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Romanya, ikinci AlmanlJa oluyor ! 
~. 

Yahudiler ıudut 
harici edilecek·! 

Şimdiden ya iudi memurlar azledildi, gahudilerden 
tütün ve müskirat satmak ruhsatiyeleri geri alındı 

Mülkiyet hakkı ·Romanyada ya-
hudiler için muteber olmayacak nu gcco ~mnt tımı 2 ,1 <le, ye ni yıl şerefine k nd ch Jrnl<l ırıyonız. 

Geçen ) ılın bllliııço ·umı bir Jflhuı bile ol ıı knfnlnrmda cnnlundır· 
ınnk. dün)"nmn bh~ok mıntnknlıınnda yaşı)nn i nsanla r için cnn sıkı
cı, Urııcrticl bir tahnyyUlclUr: t spnnyndn hıırıl ; Uzak Şarkta hnrp; b om 
balar nltında mahrnlan bcdbnhtlnrın yllz binle re \'a r an yckOnlnrı .•• 
Ufuklnrdttn sağlı ollu çakan h nrp şimşekleri ••. 

Almunyoda oldugu 
gibi 

Hücum kıtaları 
teşkil edilecek 

Sofya 31 ( Hususi) - lyi mal6mat 
alan mahfillerden öğrenildiğine göre. 
hiikümet Romanyadan yahudileriıı mu
haccretini mcnctmiıtir. 

Zira yeni Goga hilkQmetinin bazı 

temizleme tedbirleri almasına ve bunun 

ilzerine de yahudilcrin Romanyayı terk 
etmesine intizar edilmektedir. 

Romanya hük6mcti, yahudilere ve· 
ritmi§ olan till'Jn, müskirat ve saire 
satmak ruhsatiyclcrini geri almıJtir. 

_.- Devıımı 8 incide 

Diz, bu gece l'iBRt tam ::ı <le huzur içinde -ı·c bllyük bir hızln yllk· 
scltştmlzc dc\·am cttı~rfmlz g eçen yıla gön ül TnhnthğlyJc bnlrnn \ 'O onu 
gtilcrJ'iizlc uğurla)'an müstesna \ 'C bnhtiynr mlllctlerln e n bn..,m du 
bulunuyoruz. 

1038 J SC\inçlc karşılayışınuzda, giden m esut yılın hlsscsJ bti· 
yüktilr. Türk mlllctinc, oktı),tcnlnnmızn yeni pllnrmm lınyırh olma· 
smı <"andan dileriz. 

ispanya isyanının 531 inci günü 

Asiler Teruel taarru
zunda püskürtüldü e 
Cumburlyetçller 20 bin kişi ile takviye 

edilen ast kıtalarına mukabil 
taarruzda bulundular ~ ............................. -.................... --! 

j ,,,/J:. ı~ R f' 
lllves yla beraber 1 

ç 111 - Japon Jıarbit1in crı son vaziyetini gosterir harita 
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SAYFA 

Karanlıkta kar 
vaoıvor l 

NAZIM HIKMET'in çok 
kuvvetli bir ıiiri 

• ODAU <LAR 
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1 
lngiltere Hindistanı ı 
tehlikede görüyor ! 1 

Japonların maksadı Singapuru ~ 
ve Bengah işgal etmek imiş 

AIZZ E 
NİZAMETTİN NAZİF 1 Temel şehrinde c:ımıhııriyetçilerin tankları • Edebiyat Yazısı 8 incide 

koınuşmaıaıra 
NURULLAH ATAÇ 

Filistin meselesi yüzünden 
llc rlln , 31 (A.A.) - Alman istih

barat bUr osu, Roma ile l3orlintn 
lı'ransız H indi Çiıılnln karşısında kı1 
in lialnau adasını işgal etmeleri tçln 
Japonları tazyik etme kte oldukları 
hakkında ocnebt memleketlerde ncş 
tedllcn habe rleri yalan olarnk tav
&lf etn1elctc ,.o şunları HA.rn etmekte
dir: 

nın t ekzibe değmediğini b eyan ct
µıektedirler. 

Cürmti meşhut filmi 
2 incikanun niçjn yılbaJ1 olarak 

kabul edlirniıtir?. 1 lngiliz kabinesi d 
Nevyork 31 (A.A. ) - Dün halk, 

Panay topçckerlnln ztyaını tesblt e- • 
den filmleri gösteren sinemaları dol 
durmuştur. Bu film Amerikanın her 
tarafına dağıtılmıştır. 

• Dünyanın en meıhur fe.lcılan 
1938 isin kehanette bulunuyorlar! 

ihtil8f f;Iktı 
~ Londra, 30 (A. A.) - Daily llerald 

' 'Borlln siyasi mnhfellerl bu yala- _.. Devamı 8 incide 
Hepinizin tanıdığı yerli ve yabı!ncı gazetesinin bildirdiğine göre, Filistin hak 
meıhurlar, 1938 için ne diyorlar? kındaki siyaset bahsinde kabinede kuv-

t ç ~ vetli fıkir muhale! etleri çıkmıştır. Sir 
Asayişin muha, azası .için Kıı gt'celerini size hoı ıeçirtecek Samuel Hoare, Lord Vinterton, Lord 

bir eğlence Zetland ve lord Halifax, başvekili Filis· 

Ingl•ıtere Mısıra ~ inintaksimi plMından vazgcçirm~e 
Çocuklannwn zeka ve İstic!atlarını çalışmaktadır. Bunların isteği, Balfour 

size öğretecek ilmi bir usul.. beyannamesine rağmen, Yahudileri, F i • 

asker goee n derdı· ~ listinde bir Arab devleti çerçevesi dahi· 
Resimli bir sinema hikayesi !inde akalliyet halinde bıralanakbr. Bu 

_ _ - - -.. noktai nazar, kısmen müstemleke nazın 

Kabl.ne Faşist teşekku··ııer·ın Y A R ı N Ormsby Gore'un da aleyhindedir. rvrns-E R temleke nazırmm istifa etmesine dahi ih 

Nablusta, a~kerlerle harabelerde tah ı~ 
sun etmiş olan müsellfilı çeteler ara m· 
da yar1n1 saat devam etmiş olan bir mü• 
sademe vukua gelmiştir. 

Kendilerine bir tan'ID'e tarafıPc!an 
mllzaheret edilmekte olan askerler, lT'it. 
ralyözler kullaruruşlar ve mütearrızlan 

dağıtmışlardır. 

Müteamzlar, karanlık içinde kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. Akkfi ve Kudüs 

mmtakasmda yeniden bazı tevkifat icra 
edilmi~tir. 

Sık sık tecavüzlere uğramakta '"lan 
Yafa - Kudüs yohı:mn nezaret w kon-Si : a-h'.arınl İOplatmag-a basladı ll=UA AL l~N ı z çtta.mrpaıışvmenaımıaeıcrtedi r. 

9 trolü mühim bir surette takviye e<li!miş· 

'-.____ ~ Yazısı 4 üncüde ...... ·-·--·-·--·---·--- Kudüs, 30 (A. A.)' - E welki ~ece tir. ... 

r-- 1111 V A Ş A M A K G=O A K K O ~v --· 
1 Nazım Hi~mefi.1 eseri yarın ilaves·vıe beraber 32 sayfa ve dolgun 
1, mündericat'a çıkacak olan HABER'de neşredilmeğe başlanıyor - rn wzı e n 
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:.Ka11ata daic ..... , ................... . 
Hulyalar günü 
V ILIN son günü... Gerçi bu gii: 

Vış Siqasa -
Hohenzolernli Vilhelmin 

Almanyaya dönmesi 

... _ 
~ 

Gazetecilerin piri 
etrafında .bir kaç söz 1 AgAb 

Yazan.=. Şek;p Gündüz gazele 
ve bizde 

ile devlet •eo 

ile yarın arasında bir fark ol[l'll 
yacak; sadece mektublanmızm tarih Y~ 
rinde 7 rakarru kalkıp yerine bir · 8 bel: 
recek. Doğrusunu isterseniz buna da hı 
men değil, birkaç günde alışacağız; el 
miz, sanki kaleriıimiz kendilii:rinden bir 
koyuverecek: üç yüz altmış beş gün eı 
vele imkansız bir rücu arzusu... Oylı 
bu gün ile yarın arasında bir fark olrn 
yacak ama bunu gönlümüze anlatrnı 
nm imkanı var mı? Bir 7 nin 8 oluve: 
mesi bizde, ümid ve korkular icad ede 
kuvveti harekete getiriverir. Yeni yıl g 
riyor, aceba bize neler getirecek? ... 

SABIK Prusya Kralı ve sabık Jetının telfilddsi. Eğer biz 1914 te Alman. 
Almanya Kayzeri Vilhelm fon yayı idare etmekte olanların harbe sebeb 

Hohenzolern'in Alrnanyaya dönmek üze- o~~uklannı kabul etmiş olsaydık, belki 
re bulunduğundan bah&ediliyor. dı:nya ile birlikte bizi de ateşe sürükle-

Sabık hükümdar, zaman zaman rnış olan sabık imparatoru, Alman milli 1 
tekrar Almanyaya dönmek me • vicdanr huzuruna çıkarır ve hakkında 
rakrna tutulur. Dünya matbuatma heye- bir ceza vermeye lüzum görürdGk. Ama 
canlı haberler temin eden müteahhitler, biz, 1914 _ 1918 harbinin başlamasında 
yani ajanslar bunu derhal her tarafa ya· ve seyrinde Almanrarı tam nıanasile 
yar, heyecanlı haber okumak illetine tu-

masum Ye mağdur addetmekte olan bir 
tulmuş olanlar bununla birkaç saat tir- siyagf kudretiz. Binaenaleyh Vilhelm 
yakilik giderirler. Sonra i~in aslı olma
dığT anla5ılır. Bu balon da söner. rnasumdur. Bu masumu fazla mağdur 

etmiye seciyemiz müsait değildir . ., 
Yapılan tetkikler, sabık haşmetlOda E~er Berlinden gelen yarı resmi haber 

bu merakın en az iki yılda bir nüksetti- hakim ve resmi Alman makamlarının 
ğini söylemiye müsaittir. hakiki temayüllerine az çok tercüman o-

Meseleyi bir ferdin hususi hayatı ba- labiliyorsa, bizim bu tefsirimizin esasa 
kınımdan mütalea edince Vilhelmin bir mutabakati reddedilemez. 
"daüssılayı\ tutulmuş olacağını kabul e- Fakat, bu takdirde Vilht?lm esaretten 
debiliriz. Doğduğu, büyüdüğü memleket- hürriyete ulaşmış olmaz, elindeki rnini
ten, alıştığı muhit ve iklimden uzak kcıl- mini hürriyeti tehlikeye so!ı:muş olur. 
manm azabı büyüktür. Taliin hiçbir in.. Tarihin hiçbir devrinde tahtından, ta
sam böyle elim bir akıbete ulaştırmama- cından ,.e salahiyetlerinden mahrum e
smı temenni edenlerdeniz. Fakat Vil- dilmis bir hükümdar. eskiden hükmü aL 
helmdeki daüssıla bir başka hastalıkla tında bulunmuş olanların hükrnil altm
ihtilat etmektedir ki bu ihtilatın koslw- da kalmak ihtiyatsızhğmı göstermemiş -
ca bir milleti, daüssılanın bir ferde ve- tir. Birinci Napolron, üçüncü Napolyon, 
receği azaptan daha büyük bir azaba Avusturyanm genç imparatoriı Şad, ve 
mahkum etmek istiyen bir ~eyri vardır.' şu, bu, o eski imparatorlar tahtlarından 
Binaenaleyh meselenin tıbbi ve Alman ayrılınca daima memleket dışına çık
milletinin insanlık tararım ala.kadar e- mak hünerini ve ihtiyatını gösteımişler
den tarafmı derhal unutmak ve siyasi la- dir. Bunu yapmıyanlann veya yapamı
rafını mikroskop altına koymak icab e- yanlann, faraza Çar Ikinci Nikola ile 

diyor. Meksika İmparatoru Maksimliyanm a-
Alman milletinin siya~i sıhhati ile al~- krbetleri tarihte okunabilir. 

• kadar olanlar düne kadar bu "avdeti şa- Hitlerin bugünkü kudreti karşı~mda 
hane,. hastahğmm önüne geçmekte bü- bir Hohenzolern bir sinekten çok daha 
yük bir dikkat ve acele göstermişlerdir. §.cizdir. Lakin Nazi kudretinin verdjği 
'Bugün Almanyada iktidar mevkiinde bu_ hürriyetten istifade ederek, bu sinek . .ı\l
lunan Nazi partisinin liderleri dahi son manyaya girerse, bir gün "müz'iç oldu
\' İmıi dört saate kadar Vilhelm fon Ho- ğu,, veya "mide bulandırdığı sezilebilir. 
ı ~nzolern'in Almanyaya avdetine karşı Unutmamalıdır ki insanların "sıhhat 
'lurnı.arı iç ve dış sıya~alannm belli- namına,. sinek imha etmeye çok alıştı_k-
i 1şh bir egasr addet;nı~ıerdir. lan bir devirde yaşamaktay1z. 

Acaba son yinni dört saattenberi Na- Binaenaleyh ı\Imanyaya dönmek Vil-
zi p1rtisinin telakkilerinde bir değişiklik helm bakımından hiç de aranacak bir 
mi blirmistir? "saadet" değildir. Alman milleti baJn

Alm'.:l '1\·:ubn gelen yan resmt haher· mmdansa, bir an düşünıneden şöyle di
l~rde ~oyle bir kayda tesadüf etmiş bu- yebiliriz: 

lunuyoruz: Bu Hohenzollernli VilheJm hiç de güzel 
"Eğ~r s:ıbık imparator memleketine bir ytlbaşı hediyesi değildir. 

dör-r'?12k bterse hiikOmet bu meseleyi sL Şelcip GONDUZ 
ya-;i m::ı.hi~:ette addetmiyecek ve eski im
pT:ı~nra karşı eski hükOmetlerden daha 
dürüst bir hattı hareket ittihaz edecek-

, tir.,. 
Aca~a bu yarı regm~ ctlmleler, Alman 

hü!<Cım'!tinin Vilhelme büyük ilmitler 
v2rn1!kte olduğunu ifadeye müsait mi
dir? 

tık hakıc~ta, evet... Fakat kısa bir mu
hakeme, bu cümlelerin hiç de Vilhelm'in 
arzularına uyar bir temayülü ifade etme
mekte olduğunu gösterir. 

