· KIT A'A Ti İLANLARI 
, . . . . 

l - Vizccle bulunan piyade ala yınm ikinci taburu için üstü kapa.ıı oe. 
tonarme bir hela çukuru yaptrılmak üze~ açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt -
mesi Viz::de bulunan askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi

ni ve keşfini görmek istiyenler her gün kom'syona müracaat edebilirler. 
2 - Ekslitme 14 / Birincikanun / 937 tarihine tes"Jüf eden Salı !dinil sa.at 

15 te yapılacaktır. 
3 - Muhamm=n bedeli 957 liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 72 liradır. 
5 - tn~aya talip olacakların tayin edilen gün ve saatinde icabeclen vesika 

lariy le b::rab~r Vizede askeri satrnalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
(624) (8075) 

Pımarhisarda bulunan Top. alayın ın birinci taburu için üstü kapalı beronar
nıc bir heHi çukuru yaptırılmak üzece açık eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 
\7i;ı:ede bulun na ~skeri satmalma komisyonunda yapılackatır. Şartnamesini gör • 
m~k isteyer:ler her gün komisyona mlira caat edebilirler. Eksiltmesi 18 - 12 _ 93i 
cumartesi g i.inü saat 11 de yapdaczktlr. Muhammen bedeli 957 liralık teminatı 

72 lira·:iır. İnşaya tal:p olacaklann tayin edilen gün ve saatinde kabeden vesika. 
lariyle !:>eraber Vizede Satmalma komisyonuna gelmeleri. (625) (8076) 

Tiim=n Birliklerinin ihtiyacı olan 6.5 ton bulgura talip çrkmadığınıdan lca _ 
r>alı zarfla drnaca!:!"ır. Eksiltmesi 6-12 - 93 7 saat 15 te yapılacaktır. Teklif 
mektupları belli saatten bir saat evveline kadar kabul olunur. Muhammen bedeli 
9100 lira ilk teminatı 682 lira 50 kuruf tur. İsteklilerin şartnamesini görmek 
Uzere heJ: gün ve ek:;i:tmcye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve 
kanuni vesikalariyle Liileburgaza Tüınm Satmalma komisyonunda bulunmalan. 

(628) (8079) 

:Miktarı Cinsi M. Bedeli tik teminatı ihale saati 
Kilo Lira Lira 

3200 Gazyağr 608 46 16 Pınarhisar 
3400 ., 646 49 1 S Alpullu 

ı 1 5200 ,, ( 178 89 11 Vize 
l 6200 ,. 1178 89 17 Pınarhisar 
' Yukarıdaki ma:. .......... ~ .. , açık eksiltme ile 17-I'Z-937 cuma gilnü hizala • 

Ş~daki saatlerde ay.rr ayrı gazyağı abnat.:aktır. Münakasalan Vizede 
urncn Satmalma komısyonunda yapıla eaktır. Muhammen bedel ve teminatları 

yukarıda yazılıdır. Şartnamesi komisyon da görülebilir. MUnakasalara iştirak ede
<:eklerin bildirilen gün ve saatte Vizede Askeri Satınalma Komisyonuna müra ·
tc::ıtlarr. (629) (8080) 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
290 kuruş o]an 15000 metre kı~hk elbi
seJki kumaş kapalı zarf usuliyle ~tın 
alınacaktır. ihalesi 3-12-937 cuma 
frÜnü aaat 11 dedir. İlk teminatı 3262 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 
2ıs lçuruş muk."'.bilinde M. M. V ekaieti 
Scıtınalma korr.!syonundan verilir. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 ı.ayıb kanu -

nun 2 ve 3 üncü macideJerinde gösteri
tilen vesaikle teminat ve teklif mektup. 
lıırrnı ihale saatinden en az bir saat ev_ 
"el komisyona vermeleri. ( 598) (7681) 

Sarıkamıştaki Tümen ihtiyacı için 
30.00u kilo sadeyağı kapalı zarfla ~-

trn alınacaktlr. s~eyağmın muhammen 

bedeli 24,000 liradır. İlk teminatı 1,800 
liradır. Şartnamesi Tlimen aatınalma 

Ko. da görülebilir. İhale 18-12-937 

cuma günü saat 11 de satmalma Ko .• 
da yapılacaktır. Zarflar lir saat evve

line kadar kabul edilecektir. tsteklile -

rin belli gün ve saatte teminat mektup 

ve makbuzlariyle kanuni vcsaikle bir. 
Jikte Ko. na gelmeleri. (623) (8023) 