Bi;- kere "hükfunet sabık imparatorun 
m"' ' '.~tine dörunek istemesini siyasi 
mahi.~·~tte addetmiyecck., deniliyor. Bu. 
nun manası bizce şudur: 

"Tadı imparatorluğa Almanyada yer 
yoktur. Vilhelm basit ve mütevazı bir 
vatanda~ gibi hududlanmızdan içeriye 
girerse bir şey demeyiz. Demeyiz ama, 
kendisinde ufak bir imtiyaz vehmetme
sine de asla tahammül edemeyiz. Sabık 
imparatora karşı, eski hükttmetler, kin
dar bir hattı hareket takip etmişlerdir. 
Biz ne ona, ne de Hohenzolem ailesine 
düo::man değilız. Rejim tasfiyelerini yap-

nJ;tır. Bu aile Almanyada saltanat hak_ 
kt kabul e:lilmiş bir hanedan olarak de
ğil, büyük topral< sahibi asil bir büyük 
çiftçi ailesi olarak tanınmaktadır. Ve ka_ 
nun muvacehesinde bir Pomeranyah 
çoban ailesinden bir Bavyeralı çiftçi ai
lesinden bir Saksonyalı işçi ailesinden 

kat'iyyen farklı değildir. IIohenzolemJe. 
:::-!n hepsi hudutlanmızm içinde yaşıyabi
lirken, r.eclen bu ailenin Vilhelm adh 
cocuğunu aramızda yaşamaktan menede
lim. Eğer Vilhelfnin mern!eket dışında 
bulunmas! bir mahkOmiyetin infa;: su
retinde mütalea ediliyorsa, biz böyl.e 
bir mahkumiyeti kabul edenlerden deği
u ... Z!r:l 0 mahkumiyet karan Almanya 
da. anı yabancı Mkimler tarafından ve-

.1 ~ bı'r Versay karanrlır. Biz ise Ver
rı mış 

kayıtsız ve ~artsız olarak yırtmış 
sayı A mil 
bulınıuyoruz. Geriye kalıyor iman -
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1 Değil mi ? il 
= .... .. 

i Beyoğlu Ha va 5f&zı ~I 
~!Şirketi alocak la rın •n 
fi ey başlarında il 
i11 toplamalıdır d 
. •! n lstanbulda, hatta bütün dünyada, == 
H aylık, taksit gibi tediyeler, 

1 
daima ay- i! 

fi başlarında yapılır. Devlet ve bütün h 
.; .. l •• 
ji muessese er bu zamanda maaş verdik· ii 
fi Zeri içi:z bu labiı bir n~ticedir. . U 
: Şelırmıit.-le de, birçok bü)•ük mües- g 
:: es 1 · k · "b ·• :; s e er a;.•m no layı nazarı ılı ara a. :: 
j; 1.arak, müşterilerinden alacakarı para- g 
Ü ları her zaman ay baş!arında toplamak ii 
n yolunu tutmuşlardır. Fakat yalnız lJe- SS 
ii YO.~ltt havagazi şirketi diye bir mües- !S 
d sese vardır ki, bu şirl~etin memurları ll 
:"İ abonelerden daima tıe daima gayrimu~ ii 
i_ ayyen zamanlarda para istemektedir. ii 
~l . ~ 
~ ~ ~ 
ii Zatım havagaıi .~irketinfrı saat kon- il 
n trolrı da a)•ni şekilde )•apılmaktadır. ei 
ji B.:ızan yirmi gihd2, bazan iki ayda bir g 
ii 1ı.~ranır ve abonenin sarfiyrc ı tayin e- ~! .. _,.,. ı· 

:: r+t ır. I; 
~ =· if iş bu şekilde rfevrrm ettilu;e, Beyoj!- :i 
i! lu1ıda Muranlann lıavaarızi Param·ıı ~ •• . -· u 
i5 tedıyede sıkıntı relmıc!eri elbatte tabii- i! 
u d' B ·, ·. r li ~r · t4 .!3ırr~eı 1:~11 de P~k hoşa Ridecek :i 
;; b~r v~ır~tt dcgıld~r ama, nedense iş ji 
!i bır turlu başka bır şekle konamamış. eı 1 
•• lır. u :; . 
~~ Bcyo,~11' 1ıava~n?i şirketi, rıhtmelcrin· d 
H dan alrtmğı paraları oy ba~larmdt1, tır H 
H lıer ay ayni zamanda toplamak için, :5 
9 ~~z~El!n _f!,!,!.ibatJ_iılrı!!lJ ve bu garib h 
H vazıyıJı orıaaan kalk.malıdır. . H 

Yazun: 
Dünyanın her tarafında "S~a İo!l

re,, ye doğru bir teınayül var. Bu te
mayülün ile•·leyiş.ni adım aôm Lk:.? 
etmek gayet ko!ayd.r: 

ı.Eika,·ı umwniye,, leri ara.yınız. 
Efkan umumiyeyi buldı.:ığunuz yerde 

"hürriyet,, vardır; "şahsi masuniyet,, 
ve "vatanc!aş menfaatlerine hürmet,, 
vaı•dır, bütün güzelliği ile "medeniyet., 
bzrdevamdır, ve mevcut rejim mutlaka 
"kuvvetli,, dir. 

Bir memlekette •'efkarı umumiye,, nin 
günlük iiat'.eden mahrum olduğunu mu 
seziyorsunuz? O memlekette seyahat et 
mekten çekininiz; omemleketteki reji
min akibetine emin olmamak zekasını 

gösteriniz, o memleketin vatandaşına 

acıyınız! Zira, orada vatandaş mutlaka 
bir zÜmf'enin tazyiki altındaıdır. 

Bununla beraber, o memleketin re
sikannda 'bulunanlara da acımamazhk 
etmeyini~, zira onlar, bütün o kahh.:r 
görünü§lerine rağmen encamlarının ne 
olacağım bilememenin azabı ve devamlı 
kabusu içinde bunalan bir takım zaval
hlardır. Vatanda.ılarıne reva gördükleri 
tazyik arttıkça İ"lamnız ki korkulan 
artmııtır. 

Efkarı umumiyeyi günlük ifadelerin
den malınmı edenler, teım.lsiz rejimle
rinin daha fazla &lU"sıldığım hissettik
leri gün ooha müstebit kesilirler. is
tibdat hiç bir zaman cesaret ve cür'et 
ifade etmez . .En bhyük gaddar, en bü
yük cahil ve en büyük ·korkaktır. 

Bizde yeni devlet, 1bir cihan kar!fısın-
4, en büyük, en hayati mücadeleyi ka
bul ettiği günlerde dahi efkarı umumi
yeyi günlük ifadesinden malırum etme
miştir. Bu memleketı~ rejimi ile mağ
rur oluıunda, bu rejinim efkarı umumi· 
yeye gösterdiği saygı, büyük lbir rol 
oynar. 

Ben Umumi Harpte gazeteciliğe b<1ş
ladım. Büyük harbin felaketleri ile 
mütarekenin ilk yılımn facialan içinde 
toyluk ve staj devrderimi geçirdim. 
Analdoluda yeni devletle ayni zamanda 
başbyan yeni gazeteciliğin ilk sabrlan· 
nı yuanlardan biı-iyiın. 

Fikir ıe politika gazeteciliğinin en 
müsbet sütunlannda da, en müfrit, :?Ü· 

rültücü ve hatta me.,,'- ve barzan i::aha
lık gösteren ıütun: da çabşbğım 
günler oldu. Bir çol. _ .-a rnemleket
lerde en norma} tarttar içinde bile ga
zetedye reva görülen sayısız tazyikle
rin hiç birine, yeni Türk devletin:n 
ogünkü ve burünkü hayatında tesadüf 
edi.leme:ı:. 

Bu hal yeni Türk devletinin en buh
ranlı günlerde dahi "matbuat hürdür,, 
ıianna ne büyük sadakat göstermi, ol
duğunu a~ıkça .anlatabilir. 

O günlerc!e gazetecinin, şüphesiz, aı-

rasıra; 

-Acaba başıma bir }.ela gelir mi?. 
Diye düşündüğil nki} di. Gün geç· 

tikçEl Mdbcler bu teredd:J:fün mana
sızlığını göze vurdu, nihayet bu1rünkü 
ı;a:ıetect )eti~ti. Bugünkü gazeteci 
''Türki:ır~de ın:ı.tbı.ıat hürriyetinin yerli, 
eaaslı biı- manevi müessese ve hatta bir 
an'ane,, okluğunu bilen adamdır. Ve 
bunu 'b:\.liğ• iç:n;:ir ki bu memlekette 
rejimin kı.vvetine, clc:vletin yüksek ku· 
manda manivelalarınJ ihre eden zeka 
ve bilgiye, civaınmertliğe sarsdm~ bir 
imanı ve hayranlığı vardır. 

Bu satırları bize yazdıran şey arkada
şumz Serveı· Jskit'i::ı Ankarada bastır

dığı bir eser oldu: ilk Türk gazeteci 
"Agah Eftndi,, nin hayatx:u büyük bir 
di.kat ve faizlilde mütalea eden bu esui 
okuyunca, ilk Türk ga~eteciyi boğan 

ıarthrla bugünkü gazeteciyi besliy~n 
J8rtlıtn biri biriyle bir daha kartılaşl ır

mak imlıamm buBum. Bunuliı beraber 
burc:ı.cla ya.r.tığnn bu mukayeseden bah
aedoı::ek dl•ğaim

0

.Bu mukayese ne dere
ce ilk gaz<'tecinin a!E.yhine is Agah E-
fendi ile bugünkü gazeteci nümunelcri 
araımda yaptığım ikinci bir tnulı:aye~ 
de o d~rece ''pirimiz,, in lehine netice 
Yennİftİr. . 

/\ izametlin /VA Zift 

Geçen sene 31 ilkkftnunda kurduğuııt 
hulyalan hatrrhyor musunuz? Hatt~ 
gün, günlerden ne idi? hemen söylıY.1 

bilir misiniz? Bir parça, yarım dald1' 
düsününce elbette bulursnuz: madeınl 
bu~ yıl cumadır, geçen yıl perşembe i~ 
Fakat bunu hafızamzla değil, ancak bı 
ginizle bulursunuz. Fakat eski funidle 
bulmak için henüz hiç bir çare bilinı:tl' 
diği için 31 ilkkanun 1936 perşeıtı! 
günü bulduğunuz hulya!an şimdi kat 
yetle söyliyemezsiniz. 1937 yılı onlard~ 
hangilerini tahakkuk ettirdi? hangilerirı 
hararetle istenilen bir şey halinden ist' 
nilmiyecek, şiddetle korkulacak bir ŞE 
haline getirdi? ... 

Onları hiç dü~ünmeyin, 1937 yıtınd; 
Gazetecilerin piri merhum Agah ki hayatmızin muhasebsini yapına~ 

:---. kalkma"m. 1938 yıh için hulyalar kı Server hkit, kapağının te1:1libine ,·a- " b 
run, unutacağınızı, üç yüz altınıŞ 1 

rıncıya kadar güzel olan bu eserinden gün sonra hiç bir kıymet vermiyeceğirı 
bjze hiıBe olarak ~u cümleyi uza.byor: 

"Agah Efendi, Türle gueteciliğinin zi bildiğipiz hulyalar kunın. 
Y tl sonu, hulyaya. davet güni.id~ ~~ d 

}fonu Türk gazeteciliği çoktan kabul Hulyaya, yani her şeye: sihhate, yerı. 
etmi~ bulunmuyor mu? Biz Agah E· ğe, seyahate, saadete davet. .. Faka.t bı 
fendi pirimizle ker .. dirniz kadar Türk tün bunların asıl zevki düşüncesinde dı 
irfan aleminin de, Türk ir;an· tarihinin ğil midir? Sihhat, zenginlik, saadet içil 

de olan adam onların zevkini çıkaraına ıde gurur duyduğuna e&a5en inamnışıı- k 
çünkü her iyi şey, onu kaybetmenin ° 

dır. lrusu ile 'beraber gelir. Onun zevki ancil Eğer dodumuz Server, eserinin ııı;k- ·~ 
Jet merkezini J'Agah Efendi,, niıı rnuh- · dışarıdan saftır. . 
telif meziyetleri üzerinde yapılacak bir Büyük seyahatlerin asıl eğlencesi, hı 
tetk:kte arasaydı daha doğru hareket zırlıklara da başlamadan önce, kar~ 
ederdi; ve eseri- hazııbyan ain\ini çok vermek üzere olduğunuz günlerde deS 

0

inüsbet bir hedefe tevcih ebni§ olurdu. midir? Hei·Çerii. yılm da a~ıl zevki: 
Bir hedef ki ·bütün Türk gazeteciliği sonMnuna~ ayak basmadan önce, 31 ıU 
tarafından bir kutup olarak kabul edı- r kanundadır. 
_lir ve yeni 1 ürk gazetuisinin nescinde 31 ilkkanun ... . Sende bir şeyin bitip b 
kulhmb.cak malzemeyi göze vurmu~ o- yenisinin, bilmediğimiz, bilmeden özle:1 
lurcu • ğimiz, içimize bir korku çökse bile Y1r 

Server'in eserin~ dayanarak pirimiz özlediğimiz şeylerle dolu yeninin ba~~ 
Agah Efendiyi terkip eden meziyetleri yacalhnı haber veren şeylerin tatlılı-

~ . . o §Öyle sıralayabiJiriz: onların sihri var. Duvarda ıncele ın 
1 - o:plomat <iJma.sı, ., • . . ' 1 n tal 

le son yapragp'la mmış, erımış o a 
( Atina !~firliğ:ne yükselmiş, Paris · ·· "z 31 

vim yarın kalkacuk, yerme uç yu 
sefaretinde bulunİnu!, kendisine husu- l b hı.Jl) 

mış beş ümid, üç. yüz a tmış eş 
si ve mahrem memuriyetler verilebil- a ı.JJ 

dolu bir takvim gelecek. 31 ilkk n 
mi§.) sen yılın en güzel günüsün, çünh-ü ne.' 

2 - Devlet adamı olması, lacağı bilinmiyen bir yeninin müjdecıs 
(Posta ııazırlığı yapını~ ve bu işte, 

postalar üzerindeki kapitülasyonlan sin. 
NuruUah ATAÇ kaldıraJ>ilecek derecede, batta meşhur . 

~~~~:_.~~~~~~---

sadra zalll Aliyi kıskandıracak dereceC:e H"'k,. t 
1 

, J atın a}111t1 · ı · u ume araıınc an F ... hır muvaffakıyete \l aşmış olmruıı.) • f ' rl 
3 - Ha1t ve adalı;:t adamı olma~ı, Şark Şi mendi eriC 
( F evkalfıde. . mahke~~~erde . r~isli~ k Om pa 0y8S1 a I ey h i_ tJ 1 

yapması, <levrının en buyUk salıiluyetlı 
hukuki meclislerinde devamlı i§ler al- 8 ~) l 8 O b f r d 8 V 8 

1 ı::.g! ması). Devlet tarafından satınahnan ~d;l: 
4 - Ekonomi politik'in cahili olma- Qimendif.er kumpanyası . memurların . 

· ~ · · de 1 
ınası, 

5 - 1 dare adamı olması, 
Muhtelif mutruıaroflıklarda geçc.n ha

yatı, ıhalkı çok iyi l3nıdığı~ halla. ida· 
re etmesirıi biJdiğine bir delildir. 

6 - Y crulmaz bir müdekkik olmaıı, 
7 - Vakur ve imposant o]maıı, 
8 - Sempatik ol!J)3sı, ve heyec::ınb 

adam olması, 
Gerek A vrupadıı gerek tnemlekeli

mizde, her temas ettiği insan tarafın

dan sevilmi~ adamdır. 

9 - Dil bilmesi, kitap sevmesi, ınu

allimlik etmekten hazetmemesi. 
Gazeteci . sinirli Ddarndır. 0 ferden 

hocalık yapın.az. Okur, bilgisini daima 
al·ttınr ve kürsüsünden yani sütunlar
nndan ders verir.) 

10 - Toprağı sevmesi, 
(Bu ıevgi vatan ıı.evgiıinin tam kı::n

disidir. Hiç kimse bir çiftçi kadar '\•a
tansever clamaz.) 

• * • 
Bu memleket efkan umumiyesini ak

ıettiren g:u:eted lı:adrosunda, bu mezi
yetlerin hepsini birden elde etmiı un
ıurlann ç~rralm:isı, Türle. gazetecisinin 
temennisi ve emelidir. 

Nizamettin NAZlF 

Mevlud Mustafa ve l\Iehrnet ismın 
. ::ı 

ki kişi, şirketin tasif ye memuru Zek1 bi 
leyhine birinci ticaret mahkemesinde 
dava açmı~lardır. fil 
Kumpanyanın bu iki eski meJJlt.l 

0 
tasfiyeye uğrıyan şirketin, gayritür}{:d·~ 
lan bütün memurlara ikramiye "er~· 
halde Türk memurları bu haktan rrı 1~ 
rum etmiş olduğu iddiasiyle dava açıtl 
lardrr. · :ıt 

Henüz tahkikat safhasında bult1;ı: 
bu dava etrafında şimdiye kadar al 
memur dinlenmiştir. 

31 
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Görüşler: 
ır-uamnt !Nacı 
lttaıpteanun asıl 
'•vmeil:D neydi'? 
t) OEN1ZClL1G1MIZIN, bilhassa 

son }irmi beş yılı içinde canlı. 

~~~ec~. ve sem_P'lti~ ~ir çehre olarak 
\l üği.ımuz Hamıd .Nacı kaptanın ölü

liıerinde dikkatle durmak lazımdır. 
O:ıun, :;-ıllarca e\'Yel denizden a)Tıhşı, 
~ı martının bir kayaya konu~u ka
" tabii tel~kki edilebilmişti; fakat ö
~. gıizel Heybelinin çamlarından her 
~h çiylerin sü..n\llüşü kadar adi bir 

<ıt hadisesi suretinde kabul edilemez. 
fta.'nid Naci kaptanın ölümü, bü'iik 
ı . . 

" 1 ı~ler yapmış, büyük kültür hare-
e:i uyandmnıa• büyük meziyetlerin 

~unesini vermi~ büyük insanların ö· 
li gibi, bizi, çok devamlı Ye hakiki 

1 ınaterne bulamış olan bir ölümdür. 
fiamid Nacınin önümü memlekete ~a
~· • 
t:ski bir denizcinin ölümü olarak. 
l'enm hatıralı bir. emeklinin ölümü 

~ir baba adamın ölümü olarak, 
Bu dirildi. 
Siiphesiz bunun böyle bildirllişinde hiç 
illsenin en ufak bir kasdı olmadı. Onun 
U büyük meziyetinden behse:iilme.mcsi 

halde bu meziyetin bazıları tarafın
~ bilinmeyişinden, bazıları tarafından 
.q birdenbire hatrrlanamay1şmdandır. 
rıJtsa biz kıymetlerin haklanm tanıyan 
ttneziyctlcrini asla unutmryan insanla
~ 

e;zce; HarniCl Naci kaptanın ölümiyle 
lırıanması lazımgelen asıl hüviyeti, ha 

ltt hü,iyeti "tic-diel denizciliğimize kar 
C!an büyük bağlılığı" dır. 
~id Naci hayatını Türk ticaret de-
~iğinin ihyasına vakfetmiş bir a· 

. Fakat çürük çarık teknelerin sa
..:a.Jınmasma vasıta olarak veya çürük 
!): tekneler kullanıp Türk gemicileri
~<:anları paha~ma para kazanacak 
(etler kurarak değil. 
1i.ırnid Naci denizlerin ezeli aşinası Ô-
1'iirkün denizden ayrılmamasına ça

lı~ olan büyük deniz propagandac~sı 

~ilınid Naci Türk denizciliğinin şeref
. atımlarını tes'id ettiren, Türk deniz-
1\e Barbarosla ve dedelerinin deniz

\. :ı~·le mağrur olmak hakkİnı unut
"lllam:ı.~ ça)ı~ış olan adamdı. 
liazni=I Naci denizlerin servet kaynağı 
~~llnu memleket gençliğine yıllarca 
'ı kırmı~ ola.'l münevverdi. 

1arnid :'\aci, Türk ticaret ,~ nizciliği
cl.ı:tüğü başıbozukluktan kurtannak 

i~&~ceyi gündüze katarak çalışmış, 
"'ıt:niş bir l~kilatçı ve bir hocaydı. 

~U&Un elimizdeki ticaret denizciliği 
~rı,Osu içindeki muço'lardan, lostromo-

"<Ul., lıatta uzak seferler süvarilerinden 
~ya Hamit Naci tarafından yetiş
:1i~fr, yahut denizlere bu kadar ısı
~<1.11 onun devamlı irşadiyle olmuştur. 
~er Hamid Naci ticaret denizciliği· 
lensild uğrundaki faaliyetine bugün 

·~aıtuş olsaydı, bunda hiçbir f ev kala- , 
olmazdı. Zira memleketin her ça

~ ŞUb<-...sinde bugiin göze vuran can
~· Ve ilerleme hm jçinde bir denizci· 

"\.ı <le bugüne uyar bir canlılık göster
~ ancak tabii telakki edilebilirdi. Fa
~Iatnid Naci ticaret denizciliğimizin 

:\ kıymetlerini kaybettiği bir günde, 
~tlet kaptanlarına külhanbeyi gözü ile 
iı.t"dığı günlerde, ticaret gemilerim.izde 
;~ılık etmenin birço!darınca sarho~
~Starkeş1ik, ka\·gacılık ve tütün ka-

• ığı yapmakla bir telfildci edildiği 
~ etde ortaya çıkmış ve en dehşetli 
~ eı:ı hafif bir surette aksettiremiyen 

iUj .Uhıtte istihzalan, bozguncu tema
taı..z1 Cö'!{üsliyerek inandığı işin propa-

(') t~na girişmiştir. 
'~ 1caret denizciliğimizin unutulmak 
~ <>l~uğu, bir daha dirilcmiyecek ~

~. ~ ~ır devirde gelmiş bir mübesşir
~\~nandığı hakikatin Türk kıyıla· 
~ıı ır din halini almak üzere bulun-

u &örürken öldü. 

t:ı~id • ... • ~ 1 . b' -nıük· ;.'<ete • acının mczı~ et en ır gu 
~ Ca tnı~ale inin dar çerçevesi içinde 
\ ... Plrla1dığı ile izah edilcmh·ecek 
~~e ~oktur. · 

tııı ~tırlan razan, burada onun ma
ill:ıe ~m_all_1iyle göze Yurabildiği kana- · 
~ b~ğ•ldır. Bu satırlar, muharririne 
~li~r say~ gönderebilmi~ olmanın 

tattnın:ıktadır. 
Ensari BOLENT 

r---------------------------------------1 Bu şehrin derileri 
...._~-----

Satıcılardan ahlô.k ve insaf, 
resmi müesseselerimizden dikkat isf İ1JOTUZ 

Hayat pahalılığına 
son vermek 
güç müdür? 
HAY~ n~ 

Dünyanın biz den başka hiç bir m ede 
ni memleketinde t apo n mal satı l ma
sına müsaad e ediımez; ve hiç b ir 
yabancı memleket çarşısında maı ıar 
iyi ve kötü diye kısımı.ara ayn lmaz 

1 ST t.NBULDA her şey ateş p;-.- işin felaketli tarafı aldığımız her şc-
lıa&ına satılıyor. Bu dehşttli yin gayet s:ürük, bozı.:k ve fena neviden 

pahalılık k:uşısında bir an evvel hare- oluşudur. Ekmek ft:r.adır; kapalı §işe· 
kete geçmek, cephe alm&k art.k farzol- !erdeki su fenadır, tazı rakılar fenadır, 
muştur. kumaşlar fenadır, çoraplar fenadır. Çok 

Ekmek pahnlı. ağır kiraiarla oturc!uğumw: evler fe-
y emek r:ıı.hah. nadır, bakkaldaki peynir, yumurta, me· 
içki pahalı. zecideki pastırma, tereyağı, sucuk, i!h-
Giyecek pahalı. çıdak! et y:meği, sclıze, pilav, tatlı fef-

E v kiralıırı pahalı. nadır. 1 
Eğ:e;lmck pahalı. Okumak pahalı, Velha<sıl i&tanbuldaki "Havayici za-

c!cı.nncalc kitap pal.alı. ööf bu pahalı- ruriye,. nin arasında dolaşmak için, a· 
lıktan! yaklarımız.:ı, tanz:fat amelelerinin kışın 

Bu p3hahlık lstanbulüaki aile baba- kullandıl:ları kaoçok çizmelerden birer 
sına hayatı pek pembe renkli gösterme- çift çekmek lazım. 
se gerek. Ne İstanbul bu derece berbat eşyaya 

Bir çok şehirlerimizde ve kasabala- pazar olabilir, ne biz tstanbullulcr 
rınuzda muhtelif c~yanrn istanbuldan böyle berbat eşya. kullanacak müşterilc· 
sevkcdildiğinc bakılırsa memleketin riz. Biri böyle mallan almağa mecbur 1 
muhtelif mıntakalarında bu cins eşya- etmek pek haksız bir ceza olur . 
nm bir kat daha pahalı olduğunu kabul Pazarhrınuzda bir çok eşyanın iyi 
etmek icap ediyor. cinslerini bulmak kabil olmadığını iddia 

Acaba bu pahalılık neden? edecek değiliz. Lakin berbat malları al-
Eşyanın maliyet fiyatları mı yükack? mak için <ıle§ pahasına göğüs geren 1s-

Yoksa devlet dehşetli vergi mi alıyor?. tanbullunun ellerini bunlar bir kat da-
Hayır. ne o, ne be .•. Başka memle- ha yakm1ktad(r. 

ketlerde clınan vergiler ve gümrükler Dünyanı:ı bizden ba§ka hiç bir me-
yanında 1.izimkilerden şikayet etmek deni mcmlrketinde "Tapon,, mal satıl· 
insafsızlık olur. Maliyet fiyatlarına ge· masına ınijsaııde edilmez. Geçen yıl Ur· 
lince, gert:k dahilde yapılan eşyamn ta Avrupoının büyük şehirlerinden bi-

1 

gerek ithal edilen eşyanın ucuza mal- rinde bir nrkadaşımızın saati bozulmu}· 
odildikletl muhakk<ıktır. tu. Bu saatin kapakları altındı ve 

lthal ett:ğimiz eşyanın bir çoğu, ya- arkadaşımtz lstanbulda satın almıştı. 
pıldığı memlekett~, perakende halinde Bulunduğu büyük jif'hirdc ayni marka 
bile sudan ucuza satılmaktadır. Toptan- saatleri satan bir dükkana girdi, tamir 
cı fiyatları ise tabii bir kaç kat daha ettirdi. Bu esnada dükkandaki saatler· 
aşağıdır. Isdki silahl<ınma illeti yüzün- den biri h~una gitmişti, 60rdu: 
den bazı maddelerd~ ufak tefek bir fi. - Bu kC1ça?. 
yat farkı oimuştur. Amma mutlaka bu . Dükkancı cevaben bir fiyat söyledi. 
fark ta hesaba katılack gibi değili.lir. Bu fiyat kendi saatinin fiyatından yiiz· 

Dahilde yapılan eşyanın pahalıya de yetmiş beş noks.ındı. O zaman arka-
maledildiğ:ni ise kiır..se iddia edemez. daşımız:la dükkancı arasında ıu muha-

Fabrikalar iptidai maddeleri mi pa- vere cereyan etti: 
halıya 2.ld:klarını iddia edebilirler; rir mis:niz? • 
yoksa i~;ilerine yüktic:k yevmiyeler ver- - Hayır .. 
diklerini mi ?. - Niçın? Benim saatim bundan iyi· 

O halde ortadaki pahalılık mutlaka dir. 
tetkik edilmesi icap eden bir mesele- - lyi olduğunu nasıl kestirlyorsu· 
dir, ki böyledir ve tetkik edilince gö- nuz?. 
rüle:ektir ki bize hak vermek doğru - Bir kere kapakları altındandır. 
olur. Zaten bunun yalnız bizim tarafı- Halbuki ısizin saatinizin kapaklan de· 
mtzdan ke~fo:iilmiş bir hadise olduğunu mirden .. 
söylemek mümkün değildir. Zira her - Ya içi hakkında ne buyuruyorsu-
1stanbullu sabah, akşam bu pahalılık- nuz?. 
tan yaka silkmektedir. - tçi de tabii sizin saatinizin ayni 

~a; .wş (kamına) - J\.apmm onune 
neden parmaklık yaptırdın, beni içeri al· 
nıamak için mi? 

IKOba ır cı n oencn 
ihtiyar kadın, kö§e başında dilenen 

bir kadına acryarak en kuruş vermişti. 

Dilenci b!r hayli dua ettikten &onra 
dert yandı: 

- Ah ah 1 Ben d:Jenecek kadın mı 
i:iim? Kocam Eağ olrnydı beni böyle 
dilcndirir mi idi? 

- Kocanız n~ yapardı? 

Burada, b::nim yerimde dilenir-
d
., 
1. 

~rşnmed 
Kıraat dt-rninde' ı\':"§İmede dair par

çayı okuyeırdu: 

"Arş:m-:nd hamamda birden hay-
krr<lr: Euldum ! Buldum! 

Muallim sordu: 
- Bulduğu ıey ne iıdi? 

Talebe cierahl cevap verdi : 
- Kaybettiği sabun! 

olacaktır •• 

- Asla .. Yanılıyorsunuz. Sizin saa
tiniz ihracat malıdır ve şehrimizde an· 
c:ak altınının bir kımyeti olabilir. Size 
bir fikir vermek için şunu söylemeli· 

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

de satacağımız saatleri bu nevi yaydan 
asgarı 7 tane koymamıza müsaade eder. 
Bu nevi s~atleri memleketlııilide sat
mak yasaktır. Fabrikamız bunları ancak 
ihraç edebilir. 

Gene bunun gibi evvelki yıl tsviçre
ye gitmiş bir arkadaşımızın orada !bi
zim paramızla çiftini 40 kuruşa saun 
aldığı yarım düzüne ipekli çorabı hal5 
yıpratamadığını söyleyebiliriz. Ve b""n 
lara gclinciye ka.dar daha neler, nekr ... 

"' • lfo 

Hülasa; 
Dünyanın hiç bir medeni memleke· 

tinde çarşılardaki mallar "iyi,, ve "kö
tü., diye kısımlara ayrılmaz. Her rr.e
deni memleket çat§ısında ancak; 

"iyi,, •• 
"Daha iyi,, .. 
"Çok iyi,, ... 

Mallar bulunabilir. Ve bunların en 
pahalısı bizde satıiar.lraın yanında su
dan ucuzdur. 
• Memleketimizde hııyatın bu pahalı· 

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

HABER 

- iki güne kadar otomobılımı ıamır 
tdtbilir misiniz? 

!lacilı diuoc ki: 
............. -- .._. =wııe '-' ... ----. 

ostDb<dlat 
devırDınHdle kaıdolMl 

lstibda.t devrinin kötillUklerl, mU
nasebetslzlikleri: hafiyelerin reza
letleri, ahlft.ksızlıkları, şirretlikleri o 
kadar çoktur ki, stiylomekle, anlnt
mo.kla, saymakla ve yazmakla ne bi
ter, ne tükenir! 