.ı , nb·uı . Belediyesi ilanları 

. Beher metre murabbama 3 lira kıy met konula1' Fatih yangın yerinde PL 
tınççi Sinan mahallesinde Muhtesip Ah met Bey sokağında 91 inci adC?1da yüzsüz 
as ınetre 52 santimetre murabbaı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş 
~ de belli ihale gününde giren bulunma drğından pazarhğa çevrilmiştir. Şartna • 
~si Levazım Mildtirlüğ(inde görülebilir. istekliler 8 lira 21 kuruşluk ilk teminat 
~ltbuz veya mektubiyle beraber 2-12-937 perıembe &ünü saat 14 de Daimi 
•l'ltUmende bulunmalıdırlar. (B.) {7799) 

Ne Kadar 
lztıra b 
Çekiyor 

24 ıaattenberı 
devam eden müt
hit bir dit ağnıı 

Halbuki bir iki kaşe 

Nevrozin 
bu dayanılmaz ağnyı bıçak gibi 

keımiye kafidir 

Nevrozin 
Bütün ağrı, ıız1 ve sancıları mideyi bo:z. 

madan, kalbi ve böbrekleri 
yormadan ~indirir. 

icabında günde 
3 kaşe ahna 

bilir . 
BRiYANTiN PERT~V 

Sa.ç tuvaletınızın en miL. 
him bir malt.emt?.sidir 
Kepekleri i7.a.ledeld ınu
vaffakıyeti her bir iddia. 

nın fevkindedir 

Sat:ıllk çift:lil< 
Fcriköyünde Bomonti caddesinde 

Fırın sokağında 9 No. lı iki mandıra bir 
evi havi çiftlik acele satılıktır. Umurca 
fabrikasına muttasıldır. Görmek iste
yenlerin içindekilere, Feriköyünde Lala 
şahin sokağında 97 No. lı mandıradaki 
Bay Bernara müracaatları. 

"Ista n bu ı •ıi<,om.u tanlı ğj ıı~ • .:. 
'Satınalma Komisyof!U· ilanlars 

Günün 24 saatinde hasta 

' Baş ağnlanna kar,ı 

GRiPiN 
Kaşelerini ~ullanınız. 

GRlPlN: Bütün ağrı, ırzı ve ıan. 
edan keıter. 

GRlPtN: En ,iddetli baş ve diş 
ağnlarmı süratle dindi. 
rir. 

GRIPIN: Nezle, grip ve romatiz. 
maya lc:arır çok müessir. 
dir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilır 
isim ve markaya dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Deniz - · Levazım Satır:tal,.m~.,:. 
. K.o mis y o_:r, u il 2fn ~ ~ t t_~ .. ~~ ~·:.~--:~~ 

1 - Tahmin edilen bedeli 250 lira o!an bir adet Romorkör teknesi 8.Birincika~ 
nun.937 tarihine rastlayan Çarpnba günü saat 11 de pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Bu Romorkör Kasımpaşada Deniz Yollama memurluğunda hergün gö • 
rülebilir. 

3 - İsteklilerin % 7 ,5 hesabile 18 lira 7 S kuruş tutan pey akçelerini İstan
bul Defter.darlığı Muhasebe Müdürlüğ1:i.nc yatırarak mukab:Iinde alc;t~aklan mak -
buz veya Banin mektubu ile b:r:ikte ve belli gün ve saatte Kasımp<:şada btıh:r.an 

Komisyonumuza müracaatları. (80'.70) 

1 - Tahmin edilen bedeli 527.l lira olan 15 kalem muhtelif cins ve miktarda 
yaı sebze, 15 Birincikanun 93 7 tarihine rastlıyan çarşamba günii saat 14 de ka
palı zarf usuliyle almm3k üzere münakasaya k:mulmu:?tur. 