O günler ne uğursuz, ne kanlı ve 
slynh günlerdi! Her köşe başında blr 
hatlye diklllrdl. Evler kontrol altuı
da ldl. Karakteri yUksek, dilrilst nh
H'ı.klı vatandaşlar dalma göz altında 
bulundurulur, takip edilirdi. 

DUyük, kUçUk mekteplerde husu
si hafiyeler "icrayı fnallyet,. ( ! ) , . 
ederlerdi. Jurnalcılık edecek kadar 
kUçUlmUş ve bayağı ruhlu kimseler 
de vardı. 

Znman zaman, hafiyelerin sözeli. 
JUğil insanlardan eşyaya geçer, ka
yun ve karpuzun içerisi blle aranır
dı! 

Şeyhlsll\.m Uryant zadenin kayı
nı Baha beyin eski sadnt\zam Said 
paşaya yolladığı kavunlardan şüphe
lenen hafiyeler. kavunları taşıyan 
arabayı paşanın Nişantaşındakl ko
nağının kapısı önünde yakalamışlar 
ve lmvunları birer birer kesmek su
rettle muayene etmişlerdir. 

Hafiyeler, muallim Naci devrinin 
tanınmış şairlerinden Yaşmahçı za
de hafidi Andelibin, "muzır bir evrak 
saklamıştır,, diye ağzının içini ara: 
maya kadar varmışlardır. 

lstipdat devrinde, kadınlara karşı 
da tecavUzkft.rano hareketlerde bulu
nulur, kadınlar sokak ortalarında, 
köJrU başlarında hakarete ve teca
vüze uğrarlardı. 

O devirlerde kadına hiç saygı gös
terilmez, kocalarlle beraber arabaya 
binmelerine müsaade edilemezdi. 
Böyle bir hal vukuunda araba durdu 
rulur, sorgu başlar, erkek karakola 
götUrUlUr, yanındakinin karısı ol
duğunu anlatıncaya kadar, adamca
ğızın emdiği silt burnundan gelirdi. 

Çok defa, softalar, Zuhaf askerle
ri, peçesi nçılc, çarşaflarının kolları· 
kısa diye, kadınların çarşaflarını pa
ralnruışlar. makasla kesmişlerdir. 
Hilkumet, bu rezaletlere güz yum
muş, çarşaf parçalayan, kadınların 

saçlarını yolan adamlara ceza bile 
vermemiş, hatta onları teşvik ede
cek mahiyette bir vaziyet alarak, tu
haf tuhaf beyannameler neşretmiş
tir. 

2!) lkinclkft.nun 1904 de neşredi
len şu (llt\n resmi) o deYrln kadın 
hakkındaki telft.kklslnl göstermesi 
itlbarlle hakikaten enteresandır: 

Bn resmi flft.nı, deYrln tamtıraklı 
Usanından, ~ugUnün Türkçesine çe
virerek naklediyorum: 

"Kııflmların füitıliJ gezmek knlclo
l!!lno riayet ctmolerlnfn lslllmlyctln 

(Lfltfen sayfayı çeviriniz), 
BUse7fn RUştQ Tll'p8Q 
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Amerikada 
bir sahtekar k 

Mevcut olmıyan araz.fi 
sata1 a,{ 

iki milyon dol ar 
dolandırmışlar 

Nevyorlc, 30 (A A.} - Adliye ~ok 
mühim bir dolandrıcılrk \'ak<ı~ını me;·
d~ çık~t.n'.. Son sencler zarlın:!a 
Nc.1:0I'k, Panah:aoya ve .ı. "e>jersey e)G

letle.rinde ~~şııi~ o!an 1500 d~adar Slo
vak, lilanda salıi!leri.ııde :kendilerine bü 
yük arazi ıtemin edilecek di} e aldattlaralt 
kendilerinden ıiki milyon dol:ır alınmış
tır. Bu çetenin elinde btilunan yer ehem
miyetsiz bir lkil 're kum p:ırçamıda.1 i
barettir. Bu ıi~e 51 kisi ımcl.haldardrr. 
Bunların el~~ları yakalanmşır. !Biri 
de intihar ~ştif. 

ç.ete efradı arasında baz.ı Slm.-ak gaze.. 
telerinin muhab.i.rieri de bulurına!ctadır. 
Bu gazett:b· lzlandada elde edi.!ecek top. 
'raklarda S!ovaklarm milli kıya!etleriyle, 
milli dilleriyle ırı!hct rahat yaşıynbilecek 
lerini :yazıyorlardı. Do!andı:ıaılar, Slo
\'aklar:ı aldatmak icin birtakım sahte 
planlar ~·e bu meyanda tanır~ ~~i· 
yetlerin ve me!'ıclfi Hoover'i!l de taklid 
cdilni5 imzasını göstemüşlerdir. 

Boğazın Rumeli ~a
hasına ha varı azı 

Be-;oğlu hava gazı şirketi, mukave
lesine göre Boğazın Bebekten y.lıan 
sahil kısmında da 'tesisat yapmak mec
buriyetindedir. 

Hisar, Emirg"'..ın "e dvannda oturan 
halk belediyeye ba§vurmuş, şirketin 

mukavel~sine riayet etmesinin teminini 
istemiştir. 

Br:.Ldiyc bu müracaat üzerine tetki
kat yepmıı, i§irkee tebligatta bulun-

muştur. 

;Iia·ıa gazı şirketi ilk olarak Rı.un~li 
hiSll-n::ı, ıe~nro iP,.. • ..,, ... küye ıve daha 
ile:ilen: kadar tesisat ~p:ı-;nğını bil
-Oirnıi§t•r. 

T caret orl s1nd.a 
mec ·s s<>ç~mi 

Yeni Ticaret odası meclisinin diin 
s~ yapılm .. ,br. int!hap &enun.-ea 
mc::li::in otuz aumndan onunun dcğ·ş
miş oı..ıu~r..ı nnl:ışilmıştır. Yeni ar.alıır 

şunlardır: 

Saba kulacı (tüccar), Azmi Kozen 
'(tüccar)~ Hüseyin Hüsnü (c..:zacı), 
:Mahmut Nedim (ban!:aGZ), Hz.mdi Ba
şar (tüccar), Nuri (Hmyagcr), Cemil 
(Akay m~ü.•J), Nuri Da;:delcn( mü· 
tcahhit), İbrahim Kennl (tüccar). 

Yeni meclis ilk tophnt!smı pazartesi 
ıgünü yapacakır. 

Demir~ u u ~nşaalı 
Erzurum - Sh'3.S h~ttı in~at:ı 185 

inci kilometreye ka.1n.r ller!emiştir. 
Hattın Divriğc }radar olnn lns:m i~l:t
meyc açı1mı§~r. Şiır..di 370 l;..lomctre
lik kısım üzerinde çalışılınalctadır • .938 
yıh.uda memleket 22 Ol:ilom~trclik bir 
dcmiryoluna daha kn11u;pZ-J.l:t1~. 

11ıııınıuuıum11uıu:ıııı:ıııı~iU1uıuıııu m·ıuu:iYll· :ıııııı111u;!lltl 
şıa.rmdını oldaı";unu be~ !.es bilir. 
l\llislüm.·m uil<>l rinln <'Sld<lcnb~ı·i 
giydlklcı·i ~n ·,nf \'C f rnccl--ıln şe
killer! .mm znınnıılard:ı, ı>oıı Ö<.'rccc
dc l>ozulmıı.,, mntlfJp ı.nı'tla;-mı bıy
bctmlştir. 

Ç:u.·şaflnr cntnı ilcrc l>~ı1::.ireu Liı· 
şekle girmiş, kolsuz tcrncclcı· mwışo \ 
rot atlnbına uyınn., r..cnl>: d<."l·accdo 
açılın~tır. Ynşınnklıırm iııt llği lm- ı 
dmlnruı ghill )'.crkriııtl .. n olan saç. 
!arın güzm;:m lnJ 'koin~l )!l'ıJor. ı 
nazı Juidmlnrm ıısk~ı· c :ı ~ "'tine 
bcndycn m to ~l~d''d"rl ._ ... t;ıt ·n
mck ynşınn ~"lmiş o!:m p,cnç ı.1zJn.
nn ba~ı nçıl' ~C'7.clfüle.:1 gorulmcictc
dJr. Bn lınl W~ ?cde>lnm ockın~. 

Dinn#>nnlcı lı. lm.dmlıırm dlni bu1 
ruldarn g· re ı;i3 innı l"' nı "hll!ıfct.-

ennlt efen hnh:,, ira .o l>u. U1'llUŞ· 
larclır. nn cmro (\) Iarı St•rettc l•r.re
Jrct eden kocn~nr 'eh"' :tJa.r lın'oon 
da son derece ,id t tlc ı·~·'ru ı"'lo e<ll
Jc~ktlr. AIAltadıırlr."n tclıliğ olu-

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 

dü~mfıştiır. 
• Yi3nnndn ıhulunan Sümer llnnk umum 

ınüclı.:rü Nurwl:ıll i;:.<;ııt "c '!h:mil k~ıl fab
rikası müdürü ıMehmcl Mi ll.ıir lıurtoya 

lkutl..-r fehrlıııizc döneceklerdir. 
• fö,·ar-hnn ı:ıkır madeninde ~stihsal 

edilen Hk :ı url> bı:ıltın lıir Amerikwı i\-ı&· 
purile dün Amcril.ayn 1ı 1"1dailmiştk. Bir 
!buçuk &enclık istUısruiıtı teşkil ı<•dooek olan 
1700.090 lim:lı'k !b:ıkır peşinen utılmıştır. 

• Otobüs i,ini clkik et,mckle ı01:ı.n IMül· 
ıki:re m cltMm .Cı.in de nltı ı0101f.'tscünün 
ündcslni nlnu l:ırdır. 

• l>c.., let lllavnyoll.nnnın 1.cşkiliı.tında )'il• 
pılı:c:ili :rcnili1lcr ıiı;-"o ted!ıirJer alınm~a 
bnşlnnm1ştır. Mccl.istcn inısünler.de dort 
mihon lirnlık 1nlısisııt dsten cektir. Bu 6)D 

ro ile iı. :ısyon bınn1nrJ yapılacnktır. 
• Uııliı; şiıh1i, D.cl':let Şfımsına mUraca· 

nl cdl'rck 1.ktis:!'t \el fUe_ti cı.ky'lıine lbir da· 
l"D nrmış, işlclrue ş:ırtl:ırının n[µrhğJ )'.Ü%ÜO 

dc.n vnpurl:ır.ı işk.tcnıedi,i;hi ısö~liyerel.: 
mukan1cdc adılat ;,~asını :istemişti. 
Crüncü ışnlııs ıfnt..le bclcdiyelliıı de ıişti 
rnk c!..ti i ıuu d:ırn ıluıllında ll>c,"let Şü.nısı 
~raetio ıtnlchioi yerinde ömıiyc.t ek red 
l:ararı '\·enn ir. 

• Y c,...i 1ran konsolosu :şchr.iınize ıselnı · .:ı 
,·nnfesine ~n~am:ıştır. 

•Sirkeci )oku nlonn inş.-ıntı lritmi~ ·~ 
kısıml:ınn 9öşenıncsine şlnnmı~tır. 

• ~in'i "udc ıyn.rm ~um 
s!lat 20,30 dn ••.ss.nc ımu ~e .sancai~ 
hürmcl., adlı :bir ikonfer:ıns ~erileockti,f'. 
ıllondnn onr:ı <!'in göster.il kdl.u ıtanı!ın· 
dan "'.insan nr:n.ı.fı,, .ndlı ir ll;omcdl 
".isLik1:ıl_., ;pi~ esi ornıuınc::Jct.ır. . 

• Tıfut. ıtalınbeli nkli~e ~e ınmbh·e c:eu:.i
~cU .ismini ll"C 11iuımnamcsini dc!ti~tiımiş
tir. C".erniyctin ,·eni !ismi "Tüı'.k ·aro • 
Psilıiatri cemiyeti • ıobrak teSbit edilmiş· 
tir. .... 

DISARDA: 
• !t;ı~·a '1nricl3·e .nazır1 kont Cinno ile 

,Jnj>ony:ı .büyük cicisi JloUa dün iki mcm· 
leket om'ilndn mevcut Ucnrct ,·e scyrise· 
f:ıln ınuabcdcsinc xcyl !lir aııl~ma imı.a 
etmişlerdir. 

• Amcdkn bnhr.iye ncznrcti, Hn,·ııi a.d:ı· 
lannd:ı kfıln Pcnil • llnrlıor hare.ket üssün 
deki h:n·o kuV\·etlerint tnkdye etmek i\-'in 
hu liın:ına gönderilecek o1an bir ha\'U mo 
sunu uıktlndcn bir ny cv\"cl sönderme~c 
ı.ımır ı.·~rmişu.r. 

• \.rjaoUn ·ıe Uıııg,:;ı,y or.ısıoda Urµgvoy 
nehrinin od:ılnrı münnsebe.Uylc mc\'cut o· 
lan ihtnar uoluyısnc kıymetsiz olan bu -bir 
koç odanın iki memleketten lınnglslnio ıtırı 
klmi)·cline tabi •oldl!Lru meselesinin dost:ı· 
ne bir sureuc hnlli ıi,in ruüznkerclcr ce· 
rc).ıtn etmektedir. 

• lrlııbc!u ~\·ekili de Vn1erıı, dün 
nk~:ım )'eni lrlandıı kanunu esash.inin mer 
i~ et me\'1.ilnc girmesi .nıfinascl>ctile ı"ll.dyo 
ile ne~rcdilen blr nutkundn bu kanunu· 
csıısinin lrlnndıı milleti i~Jn bir sulh ve 
terakki devresi kilşnl ellccı:Ai üınicilnde 
bulumh•j;•unu beyı.ın etmiştir. ~I. de Valcra, 
lı lunclanın siyns1 \'rıhtlct1 meselesinin lınl· 
ledilmesmc şnlıil olmnk arr.:usunda şıd· 
dete ısrnr ctıni~tir. 

• Pnristc .oto:.bü.s~ metre., .ınuzlfnt .mı .. ser 
visluri dün sal.J:ıh ufak bir leııhhürle Lcı..
r:ır ışlcm~ğc b:ışlnmıştır. Ma:ım:ıfıh, husu· 
si nn .lı)·ccılcrin grevi dcuım etmekte ve 
:..skcri knın~ onlar, hallere nit me,·adın ve 
sazete~n ın:ıhlini tcınl:n etınektedir. 

• Londra diplomns.i ıma.Lınfili.. fogillcre 
hllkl'lmetinin l.ükscmburgn Belçik:ının bi· 
tnraflığı bnkkındnkl IJeynnnto mllnıosil 
hır şel.ılde Lükscmhurg :ıratj'>inln bitaraf 
lıfjını mulnı.ınıuu.u bc11nnııtta buluıınınk 
lıuwsıınılıı tcnıın:ıt ~·crnıi) eet·ğl ımutuıeıı.· 

sınd:ı uulunmaktııclır. 
• Sc;n yeller uırliği merkezi icra koıuitc 

sl, <lalıilıye l.oı.ıiscr muavini Rijonı, or· 
ın;ın işleri Jıalli komtscrUğine 1nyin ctrnı;. 
tir. kr'•cz1 icra };omilesi, orman işleri 
h:ılk komi ... er ınuaviolerl ıGantman \'C Ko
san! dn nılcdcrek Rodini orman işleri 
hnlk komiseri blrınci muavinli~ine layrn 
cylemi~tir. 

• Oıı ynşındn bir km öldilrmilş olan 
l'\ocl~cr aclınd:ıl~ı cnnt dün sabnh lnglllere I 
de Lıncoln hnpıshnncsindc asılmıştır. 

• Mo<ökov ıdan Lonclrnyn selen haberlere 
rtöre blr yabonc"lıükl'lmetln himaye.sinde 
Er n l'nistnndıı ~ılr ,k:ıpitalist lıükCıruet 1-UJ"
nı;.ık su~u)l:ı ıu:, kir cdılnn sekiz kişi .Eri· 
\':ındu kunıuna dizllmiştir. 

• Din ~:o ko\·adıı Sov) c t, fuıriclye halk 
komiser munhıi Stomomnko~ ıilc Japon 
buyuk clçis1 Sig'milsu, Hl3S irin bnlıktılık 
mu\:ıt.l.:ıt rejimini teshil eden hır proto· 
kol lnı.::ı ctnılşlenlir. 

• Hındisto.nda lnsiliz ınshı1 makamla· 
rının, Gudar bn,·a meydanını askerl bir 
ıı.a~ l Qs Jı:ıl'nc get'rı CJt i teilllıleri ~Jildi~ 
rı~ı>or. 1 u ınc) don Karaşinin müdafaası 
lçın ını him Lir v:ıd~ette bulunm:Wt:ıdır. 
Gu. d ra mühim mik:tar<lıı hava kuv\•cllcri 
tah • t 'e hlU'P bn.I rulc 1ı.n '"1 me>·daın ns· 
kert i lerc t ı ·s cdilece!t1ir. 1 

• Frnnsııda Strazburgda tramvay memur 
~:ı~ı 'c mü hilidlmleri dün okşam crev 
ılunınıı karar \ermiştir. 

• A1mnn)ndn snltıınnt emlak ve emvnıı 
umumi hlan•,I, s:ıbık Kn;)scrl.ıı ıHıımbur,g 
ŞltO'iltnda 'e~·n Alman toprağında bıışka 

'Hisar faciası 
Kurt ulan taffaların 

ifadelerl alındı 
Hisar vapuru faciası tahkikatına bir 

kas ilto1dan devam edilmektedir. Tah
lisiye idaresi raporunu lkısat :Vekale
tine göndermiştir. 

Beykoz müddeiumumiliği de adli 

lngiltere ısıra 

asker g .. n eriyor 
paşa kabme iıun azlırıe müte(illik ı01ıtl 
; ·:lesinin c'Sbabı mucibesi fU.dur: 

Kudüs, 31 (A. A.) - Bit askeri ;ka

file, icabında, asayişi muhafazaya me
ıınur kuV\·etlere yardım Etmek üze.re dün 
Filistinden l\lısıra harcl•et etmi~ir. 

· tahkikatr, !birkaç gün içinde bitirecek· 
tir. Kazadan kurtulan iki tayfa dün de
niz ticaret müd.Jrlüğüne giderek res
mi ifadelerini vemıişlerdir. 

Yeni kabineye girenler 

Bu ıc3bir hükCımdann mılletin tal* 
nere artık müzah:!ret etmemekte old~ 
na ve kab' uenin amme hürriyetlerine vı 
kanunucsasinin zihoiretme riaret e~ 
me!<te !Julundulhına kail olması sebebtY 
le ittihaz · 1 • 1 mi~tir. ok 

Vapurun battığı yerde yapılan dün· 
kü araştımralar ncticesiod~ yeniden 
iki ceset daha bulunmuştur. Bunlardan 
birinin lostr<>mo Kaşif .olduğu anla§.11· 
mı§tır. Diğer ~est teşbis olunamamıt

tır. 

Diğer taraftan Zonguldaktan gelen 
haberlere g-Ore, fırtına esnasmda Zon

guldakta braya düşen Tavilzade ve 
Sinop vapurlannın vaziyetleri gitnkçe 
fe:ıalaşmaktaaır. 

Her pki geıni idaresi tedarik ettik· 
teri tulumbalarla .anbarlardaki sulan 
boşaltmaya başlamışlar.dır. 

Kahire, 30 (A. A.) - Mehmet .Mah· 
mut pa~::ı. Ve:fd fo'kas1 mfü;tesna olmak 
~ .. ..,., tüt"in 1ı&kalan ihtiva edecek ve 

kendisine kar~t açıkça rakip olanlara 
}<ar§t bir wla5fna }'Olu tt:.kip eyliyccek o
lan yeni kabir.eyi te,,kil <>tmeğe uğra~ 
maktadır. 

Yeni rabincd~ Mahmut pa a başvcka
leti \'e cb.hilh~ baka1lığım, Yahya hari
ciyeyi. lsmail Sıdk,ı finansı ve genemi 
Hüseyin <le 'harbiyeyi derı.ıhte e!mi5ler 
<lir. 

lyi mah1mat -alan rn;ı.ha!ilden ö~rcnil
diğine göre yeni l\Iahmut paşa kabine~; 
birkaçı -devlet nazırı olmak üzere on <be~ 
azayı 'hth·a cdecek'tir. 

Y-eni bac:.ve!·dl dahilive•;e verdiği tali· 
~ -

matta asayi§in mutlak surette teminini 
bildiımiııt ir. 

J(ra!ın raci •sinin tıu surette aı: ıÇ 
rakın bir .istikhalae memlekette yeni~ 
intihabat icra edi\mesmi istihdaf ctınel> e 
oldui'.:ru sörlenmcktedir. 

Ahmed Manir pa~a ile l ~okrachY ~ 
şa. ilk işi ,cfd flrlra"-ınm ,çok bü}·ük b~r 
ekseriyete sahip ;olduğu parlfunento)'ll bı: 
ay için tatile se\ketmek ola~ -0\ao >"~ 
hükümPte i~t iral<ten imtina et.mişlerdır. 

Fn~is'leı in silahlar• . 
I~ahirf', :31 <Hu .ı.:-i) - Yeni kabiz:C . ın•· kurulmuş ve i~e b::ı~lamıştır. Asken 

hh·ettcki bütiin t~.ekküllerin siıruılarırı'1 
to;ıanm ıemredilm:ştir. Bu sur~tle ı~: 
şist eşckkiiller "ilahlanndan tecrıd edi 
miş ola:;aktu. ~ Plaj hırsızının 

çaldıkları 
Azlin esbabı mucibesi ~~~~~~~~~~---~ 

flkı ini kabul el meyince 

Taşla "af as.na 
vurup paı çaladı 1 658 Ura, 19 altın saat, 2allın 

kalem, :120 liralık fotogruf 
ma\iinesi i\'e sairedir 

Babası Bahaeddini 
reddetmiş 

':Kabıı.taş isesi almanca mu:J.llimi 
Lutncri, yur,ciukta:nısonr.a mc L"tEII•t@ 

rnvulnn vo sonra. işi hırsızlığa. dö,ke,n 
Habacddloin zabıta memurları t!ırn
fmdan yakalandığını dün yaz ışı.ık.~ 
Bahaeddin çaldığı eşyaları klmh. i'e 

sattığını tamamile 'tiraf etmiş. b'ul:-
!arı, :ıınun alanlar birer birer çağr)
iarak ifQ.delcrlnln alınma ma ba,,. 
anmıştır. 

B:ı.hacddlnln çaH1ığı eşyaları H: 

!>unların kimlere ait olduğunu ynzı
ıyoruz: 

llny - LO.yf pllijında Kemal ııagı
lbın 120 Ura kıymeUnde fotoğraf ma 
!.klnesl ile altın kol saati, .Nur,cddln1n 
3S lirası, Andoııun kol saati \'C Uç 
lı'a.Sm~ ltoberUn altın saati ile on 
!beş llrasını, yeni ,plAjda eczacı Ham 
ıdlnln altın <Cnatl 110 Fikrlnln 37 llra
ısını, tsm~il Ha'k1kınnı alun saati ile 
eş Urasını, Kema1lu altı Urasını, 

Kahire, 30 (ı\. A.) - Kralın Naha~ 

pıw• e-e•s 

BU AKŞAM 
Güzel eğlenmek... 1937 senesini 

sevinsli bir tarzda gömmek... l 938 

sene~ini ne§'c ile karşılamak... i~in 

Garden 
Ve 

Maksim 
.rcveyonlanna gidiniz .. 

Beklenmiycn sürprizler... Yeni nu· 
maralar .• Ba§tan 60nuna kadar çe- g 

ikccck -emsalsiz eğlenceler ... 

MAKSiM'de 
AmbasadUr Caz 

Ve 
GARDEN'de 

Iki orkcstrarun tcrennümatı ara· 
srnda sabaha kadar dans edeceksı· 
niz_. 

Çiçek ve serpantin .muharebeleri 

Y.eni .1938 'SCllCSİ 

.ağacı ;altında ıscvlnç ~ml.kları •• 

Kumkapıda Moflatıısı caddesinde tr 

turan Edirneli Ekrem lsminde bir ge~: 
dün gece Çemberlita~·ta Vezirhanı ca 
desinde Hafızın betbe-r dükkanında tı· 
raş olurk-:o İbrnhir.:ı isminde bir tanıdı· 
ğı gençle münakaşaya tutuşxnuşuıf• 
Hayli sU:en bu münakaşa. Ekreı:ııif\ 
dükkaada'1 dışan &\kınası ile neucelef." 
miş gibi t·Örünmüstür. Fakat ::tbrahı!C 
bırsııu al;nülmıs, Ekremin arkasındıı!' 
yetişmiş, } erd ; aldıtı bir ta§ı ansıl1n 
kafasına "ndimıi§tir. 

Başı yanlan Ekrem hastan.eye .1cald1' 
nlını§tıt'. lbrahim öe yakalan~ 

Ycnı neşriyat 

~Ol~Ok ı;t 
Çocuk Esirgeme Kurumu· Genel ~er ı. 

zı• toro!ındnn çık:ınlmukta olan {(,,iocCti 
udlı derglnın (27) inci sn;)·ısı çıkın•~ f. 
~ urt l'll\ rulormm s:ıı~hk, ı;osytlJ ı.uıı!l1,ıı 
duromlnnnm fokişnfmo bizmcl eden 
kıymetli dergiyi çoC'uklnrıı, ~ocuklu oı 
"e bnb:ıl:ırn lnvslyc ederiz. ~ 

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

HA~~~ 
lstanbulun en çok mtılan ha'ki'~i 
akşam gazetesidir. İlirn/arıfl' 
HABER'e verenler kar eder/er· 

<:Uı;ükçekmcce ı>lA4mda Osmıı.nın 
~matı Ue on Urıı.sını, 1Mar1nin manl
!iUr takımı jle on beş lirasını. Alf~e
ıdin altı lirasını, F!loryada asrı pl!]
ıda :MUkerremin saati ile Asımm 32 
Ure.srnı, Sa,acak pH\!mda 'Ziyanın, 
eantini ny.nl p!Ajda 11y:ni isimde lbaş
[ka bir zatın saati ile on beş lirasını, 
'Yürtikali plA:Jında .saylav Yusuf Zi
tvnnın 43 lirasını, ncccbin 39 lirası- 1 
ını. 1\Incar sctnretlıaııcsi başk!i.til>1 itl•••••••lil•••••••• -~-----? Saleml~·(ln'in altın kalem veızlncirini, 
Ielımet Alinin 1711 !llı::ı.smı, bu zatın 

!kardeşi Hemzlnin 39 llrasınt, Sn.ra
ınm kol saatini, Sundiye plAjmda Sa
libin snnunı, Necmeddlnln 170 lira
ısını, l\1Umtnzm kol saatini, Nerminln 
altı:n katemtnl, Kalamış .plljmda Ni 
yazinln saati ile altı lirasını, kUçUk 
ıı>lMda Kı>zmnnın kol ıSaati Ue beş 
Jlrasını. Etfal hastanes1nde stajyer 
ıtnlcbe Zihninin çantası ile talebe 
Talhanın ı>ardesüsünU çalmıştır. 

Bahaeddfntn ,gayet şık gf ylnere'k 
yanında Siizel bir kadınla pl!Uia~a 
gtttJğJ, bu sure11e iŞi.i_pheyi celbetmJ
;ycrcl>. knpıJarı ldlltslz bulunan kabt
nolerc c.lrd!ft.l anlaşılmıştır. .Baha
ıeddlnin babası cn~r1lm1ş, bu zat o[t
ıımu cok ev ·cı reddettlğlnl stıylemt.ş 
tl~ . 

Ba'baeddlnin '.:aldığı paraları met
resine \'e barlnrclnkl 'kadınlara yedir 
diğt anlaşılmıştır. 

YILB.~~I GE-CESl 

NOVOTN·'de 
IE~UenceDeır 
~C§>tDv©>nDar 

ı Şarktı Müzik 
SüRPRlZ!H SÜRPRİZ!!! 

Mı~ınız.ı ev\'clden tedarik ediniz. 
Tep~b?şt - Daire 

iilamm•- • 1 n 

bir noktnyn ı:ekilmck tns:ıvvurunda bulun
dııl}una dair olrın ş:ıyia.l:ırı knt'J surette 
tc!Wp ctmcltlcdir. 

• Fransız 6yun meclisinin mnli~·e cncü· 
meni mnll ı..iiı:lükler dolny.ısile serginin 
1938 de tckrnr ııçılmnsını S reye knrşı 18 
rey ile reddetmlştir. Ayan meclisinin de 
komisyonun bu fikrine lştirnk edeceP.i 
sanılıyor. j 

........ ~w+••ımıımliE .. *"~P'lll .... ım11 .. D5 !1!1 ......... aı .. 1111~AQlll .. lm!::lll::lll .. ,_";"fl 
193S Sencsınm ö .. ; uk l- .uru uı.t§•l)'or. 

Tolst~'un en meşhur .eseri - Bcthoven'in ilfilli müziği 

KREUTZER SONA'f 
Sen~nio en muhteıem filmi, en ca:l'İp &§k romam - En feYkalade ~il 

Biitün 2ünyayı hayran eden bir 1ahe.er 
(Fransızca) sözlü - Li1L DAGOVER PETER PETERSON 

1 Bu a~şam 'T C R K 
---------~·-

SinemHs1ndt1 

--->~ 
.: ~ ;.. . . . . . " 

Çağlayan Gazinosunda 

BU AKŞAM 
Yıl Başı Gecesi Münasebetile 

Büyük Sürprizle' Programımıza ilaveten 

TELEFON: 40335 
·•, .... •. \ •.l •... ·- .. ·-.. -.•~' 

Baş, dış, nezle, grip, romatiırtl' 
ve btitlln ağrılanmıı derhal keser. 

rcabı :..da Unde 3 kaşe allnab111r 
'sim ve markaya dl'cket. TakUtlerlntle, $a~111ııt~ 

' --·:,-, ...... ·--~- ~ .. :. •'t ' ~ , .• ~· ...... r: 
., • "f . • ç~ .. 