2 - İşbu 15 ka!em yaş ı:ezbenin muvakkat teminatı 395 lira 63 kuru5 olup 
şartnamesi kcmisyondan her gUn parası7. olara:.C alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanum:n tarifatı d::.:1 ·lirıde tanzir.ı edec::kler i ka~ 
palı tekl;f mek~ıı ;:ı!arrnı en geç belli ~·::n ve s3<: tt : n bir saat evveline kadar l~a

sım~3~:ıd;ı bulunan Kom:sron I3a~kan lı~ına mal~bllz muka:;:1in Jc v::rm~l :! rL 
( 8071) 

Tahmini F . Teminat 
Cinsi Kilo Kq. C:ı. L'. T:q. r · E-il.me e~in ve rn~u 
Satlı!va :T 20.000 94 CO J l lJ C) 2 :::::; : ı :nci :;:J.nun 9J7 13 

. " 
Ekmek 170,000 9 61 1225 2~ ,. 14 

Komutanlı'.; kara eratı i( n 2:! -11-193 7 günlinde yapılan eksiltm::!crindc istek
lisi çrkmıyan ve yu!~ar.Ga ı.: insleri 11;za1ar nC::ı r.ı · ::~n::·: rı yazılı :.:d kakın y iyecek 
maddeleri yeniden a; ;, e'.:~;itme su :-ct:le s:tın.:.!ına:: ::t ı r . .'i:Liltm~leri h ;:::::ıfarrn

da gö:terilen gün ve saatlerde İz:nitte Tc r:;::ı~ k:-:,rsr:ıd:ıki Komisyon binasında 
yapılacaktır. İstc!tliler:n muayyen gün ve saat~:: illi: teminat ve kanuni vcsiblari· Birinci Muhabere alnyında birikti· 

rilmiş olan 250-300 araba gübre açık 
eksiltme ile ihalesi 15 ı Kanun 937 
Ç:ı.rşamba günü saat 15,30 da yapıla
caktır. Muhammen tutan 180 liradır. • 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerinin 13 

le b:rlikte Kcmisyona mürac:ıat::rr. (8010 ) 

. ~ ~ \. . i ... ~ -· ·. . ı: f~ .20335 
G.AZETEMlZE VERE.CEClNlZ lLANLAR VE iLAN !ŞLERlNiZ 

tÇİN BU NUMARAYA TELEFON EDİNiZ: lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya. mektuplariyle beraber ihale gü-
nU vakti muayyeninde Fındıklıda ko· 
mutanltk satınalma komisyonuna gel-
meleri. (7977) 

Ac!res: lstaııbul Ar.!<araCaddesi 
V AKIT Y , ... ,!u alt•!'lde No: 105 

••••••• r elefon: 20335 • • • • • r • ' ~ .. , • -'"'" • • • ' : • ı • • • 



(PASAJ 
Beyo~lunun en hU~lilk ve en asrt mağazalarıdır. 

KARLMAN) 
BfttUn mallar ftatlı:ırne sergi baltnde teelilr ~dnmtştlr 

Ropdöşambr ve pijama iGın 
gayet iyi cins 

VELUTİN 

Güzel desenler metrosu 51) K1 

Hakiki Lasteks 

KORSELER! 

yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

350 Kr. ................... 
İpekli Jerseyden 

KOMBİNEZQNL.A.R 

Aplikasyonu İşlemeli 
350 Kr. ................. 

...............R 
Kadınlar için 
şEMStm..Ea 

Gayet sağlam kumaş gi.bel sapl 

200, 140 'VC 1f5 Kr. ---------................... 
BÜYÜK 

KüR.K YAKALAR 
(Rönar Arjante) Avrupada 

Boya11mıg 1850 Kr. 

Rop ve garnitür için 1 ,ı----....... -------
KADlFELER . 1937 kış Viyana Modeli 

KADIN ROPLAR! İyi cins ve güzel renk metrosu 1 
Yünlü jerseyden fOOO Kr. 

250 Kr. 

İyi cins ve yeni şekillerde 

El çanteOarro 
VIDELO'dan 350 Kr. 

1-------------------·· 
Saçları toplamak için 

ALET 
60 Kr. , ondille yapmak ve sac 

lar için elz.em diğer aletler 

Celap yününden 
YELEKLER 

Güzel fantezi düğmelerle süslü 
4!5 Kr. 