Madam Dö 

-- -- - - - Le& - - - - - -
Yazan: Nizamettin Nazi/ 

-s-
lutnln bebekleri dumaıılanan gUzlerlnde 
tatlı bir bUzUlme beliriyordu. Kesik kesik 

nefes alarak &. olunu Erunsuazın 
beline doladı 

Dediği halde, saray nazırı bunun ı 
ltlUmJcün olamayacağını söyleyince 
ltlağrur bir dda ile : 

1 
- Öyle ise.. - dedi - söyleyiniz bir 

«tdın gitm:ıtir ve Luiyi görmek ister. 
Bu gurura saray n.lzm bıyık altınd<.n 

&Üldü ama, kralın kadın işlerinde ~ok 
ıı.asas oldL ğunu b.Jdiği için bahçtdc 
lı:ordelalı uzun dHd:şi bastonuna daya
llarak dolaşan güneş krala gidip kadı
tıın söylediği sözleri tekrarlamayı dcğ
tu buldu. 

On dördüncU Ltü biran bir ıey anla
ltlamıı gıbi durakladı; sonra parmak
ltrını pklatarak odizine vurdu: 

- H:ıaa.. Odur. Mutlaka odur. Onu 
bana getiriniz mösyö 1 - diye bağırdı. -
•e saray nazırını budalafaştıran bir sü
lltıe koşa koşa saraya daldı. 

U~ beş dakika r.onra Fransu3zla 
İlcinci defil olarak karşılaşmr~ bulunu
)orlardı. Fransuaz bir ıdizini ye're ko
l'arak kraltn uzattığ: -eli öpmek ister
ken Lüi c.nu bilc.klc-rinden kavrayıp 
lı:tndine çekti ve dudklanna tekJif
liı bir puse kondur.ırak: 

- Oh matmazel 1 - dedi - beni ne 
~dar beklettiniz. Kaç sene oluyor? 

- Ta:n on yıl haşmetmaap 1 
'I'ıpkı fLıl'dalıkta yuvarland.klan gi:n 

tibi ikis"nin gözleri .arasında iki pzr
~aktık bir mesafe vcırdı. Fakat :Qu ı:e
fcr Fransuazın gözleri hayretle bakı
l'or Luin!n bebekb i dumanlanan gez
ltrinde ise tatlr ve hızlı bir süzülme 
beliriyordu. Kesik kesik nefes alarak 
~t ıol elini Fransuazın ince beline do
~}'arak: 

- Oh mntmazel.. dedi - mösyö Fe
lltlondan artık vaz mı g:çtiniz? 

Ve bu sozüne bir cevilp beklemeden 
htyecanla sordu: 

- Nasıl? Siz c·ılcndiniz mi? 

- Bunu ölen Baıvekiliniz Ma~rene 
sormanızı isterim. Mazaren dört yüz 
seksen kilometrelik bir mesafeden ken
disini görmeğe geldiğimiz Sen Jermende 
büyük anı emin bütün ricalarını red
do:l:nce sefil kaldı.!t. O sırada ben şiiri, 
sanatı çok seviyordum. Iskarron 
benimle etlenmek isteyince büyük şöh
reti gözlerimi aldı; reddedemedim. 
bütün matsalları roır.atizmadan taşlaş
mış, kötürüm bir adamın yanında 9 yıl 

yaşadım. 

Fransuazın güzel yüzü şimdi kö
ttirUm kocasının yanında geçen yılla

rın azabına bürünmü~ gibiydi. Kral 
onu t~eıli etmek, güldürmek istiye
rek:: 

- Oh Fransuaz ... dedi - Görüyorum 
ki siz şairlere karşı pek hissiz olm:ığa 
başlamışsmız. l Ialbuki bakınız ben ha-
la on yıl evvelki gibiyim. Durunuz, size 
ölen kocaı:ız..ın kendi mezarta§ı için y~z
dığı son parçayı okuyayım .. 

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

du: 
- Şimdi burada uyuyan adam haz

dan çok r.1erhamet to:hrik etti. Hayatı 

terkctmcden ölümün azabını bin kere 
çekti.. Yoku! Burada gürültü yapma, 
onu uyandırmaktan çekin! Zira, İ§te 
ömründe ilk gecec!;r ki bu. lbetbaht 
Iskarron ll}' uyabiliyor! 

Ve sonra gayet genç. gayet şakrak 
bir kahk,1ha savurarak; 

- Hayı.li Fıransuaz ! - diye bağırdı
Artık ondan bahsetme Yalnız sen mi 
sin, Mazarenden azap çeken? Ben kral 
Lui onun yüzünden şu Mari Terez 
le evlenmek feUiketine uğramadım mı? 

Görüyorsun ya... Sen J ermen yol ur.da 
onun aleyhindeki şa:-kıyı söylerken ağ
zımı kapamakla ne kadar hata etmişsin? 

18,30 pliıkla dııns musikisi 19,00 bııyıın 
inci Şan: J\em:ın ,.e piyano refakati'e 
19,30 spor musahnbelerl: Eşref Şefik tnra. 
fındnn 1!>,55 bor.sn haberleri 20,00 Cennl 
J\iımll ve nrkndnşları tnrafından Türk mu
sikisi ve lınlk şnrkılnn 20,30 hava raporu 
20,33 Ömer Rıza tarnfmclnn nr:ıbcn sbylev 
20,45 l"u-;ıl snz lıe;reti: Okuyanlar, İbrahim 
küçük SııfiyC', Ali: Ud Cevdet Kozan, ke
mnn Ce,·ılet, knnun Mıınmmcr, kJnrnet 
Jinındi, Nlsrlyc SnHilıaddin Cnnhnnı (S. A.) 
21,15 ORKESTRA: 

ı - Oscheit: Olympia uvertnr 
2 - Tschaiko,·.sky: Suile Liriqııe. 
3 - ıt.rmıındoln: l\laringe des Roses. 
4 -1\lnsscnet: Pcnsee cl'Automne 
22,15 nJans haberleri 22,30 pltıkln solo

lnr, opern ve operet pnrçaJnrı 22,50 .son 
haberler \'C ertesi günün programı .23,00 
SON. 
llÜKREŞ: 

18,00 plilkla hııfif müzik 20,20 mandolin 
orkestr:ısı 20,55 İtalynn şarkıları 21,20 So
hert konseri, radyoscnfonik orkestrası ta
rııtınılıın 2:l,10 kaka konser 
IH!Oı\PEŞTE: 

1!l,2:i Signn orkc~trası 20,45 radyo orkes
trası 22, 15 piyano konseri 23,05 konser 
2.ı, 15 cezbnnd 
mmr.tx: 

19,00 operet ve film pltıkları 10,10 m!i
zik 21,00 plakla operet ve opera hanları 
23,30 h:ıflf müzik. 
Jlü:\f.\: 

18,15 cazband 20,20 m!izlk 21,30 hafif 
miizlk 22.00 opera orkestrası konseri 22,40 
temsil nakli 
YARSO\'A: 

20,30 konser 21,00 Potporl caz 23,00 sa
. Ion orkrsırn.sı. 

Kadınlar için: 

- Bu csl:i bir hikayedir. Artık l:ir 
'llasa1 ?ldu haşmetmaap .. 

lUi 'lnu bir parça daha kendine çe
~'tck "açlarını okımdı. 

Ve bir m~sa üstür.de duran büyücek • 
bir zile bir tokmak i•ıdirdi. Giren sar<?y 
naztrına Ş\: emri verdi: 

- Ne demek istiyorsunuz? Kocanr
~ırı sizi terk ettiğin~ mi beni inandır· 
~~le niyetindesiniz. Siz nasıl terkedile
·Utsiniz Fransuaz ?. 
~ ll'ransuazın yüzü de şimdi çalıhkta
tli ~ibi pcmbeleşmeğC> baılamıştı. Ktn· 

'•ne bütün endamile yapışan genç 
~alın adali vücu~u senç kadının ka
llını kaynatmağ aba~lamıştı. 
~·Gözleri öumanlanıyordu. Yarı kısık 
'lleri arasından, ht.vayı sık ııık içine 
~iterek dd:kanlıy:ı bir kat daha to-

~ltlu ve kıpkızıl dudaklarında ısiak 
•lini dol~stırarak burnunun delikleri 

'sııa açıla: 
......., Öldü .. dedi ö'dü haşmetmaap 1 

~· ım e resmı konuşmayınız. Biz 
h-~le iO~ eski do~tuz. Sizinle daha 
~ rni ohr..ak imkar:mı bana verin·z. 

ıq \'e böıle söyliyerck kral Fransuazı 
..:;~ bir kanapeye doğru sürükleyip 

Ustü u"attı. 
i;: Siz bana böyle sarılmıştınız 1 

1Ycr~lc ona sanl::lı. 

;;: Siz ~ni böyle koklamıştınız!. 
1ı: 1>'crek burnunu saçlarında dolaştır 

'i;: Siz beni böyle öpmüştünüz! 
t~ 1YCre:. dudaklanm aradı. Güzel, 
~c \'e · b F. 1 .. Sc ışv~ az ransuazın on yı onc~ 

lııttı Jerrtl.1n fundalıkları arasından bu
l~ 'Uz gcige dalan g(;zleri bu sefer b~-r a . 
~ill \'ızcler saıkan yaldızlı bir tavana 

taı~ra.k süzüldü. Daki!rnlarca sessiz 1 
· ılar. 

t~'d~n sonra tatlı rüya'lı bir uyı:u
Uyan:r gibi gcr.ç kral sordu: 

~ ..... Mfcdcrıün Fransuaz fakat kimin 
~len~tin? 

llzel kadın acı :ıcı güldii: 
' Şair Iskarronh.. ' 
' l\rı .. Ne münasebet? 

- Madam Fransuaz'ı Markiz dö 
Montcspan nezdine götürünüz. Marki
ze, madam Fıransun::ı çocukları terbi
yeye memuı ettiğimi bildiriniz. 

• 
Bundan bir müddı:t sonra M?rkiz dö 

Montespan, kralın kendisinden soğutlu
ğunu a:ı acı hissetnıcğe başladı ve ~ir 
gün ailcsınin Şaranttaki şatosuna gbr.

oderildi. K,·al çalılıklar arasında çocuk
luk ile gençlik arasındaki ilk erkek duy
gulu anında genzine giren kadının ko
kuıunu tekıar duyunca gaıyolmuştu. 

Artık Fransuazdan başka bir ıey dü 
şünmüyordu. 1661 dt:n 1684 yılma ka-
dar geçen her hadisede JJlUtlaka Fransu
az Dobinye Markiz dö Mentenon mü 
him bir rol oynadı. 

Fransarıın şairlerini, ressamlarını, 

sahne artistlerini kral hep onun gö
züyle ölçtü. Fransa ordusunun kazandı-

ğı her zafer sonunda kralın ona karşı 
olan a§kı arttı. Fıransuaz hangi na;m
dan yJ.z çevirdiyse Lui o nazırı attı. 

Kimi methettiyse Lui o nazırı tuttu ve 
nihayet günün birinde kraliçe Mari Te-

rez ölünce, kendisiııden üç ya§ büyük 
olan Fransuazla gizlice nikahlandı. 

(1684). bWnceye kadar yani tam 31 yıl 

onunla yaş:ıdı. 
Kral on dördüncü Luiye Fransada 

güne§ kralı dediler. Kral Luinin gönlü 
ise Fıransuazdan başka güneş tanıma

dı. __.., 
Fransa siyasi tarihi bugün Madam 

dö Mentenon'dan bahsederken "Kral 

üzerindek\ tesirleri her zaman Fransa 
için mes'ut neticeler vermemiştir.,, der. 

dört yılönce ölünce Ma.dam rransı.:az 
edebiyat tarihindı: münakaşasız bir 
kilit taşı gibi durmaktadır. 

Kendisinden genır olan kral, ondan 

Süv-ıreler için en ziy:ıde beyaz renkli 
l<uma~:ar kullanılıyor. 

Resmini gördüğünüz bu güzel rop, 
beyaz marukenden yapılmıştır, Etekleri 
Rönar arjante kürklerle ıüıleruni,tir. 

dört yıl öne eölünce Madam Fıransuaz 
"Asil ve fakir genç kızlar,, için tesi& 

ettiği Sen Sir mektebine çekildi. 

''Asil vt: fakir bir kız,, olmanın aza
bını kötürüm şair Iskarron'un yanında 

bir hayli tattığıiçin bu mektC'bi kur 
muştu ve servetinin mühim bir kısmını 

·asil ve fakir ktzlara yardım için terke
dcrck öldü. 

işte bir Haziran günü fundalıklar a
rasında oynanan k·sa bir saklamba,t:ın 

do~an m:cera tarafımızdan böyle hika
ye olundu. 

-S O N-

Ya:an: Kenan Çinill - Melckzad Çinili 
( ERKEK - KIZ ) 

(Terciime ve ikllba& hakkı mahfuzdur~ 
- Numarası: 26 -

BDr kıır anemftncd!e llılAdnse 

Adamın kötü niyeti 
gözlerinden belliydi 

Zilzurna sarhoştu ve bir ifrit gibi 
s o luyordu: Sen kızmışsın ha ı 

Mehtaplı bir yaz gecesiydi. Adem 
efendi ve ldaha birkaç arkadaş hep bir
likte, Feriköy mez.arl·ğırun yanındaki 

çayıra gidip oturmuştuk. Hem rakı içi
yor, hem <le dertleşiyorduk. 

Bir ara yilnımızda bulunanlann hep
si de birer bahane ile kalkıp gittiler. Biz 
Adem efendi ile yapayalnız kaldık. O 
sarhoı olmaya başlamıştı. Bunu abuk 
sabuk konı;şmasından anlıyordum. Be
nim de ondan geri kalır yerim yoktu. 
Fakat ben daha tahammül göstermem
den, yahut da daha~;- içmiş bulunnum 
dan dolayı kendime hakimdim. 

Onun sapıtmaya başladığını sörilnce 
ben iCJe gitmek istedim. Lakin brralana
dı: 

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

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

- Atma t Otur hele bakalım .. 
Çaresiz oturdum. Konuşması peltek

leşmeye b.1şlamrştı. Cümlelerini topar
layamıyordu: 

- Sen, dedi, kız tnı§Sın öyle mi? 
Cevap vermedim. 
- Bütün Feriköy, böyle diyor, doğ-

" ru mu? 
Yine cevap vermedim; bu sükfttum 

Adem efendinin sarhoşluğunu büsbil· 
tün artırmı~tı; birdenbire: 

- Söyleı;en e tıe .. dedi. 
Onun bu tekilde konuşmasından 

ben ide kmnıştrm: 
- Sana ne? dedi:n. 
- Ne demek bana ne?. diyerek doğ-

ruldu. 
Adem e!endinin niyeti kötüydü. Bu

nu hareketleri, sözleri anlatıyordu. Een 
sarhoı bulunmama rağmen iş~n kötü
lilğünü kavradığımdan sıvışmaya baş 

vurmak i~in ayağa kalkmak istodim. 
Fakat, o, daha atik davrarunıı ve kol

larımdan yakalarruştı. Çok fena bir va
ziyette olı!uğumu görüyordum. Bana 
dostluk muamelesi yapan bu adamın 
böyle bir hareketi beni büsbütün şaşırt 
nuştı. Elinden kurtulmama çok sarhoş 
bulunması yaradı. Silkindim. Kollarırru 
kurtarır kı:rtarmaz da koşmaya baş1a
dmı. O •da peşimden koşuyor, arkam
dan: 

- Dur ulan! 
Diye ocfınyordu. 
Çayınn bayırımsı bir yerinde hemen 

yakalanmak Uzere bulunduğumu görün 
ce durdum. 

- Ne istiyorsun? dedim. 
- Kotmakla elimden kurtulabilece-

ğini mi :ıa..-ııyorsun 1 Bak hele etrafına.. 
Allahın kırında seni elimden ka~ınr 

mıyım b~n. Bağırmaya kalkma, kurşu
nu beynine yersin. 

Hakikatc:n kimseler yoktu. Gözleri 
~önmüş ve bir ifrit g:bi karşımda solu
yan bu :ıdamın dediğini yapabilecek 
kadar kendisini kay1\t tmiş olduğunu da 
gorüyord.ım • 

Gözlerim, mehtapta pırıl pırıl par
layan tabancanın namlusuna takılı }·al
mıştı. tçimden: 

- Eyvah 1 dedim, mahvoldum. 
ikimiz de hiçbir şey 'konuşmadan bir 

müddet durduk. 

Bu herifin elinden muhakkak kurtul
manın yolunu bulr:ıam, benim için ha
yati bir n:eseleydi. Bunu beceremez -
sem hakikaten mahvolmuştum. Aklıma 
gelen bir fikri tatbik etmek istedim; 
sahte bir gülüşle: 

- Ad~m Efendi, ecd:tn, şakayı bıra
kalım .. Sen fazla sarhoşsun. Gel şura
da biraz oturalrm. Açıl, ondan sonra gi
delim. 

Elinden tutarak tekrar çayıra doğru 
sürükledim. O bir kt•zu gibi bana ita!t 
ediyordu. Fakat bu öyle bir kuzuydu 
ki en küçük fırsatta en teni barekC''1e 
bulunmalr.an çekinmiyecek bir kuzu. .• 

- Sana, dedim, benim kız olduğu • 
mu kim söyledi. 

- işittim .. Bunu bilmiyen, söyle:ni
yen var mı ki.. 

-Bunların hepsi de laf. Sen hi~ er
kek elbise.siyle dolaşan kız gördün mü? 

Adem Efendi cevap vermedi. O, elin
deki şişeyi ağzına dayayarak cesaret 
toplamıya çalıııyordu. Buna m!ni ol
mak istedim: 

- içme artık, dedim, kifi. • 

O, ma:ıi olmak ıçin uzattığım eli:nl, 
elinin tersiyle itti. Mınldanır gı'bi: 

- Bırak beni ••• dedi. 

Tabancasını almak lazımdı. O farkm
da olmadan büttin tehlikeyi göze alar.ıli 

elimi cebine uzattım. Tabancasını usul
ca çekip aldım. Şimdi rahattım. Fakat 
o elimi çektiğim sırada bunun farkma 

varmıştı. Elini cebine götürdü. Taban • 
casının bulunmadığını görünce: 

- Ver u!an tabanca nu, dedi. 

li:n cevap vere::eğim yetide, yerim • 
dc!if fırladım. Gayet soğuk kanlılıkla ı 

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

Daha cümlemi bitirmdden kofmıya 
baş1adnn. O da arkamdan". 

Yakalanacağım sırada döndüm. Ta .. 
hancayı göstererek: 

- Bir rJdnn daha atarsam geberdiğin 
gündür, dtdim. 

Put gibi yerinde kaldı. Sallanıyor
du .. UğulJar gibi: 

- Kabbe, dedi .• Beni tuzağa dil§ilr
dün •. Amına alacağın olsun 

Arka arkaya giderek yanından uzak
laştım. Sonra koşnuya başladım. Hem 
k<>§uyor, htm arkama dönüp !bakıyor
dum. Onun gelmediğine kani olunca 
yavaşla!dım.. Tehlikeyi kolay savmıı
tım. 

Doğru Rahminin kahvesine gittim .. 
içeriye girerken tabancayı pantalonu -
mun cebine soktum. Ocağın baıma gi
derek ge~en vak'ayı Rahmiye anlattmı. 
O da halimin perişanlığını farkctmiıti., 
Bu temiz yürekli adam şaşınnııtı da. .. 
Sadece: 

- Vay namussuz herif vay •• dedi. 
Madem ki tabancasını aldın mesele 
yok .. Şimdi, yahut yann buraya geap 
tabancasını istiyccektir. O zaman ca~ 
nma okuruz. Sakın tabancasıru vereyim 
deme. 

Biz, Rahmi ile konuıurken kapı açıl
dı. Adem efend~ sallanarak içeriye gir· 
di. DOğr.ı yanıma geldi: 

- Taban::ayı versene Kenan, de
di. 

-· Küstahça yaptığı hareketten uta
nıp kaçacağı yahud tarziye \·ereceği yer 

de, 1.arşıma dikilip bu şekilde konuşma
sı sinirime dokundu. Kendimi kaybet· 
tim ve suratına tokat indirdim: 

- Ben de, tabanca fılan yok dedim. 
Git, i~tcdiğin yere baş vur. 

Bana saldırmak için harekete geçtiği 
smıda, bir kaç ki~i kollarından yakal::ıdı· 
lar. 

- Ayıptır, yahu ne oluyor, diye bağı
rıyorlardı. 

Ben ce\ ap vermeden kahveden çıka

rak doğru eye geldim ve o gece)i de bil• 
yuk bir rah1t ızlık içinde geçirdim. 

Ertesi sabah, gidip onu kahvede yaka
ladım. Ve tahancasıru önündeki masa· 
nrn üzerine bıralmken: 

- Al tabancanı, dedim. Eğer sen na
mu~ıu bir erke.l{sen ak~ sözünü yeri 
ne getirir ve şimdi beni vurursun ... 

Adam hiç sesini çıkartnuyor. Ba§DU ö 
nüne eğmiş sadece beni dinliyordu. O.ı 

nun bu hali flsabımı bil ·bütün bozdu. Se 
simin var kU\'\etiyle: 
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Amerikalı zenci boksör Coe l.uiz.in giiz.el bir karikatürü 

Coe Luis 

Kaş spcırnaırn 

Buz hokeyi 
Dünya şampiyonası 
Prağda, 11-20 şubat arasında de,·am 

edecek olan, buz üurinde hokey Avru
pa ye dünya şampiyonası maçının organi 
zatörleri, bu müsabakalara kat'iyetle iş
tirak edecek, aşağıdaki on bir milletin i
simlerini neşretmi~lerdir: 

Almanya, lngiltere, Kanada, Maca
ristan. Lctonya, Norveç, Polonya, tsveç, 
r ::viçre ve Çekoslovakya. 

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

Buna mukabil, Belçika, Italya ve 
Fransanm henüz hiçbir cevab vermeme
leri Pragda hayret uyandırmıştır. 

S ki şampiyonası 
DiıJer taraftan, beynelmilel ski fede • 

rasronu 27·28 şubat arasında Lahtien 
(Finlandiya) da yapılacak olan muka -

vemet, yarım mukavemet, bayrak ve at~ 
• lama müsabakalanna girecek 15 millet- Vanderveld ve menecerl 

·41 p u v a n a karşı 

ŞITi el ing ' i 
4 53 puvan la 

ten kart cevab almıştır. Bunlar: Alr~an-. f T Ü r k J ye b a $ p e h 1 iv an 1 
ya, Avushırya. Estonya, Fransa, Fın • T k • d .., 1 H •• • b 
landiya, :vıacaristan, ltalya, Japonya.' Le e 1 r a g 1 u s ey 1 n 

Heyecana kapılma}&n! .• Boks maçın
da değil. .• "Ring Magazin., adındaki A
merikan mecmuası, okuyucularından al
dığı cevaplarla yaptı~ senelik tasnifte, 
c!ünyarun en büyük boksörü Coe Luis ol-

Vefa klübü 
Biı stada 
kavuşuyoı 

Hayli eski bir maziye malik olan \'e
fa ktnbünün, kurulduğu gündenberi en 
büYük d~di olan saha meselsi~in niha
yet hcµle?iJeccAini memnuniyetle öğren
dik. 

Bundan evvel Beşiktaş Şeref sahasın
da. maç yapmak üz.ere saat alanı 
~8kat yerlerinden İ§lerinden, güçlerinden 

izin aldıkları halde gelip de demir kapı
~ kapalı bulan ve geri dönen; ayni ha-

reketi bir gün Güneş klübü tarfmdan gö 
ren Vefalılann halini yazmış ve bir te
sadüf neticesi aldığımız resimlerini de 

gazetemize basmıştık. O yazımızda bu 
~bi klilp)ere de bir saha verilmesini is
tiyorduk. 

Bizim yazımızdan sonra Vefalılara bü
Yilklerimiz tarafından bir saha vaadedıl
mesini, dileğimizin gözönünde tutuldu
ğtına bir işaret gibi telakki ediyor, mem
nun oluyoruz. 

Büyük müşkülı\t içinde çah~masma 
raitroen zaman zaman baş takrmlarnnııı 
yenmeye muvaffak olmuş olan Vefalıla-

nn en büyük dertlerinin halledilmesi bi
zi cidden sevindirmiştir. 

lstanbul sporunun kalkınmasına hiı 
vesile olacağına şüphe edilmiyen bu bü-

yük yardım, Süleymaniye, Istanbulspor 

gibi klüplcrimizden de esirgenmemeli . 
dir. 

l 'a vzlh 

. d . ? ' yen ı .... 
duğu neticesine varmıştır. 7..encinin aldı
ğı 35i puvana mukabil, Şmeling 41 pu
Yanla ikinci, Tomi Far da ancak 3 pu
\',.nıia tiçüncü olmuştur. 

Şmelingin zenciyi döğdüğü haJde al
dığı bu 41 puvancık, Amerikalıların 

boks şampiyonltır ı anva.nmın, bir Av
rupalıya geçm~ı hususunda nekadar 
ı..,skanç oldukloırı.ı gö~terınektedir. 

Tommy Farr 
Bradokla lia l'şılaşıyor 

Arnerikada bulunan İngiliz boksö. 
rü Tommy Farrın 21 ikinci kanunda 
Bradok ile bir mUsabaka yapması ta.. 
karrür etmiştir. 

Gnzctecilerle görüşen Farr bu ma. 
çı kazanacağına yüzde )i.lz emin oldu. 
!{unu söylemiştir. 

tonya, Norveç, Polonya, lsveç, lsvıçre, 

VkA'.~~}~~~~r·~~ik hafta Avrupaya gidiyo 
patına ı ıngilt:e re v e Fransada bir çak tanın 

şampiyonası mış pehliva,·,ıarıa güreşece~ 
İngiltere kış sporlan federnsyonu, 20- Türkiye ba~pehlivaru Tekirdağlı Hüse- mişti. Londıada maçlardan en tehl" 

23 Kanunusani tari'ılerinde Sen-Moritz- ~in on gün sonra - ilk defa olarak - Av- , leri Dula ve Çek~ güreşleridir. Bu 
de y::ıpılacak olan Avrupa artistik pati- rupay<l gidecektir. şılaşmalardan alınacak neticeye göre 1 
naj ~ampiyonasma iştirak edecek kadın Memleketimi?de scrbeı;t güreş müsa· kirdağlı Ilüseyinin Parise gidip orada 
ve erkek sporculann isimlerini tesbit et- bakaları organize eden Asım ile Tak· güreşler yapıp yapamıyacağı anllasıııatı"'I 
miştir. Ilımlar beş kadın ve dört erkek- simdeki güre~lerin hakemliğini ynpmı~ trr. 
ten ibarettir. olan Cemal pehlh•anla beraber seyahat Türk ba~pchlh·anını tanı~ 

Ayni sporcular, 5-6 şubatta Stol<.'ıolm ;cıec-ck ol?n Tekirdağlı, iki~cikanunün risJi organiza~orle_r Lon~radaki imf 
da <Kadınlar için) ve 11-12 ~batta Bcr- 7 \'cya ~ mele ! stanbulclan dogruca Lor:- dan ~~ra ~foseyıne rn~sa.b~ v . 
r d ( keki .. ) 1 cak d" draya gıdecektır. ceklerını alalrndarlara bıldırmışferdir. 
ın e. er er ı~n . /:

1 
ad · kl ~~·a Türkiye ba~pehli anı lngilterede. Stan- kirda~lı için Fransada güreş ya 

fampıyonaıanna 3 ış 1 
e ece er ır. ki, Ç'.ekşeri. Dula ve Vandervelt ile kar· mükün olursa buradaki rakipleri 

şılaşacaktır. korkunçtur. 
Dula J~tanbulda glireş yapmış olan Bunlar ara~mda: Dangalof, Bol 1' 

Facldal ~Iuhaınınetiıı genç kardeşidir mar, Deglan. Strangel Luiz ve Şikat. 
Vanderveld de geçen yaz şehrimize ~el - lunmaktadır. Ba~pehlirnna iyi 

Avusturya takımının 
Yunan.istandaki maçları 

Ye muvaffakıyetler dileriz. 

Pire muhtelıtıriin 3 - 2 yenildıği 

Avımuryalılara 3·2 yenilen Atina karıştlı Rızf>idlilnin Yımanfstandaki iki maçı,. çıka1dı1ı on biri 

Atina, (Hususi))' - Iki gündenl:eri çıkları Pa ·~r falsolu bir şütle takımının ~asında O} narurken, 44 üncü dakıka
Yunanistanda ulunan Rapid takımı, ilk ikinci golünü de attı. Ve de\Te 2-0 Ra- da Depütis, Vaıoz ,.e Simyonifüin üst 
müsahakasım cumartesi günü Pire muh- pid lehine bitti. üste attıkları ştitlerden sonuncus topu 
telit! ile yaptı. lkinci haCta}ın karşılıklı akınlarla baş Rapid lcalesıııe soktu ve müsabaka 3-2 

Bırçok tanınmış insanların da dahil ladı ve onuncu dakikada Pireli sağ açık Pire ınuhtelitinin mağ!Obiyetile bitti. 
olduğu sekiz bin seyirci önünde yapılmış Deliyo;gi giizcl bir kafa \'Uruşu ile takı- Alina muhtelili - Rapid 

Pazartesi gUnkU nllshamızın spor ('ilan hu maça Viyanalı1ar şu kadro ile mm ilk sayı~mt kaydetti. Bu gol Yu- Avu~turya futbolcülerinin ikinci mü-
sa.yfasında, p:ı1..ar günü Taksim stadın çıkmı~lıtrclı: nanlılan gayrete getinnişti, ilk devrede- sabakası pazar günü yine büyük bir ka-
da · oynanan Gilncş - Sülcymaniyc Musel - Spcger, Slauf - Virt, Hopsa- ki Rapid hücumları artık gürülmüyor, lahalık öniinde Atina muhteliti ile yapıl-
futbol maçı hakkındaki yazı, bir ha. ~~· ~kum:ll - Orentik, Vandezbek, Holek, 1 akınlar karşılıklı oluyordu. dı. Yunan takımı bu müsabakaya şu 
ta neticesi (Stadın taksim bahçesi ıu. er, Pesser. Dakikalar ilerledikçe Avusturyalıla - kadro ile çıkmı~tı: 
tariümdanki Galatasıı:'lyhlar tiribü. Pire ~uhtel~H de: Demasetis - Zakas, rın tekrar ağ1r ha!:mıya haşladığı görül- ~klavunos • Papadopulos, Gasp::ıri!\ -
nUnden Güneş fotbolcuları aleyhine Malcvrıs - ,\Jıfrangis, Helmis, Korsiya- dü. 27 inci dakikada Pesser Yunan ka- Kritıkos, Kondilis, Gigas - l\Iiyakis, Bal 

nos - Depontis, Vazoz, Çolinas, Simyo- lesinin Z<l\'iyesini bulan bir sütle tak1mı- tazis, Mavropulos, Trivandafilis, Hris-yapılan teuıhürntm bu işi Galatasa. n"d' o ı · · · .1 1 ıs, c ıyorgı. nı 3-1 galib vaziyete soktu. todt:lo. raylılara mal etmek kaygusu ile Sü. T ·ık 
opa 