Çizgili poplinden 

ERKEK GÖMLEKLER! 

190 Kr. 
Z<lfirden yeni cins !t5 Kr. 

._.,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilııiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii> ll 

~!!l!!!!!l!!!!!!!!llm!!l!!l!!l!l!lm----ml!!!!!!--~fl 

ı . 
1 

Kusunru.z ve teminatlı 

İPEK ÇX>RAPL.AR 

LGayet güzel renklerde 88 Kr. 
• • 

--------------------Kadın 

MUŞAMBALARI 

' Fantazl .kum~ 8011 moda 

Trau.kar 1~50 Kr. 

- 1 

Erkekelere, yUnlü 

KAZAKLAR 
Elifi !70 Kr. 

-
Kadınlara deriden 

ELDİVENLER 

Garanti ciM 180 Kr. 

Dört renkte 8 parçalı 
LİKÖR T.AKndI 

!15 Kr. 

1 
1 

.Kadm ve erkeklere :fantezi yünlü 

EŞARPLAR 

Modmn daen'ler'/6 140 Kr. 

1.-................ _.. ___ , 

r:~-:-:,-:-;:-:E:~ı 

1 
ile tezyin edilen. dairemizi mutlaka .ziyaret ediniz. J 

Hediyelik binbir çefit eşya. bulacaksınız 

·"'"'"·-••w.._sa• ıwrsu u =-•• "'1ı 

Erkeklere, fanila 
PİJAMALAR 

315 Kr. 

...! ................ ~ -............ ~ .... . 
Erkeklere, baklavalı 
SPOR ÇORAPLARI 

Safi yiiM 125 Kr. . .................. . 
.................... 

Çocuklar için 

SKt KOSTOMLERl 
Pamuklu yeni fason muhtelif 

renklerde 490 Kr. ........... .., ..... . ... ~ ............. . 
İpekli emprime kadm 

~ 

En son moda 150 Kr. 
Vual EmPrlme 115 Kf'. 

Kadmlara CelAp yünlü 
KOSTt.lMLER. 

&,,. rtmklmy[~ 1~15 Kr. 

Beyoğunun Istaiklll ve Tepebaşı gibi iki büyük mühim 
caddesini birbirine rapteder. Herkes serbestçe geçer, ııer 
gllerl geZlp dOlap'bilir. ~a. almak mecburiyeti yoktur. 

i ı e koruyunuz 
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S ~ lF AL a·NI 
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Nezle - Grip - üşümekten husule gelen 
ateşli hastalıklara karşı tesiri gayet anldlı 

aa, • Dl• - Romatizma • Mafsal alrlları kadınların 
ay sancılarına kar•• tesiri ,ayanıhayret derecede 
anidir • 

f '"111111ımıı1111uııııı1111111ııııı1111111111ııı11111ıımııı11111ıuııı111111ııııı111111ıııı111ı1111ıımı1111111ıııı11 111111ıııı111111111ıııı11111111nnıııııMıtıııııııııııııııınMııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111111111111111ıımı1111111ıııı 11111111ıııı11111111ıııı111111ııııııı1111111111ıı111111uıııııu111ıtıııı11111ııı111ıı11111ı•! 
~ icabında günde 3 kaşe ahnabillr Mideyi • Kalbi yormaz • Taklit:lerlnden sakı· l 
~ nınız ısrarla SEFALINı her eczahaneden ıat:eylniz • ~ 
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Satılık motosiklet 
da Cağaloğlu yokuşunda 44-2 numa
rada Foto Aliye müracaat. 

Satıl•~ ev 
Feriköyünde Lilafahin aokağında 80 

No. lı bet oda, bahçe, terkos, elektrik 

ve su kuyusunu havi kigir hane satılık

tır. Talip olanların ayni sokakta 97 No. 
da Ba Bemara m · r 

r Tıp Fakültesi sabık rusaıye muavini birinci sıruf m:itebaJSIII operatör. 

1 Kafukö~'d~ ~d~! ~ ! ~an!n~ h~: ~talarriU 
kabul eder. 