1 
\'urusu yapan Avusturyalı- Profesyonel takım neticeyi garanti e- ilk hücumu yapan Yunanlılar, Rapid leymanl'-'e klübllne mcm.up bazı kim. lar birinci dakı"kad~ b" f "k'k k 

.; ., ır n 1 cezası a- dince işi gev~ctti ve oyun \rtvanalılann kale5.ine kadar iniyorlar ve l\fiyakis gü-seler . tarafından yapıJdıg~ı I şeklinde zanı\'orlar ' 'C m-h B" d . 35 .1 

- • '"" ur ın erın met- nün ilk şütünü çok müsait bir vaziyette 
yazılmıştır. Hiç bir zaman böylE> bir reden attıJı şüt kalenin sol köşesinden i- · • • • atıyor, halk "gol" diye bağırırken topun 
harekette bulunmıyacaklarma emin çeri !;İrdi. Viyanah kalecinin ellerinde kaldığı gö-
olduğtımuz SU!eymaniycll nrknda~lar ?run ı.~apidlil.erin kısa ve yerden pas- rlildii. 

k da. yanlış çıkan bu y:ızıdan do-1 lam·le mı.temadıycn Yunan kalesi önün-
13 hak~ anı itizar ederiz. .de oynanırken, 35 inci dakikada sol a- üyük bir tehlike geçirmiş olan Viya-

Jayı · U<:JY nahlar derhaJ ileri atıldılar, muavin hat· 
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Nişanlı 

l 

Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 
Ntişka dokuz yaşında bir kızdı. O- f uzaktan Onisimi gördü .. Çocuk odun 

1'al köylerinden birinin sokaklarında ı kesmekten geliyordu. Kuşağının ara
luç durmadan koşar, oynardı. NUş_ smda kocaman bir balta vardı. Nüşka 
kanın birçok "nişanlılar,, ı vardı; o, yı görünce durakladı. Elini cebine so. 
kendisine her şeker verene "nişanlı,, karak bir çaput çıkardı; çaputu aça. 
~. Nüşka bu nişanlılardan bir ta.. rn.k: 
lleaini bugün bile hatırlar. - Al, dedi. 

Babası, prens Dcmidofun malik3... NUşka, çaputa snnlı kirli şckerle-
llesinde 'kahya idi. Dcmidofun ucsuz meler! avuçladı ve kaçmağa başladı. 
bucaksız ornıanlan vardı. Civarın bil Şekerler ekşi ek§i ter kokuyordu. Fa.-
tun işsiz ve fakir köylüleri, giinde. kat Nüşka aldırmadan bunlan yedi. 
likıe odun kesmek için NUşkanın baha Artık bu ak§amdan so!lra, Nüşka 
'1na mlliacaat ederlerdi. her akşam, Onisimin yolunu bekler, 

Bir gün babasının yanma, bıyıkta çocuk yanından geçerken: 
1't henUz terlememiş, on altı yaş!arm. - Nişanlı bana şekerleme getir. 
da bir çocuk geldi. Bu da her son ba. din mi, diye sorardı. 
har, kışlık nafakasını tedarik •etmek Onisim güler ve çaputu ac:ardı. 
için i§ aramağa çıkan civar göylüler. Böylece bircok günler geçti. Bir ak 
deneli. Henüz çocuk denecek bir yaşta şam Onisim ~eker yerine Nüşkaya. 
Olınasma rağmen, görünüşe göre, güzel. ust:ıca kesilmiş şık bir değnek 
~vvetli bir delikanlı hissini \'eriyor. getirdi. Değnek r-.:üşkanın hoşuna 
~ gitti; fakat buna rağmen : 

~uk e.şikte duruyor. ;<:eri gir. - Bana nicin şekerleme getirme. 
.lrıeğe cesaret edemiyordu. Nüşkanın din? <!iye sormakt.cı.n kendini alamadı. 
bİı.lfası koyu saknlmı srvazhyarak ten Onisim sıkılnr~k: 

.iieı'tenbel sordu: - Param yok, dedi. Nevle ala. 
- Ne istiyorsun uz? Ad:rı ne? .. Bu yım ? 

raya niçin geldin? Nüşka bu cevaptan hiç bir ~ey an 
Çocuk, öne doğrıı eğili duran başı- lamadı. Hayretle sordu: 

llı yukarı kaldır<.lı. llcıi doğru bir a.. 
\iırn da.ha attı. Bir müddet kö~ede
tt Mc)'rem ana kandiline b:ıklı. Sonra 
denn derin içini <;ekerek: 

- Simon Petrovi~. dedi, ben de 
~ka1arı gibi odunculuk yapmak isti 
l'onun. Fa.kat alışık olmadığım için 
Yalnız dal budama isinde çaltesam ol
ll'laz mı'! 

Nü§kanm babası kaim kaşlanm ça
taraıc se. t bir sesle: 

- N'e münasebet deci. Senin dL 

·- Koskoca adam olac~ksm. nn. 
sıl olur da paran olmasın? 

On isim korku dolu gÖ7.lcrle kıza. 
baktı. Ceketinin kirli koBariyle 
gözlerini sildi: 

- Benim yiyecek ekmeğim yok, 
dedi. halbuki sen gUlilyorsun ! 

Nüşka acıyarak sordu: 
- Yiyecek ekmeğin mi yok? Po

ğaça yer misin? 
Bu sırada Nüşkayı annesi çağırdı: 
- Kız sen orada ne yapıyorsun'!. 

~erlerinden farkın ne? 
Çocuk. k8.hyanm bu sert söyleyi

!ilnden ürktil. Başını omuzlan arasına 
~s~r. Koynunda ~işlik teşkil eden 
bir c!n ıin Uzerlne elini götiirdil. Bu 
" 11:ik 'tiıhynhın da gözUne ilişti Dik. 
k:ı.t edince b~nun bir votka şişesi ol
~~nu f :ırketti. Derhal yüzünün 
•f:ı.deJi de~iştiı. Sesine bir tatlılık 

Bu serserilerle ne diye konuşuyorsun? 
Koskocaman kız oldun, hala iyi adam. 
lan fena adamlardan ayırt edemiyor. ' 
sun!... 

\•r. w crme3e C'&lışarnk: 
- .Anhyonun, dedi, kuvvetini iı:t. 

l'af c'!l1 '1: istemiyorsun! Peki, dediğin 
t'ibi otsun. 

Ç c k ~a.<jırdı. Adeta ne ~ apacağı. 
t\ı o·'.1iyordu. tik defa olara'< birisi. 
lıt- rü:vct veriyordu. 

1 
Sütü:ı bu konuşmalnrı ~ikkatle din

~ln$te olan Nü"}ka, çocuğun yarı a. 
ÇtJr ağ-z:na bakıyordu. Kendi kendir.e: 

- Ne tuhaf konuşuyor, diye dü. 
"1ndu, 'herhalde ağzında bir dişi ol. 
~ığı için böyle konuşuyor ... 

Ri.hya çocuğa cesaret vermek i<:in 
'artını ol: şadı. 

Pazar günU kahya evinden cıkma 
mıştı. Bir köşeye kurulmuş lncil o. 
kuyordu. Nüşka ·d:ı. evde idi. Biraz 
önce sıcalt poğ~a yemiş. koşmıış. oy. 
namı5, yorulmuştu. Şimdi de haşım 
annesinin dizine koyaral: ııyum:ığa 
,alışıyordu. Bu sıradn Cni~ım içC'ri. 
ye girdi. Bu birkaç gün i~indc cok 
zayıflamıştı. Btt hal boyunu naha 
uzun gösteriyordu. 

Nfü1ka, Onisime bakarak: 
- Ne kadnr da :=::ı.yıflamış. diye 

düşlindU. 

Onisim daha k"llınm ö11UndP şap. 
kasını çıkarmIFtı. ll"t-ri giriıi<'e. derin 
tr.r reveransla kahyayı ·selamladı. 

Kah··n g~zlii~ünüıı lizcrinden çocuğa 

>aktı : 

- Şıı.y. neydi senin ismin" N'e 
ge!din? Dlin neye çalışmadın? 

_ Karnım ağrryordu Simon Petro· 

1 
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GüNAHKARPAPASLAR 
-tf - Nakleden F. K. 

Papaya para vermekle en büyük 
cinayeti işlemek kabildi 

Vatikan kasaları epey dolmuştu; fa
kat sıcağa kar mı dayanır? Bu servet 
de az zamanda kadın ve kumarla tüke· 

• niverdi. 

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

gösterdi, s•r.unda 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 o:r tarife hazırladı. Kilisenin 
hışmı.ıdan kurtulma:C istiyen, aynı za

manda cehennem azabından kcrkan bil 
tün günah~Srlar bu kataloğa müracaat 
ederek .nucibince amel etmekle hem 
insanların, hem de Allahrn cezasından 
kurtulabileceklerdi. 

HazırlanJn fiyat listesi bütün günah 
çıkaran popas1ara !·ollandı ve bilhassa 

italyada günah çıkaran papzslar bir 
nevi "af tüccarr,, haline geldiler. Papa

nın, rahat rahat cğlencbilmesini temin 
için ne gibi günahların affedildiğini 

gösteren c·ir tarifeden kısa bir hulasayı 
buraya naklediyoruz: 

Madde 1 - Bir kadınla kilisede cin· 
si münas'!bette bulunan adamın dünya· 
da ve ahrette ceza görmemesi için kili· 
seye 6 altın vermesi lazımdır. 

Madde 2 - Nikah caiz olmayan ak· 
rab;ısile, annesi ve kız kardeşile cinsi 
münasebette bulunan adam 7 altın mu
kabilinde dünyevi ve uhrevt mücazat· 
tan kurtulur. 

Ma1de 3 - Bakire kıza zorla tcca· 

vüz eden adam affed.lmek için 6 altın 

vermelidir. 

Madde 4 - Zina işliyen papasın ve· 
receği ceza 7 altındır. 

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

Madde 5 - Halktan birini (papas 
olmaması ~artile) öldüren sivilin vere
ceği ceza: 5 altın .. 

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

Madde 8 - Hırsızın affedilmesi içir: 

4 altın .. 

Madde 9 - Servetini, başkalannın 

malını gasp 5Uretile temin eden zengi· 
nin vereceği ceza: 50 altın .. 

Tarifede her türHi günahın af ücre· 

ti yazılı idi. Bundan başka götürü he
sapla peşin aflar da satılmakta idi; ke· 

r.esine güvenen doğrudan doğruya papaya 
yalnız bir defa 32 altın vermekle bütün 
hayatı müddetince yeminlerine sadık 

kalmamak ruhsatnamesini alabiliycr· 
du. Aynı tekilde 130 altın vermekle 
1:1'.itün hayat müddetince her türlü gü· 
nahlan işlemek müsaadesini almak da 
kabildi. 
Papa hazretleri toptan muamele ile a

lışverişte tenzilat df\ yaparak kolaylık 

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

"af fermam,, nı almak isterlerse işi mu
ayyen nisbc.tte ucuz.ı maletmiş oluyor· 

lardr. 

Papa bu işlere nezarete kardinal 
Puççiyi memur etmi~. o da işler büyü· 

yünce affetme ticaretini muhtelif mem
leketlerde mültezimlere vermişti. Papa 

da pek sevdiği kız kardeşi Madlene 
Saksonyada ıaf ticaretini bahşetmişti. 

Papa sekizinci İnncsanın gayri meşru 

çocuğu prens Sibo ile evli olan Mad
len de, uğn::şmağa vakti olmadığı için, 
bu hakkı Arsemboldo isimli Cenovalı 

eski bir tüccara satmıştı. 

Kilise k!lpılarında çığırtkan papas

lar, cambnzhane kapılarındaki palyaço 

lar gibi dyc:.k ciyak bağınyorlardz: 

- Koıunuz ey ümmeti İsa! Duyduk 

duymadık demeyin: Çok ucuza af l<'z
keresi satıyoruz 1 Böyle pir fırsatı ka-

çırmak günahtır. Hem yalnız kendi gü
nahlarınızı değil, ölriıüş tanıdıklarını-

zın günahlarını da böylece af fettirebi
lirsiniz 1 Birkaç paraya kıymamak için 

sevgili babanızın, karınızın veya kar
deşlerinizin cehennemde erimiş kurşun 

kazanlarında eziyet çekmelerine nastl 
müsaade edebilirsiniz? 

Papa om;ncu Lcon tarafından Al
manyada nf ticareti ~in baş müfettiş 

tayin edilen Dominikc:n papası jan 
Tetzelin, af tezkerelerinin kı•vvetini 

göstermek için halka ~yle lde ... ı~ ta
rihçe mazbuttur: 

"- Af tezkeresi için verilen para 
kasaya düştüğü anda, affı talep edilen 

adamın bütiln günahları silinir. Eğer 

kendisi ölmUş ise ruhu o anda cehen

nemden kurtularak cennete uçar. Af· 

edilmek i~in nadim olmak şart değ'J. 

dir; yeter ki para verilıniş olsun. lsn
nın annesi, bakire Marinin bekrini iza-

le ederek oııu gebe bırak~ 1'.iir a:dam 
bile para verirse affedilir!,, ( 1) 

Bir aralık bu tı:aret sadece günah 

affetmeğe münhasır kalmayarak cen· 

nette arsa ve köşk samağa kadar ilerle· 

mi§ ve parası olanlar, papa hazretleri 

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

Bu karlı ticaret, 13 yaşında kardi· 

nal ve 36 yaşında papa olan onuncu 

Leonun ı 521 de ani ölümüne kadar de
vam ettl Fakat aynı .zamanda katolik 
kilisesine iııyana sebep olarak "reform,, 
u doğurdu. 

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

ce,,_ Edmond Cazal. 

Çocuk t-irdenbire titredi Votka 
~ilesi bUyük bir gürültü ile yere düş_ ... 
h ~Uşka korktu ve dışarı kaçtı.. Şi· 
~ kınımış, votkalar yerlere dökül. 
ltı ÜttU ... Çocuk da bir takım küfürler 

\·iç. 
- Herhalde çok votka i,ün? j A.<;•rı dereceilc sar7ıoş!ıık medeni mc rtıl-67;ctlcri>ı hcvsiııde ya.r;a7.:ttr, fa7. 1· 

_ Ben içki içmem Simon Petro. 1 sarho°Ştuğıın clereccsiııi teaoıt, aabıta dol~torlarmı e1:8e> iya müJJ'!..iilatu .:ı o. 

HA~~~ 
lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

ll'tldana.rak dışarı çıktı. 
~ 1'1Uşkanm b:ı.bısı da dışan cıktı .. 
'llt eSinden titriyordu. Çocuğun arka. 

dan bakarak seslendi~ 
~ - Hey budala, scni:ı ismin neydi ? 

viç .... 

ı 
1:ar. Bir Amerikalı, icat ettiği bir alet le, "bugün bu zorluğu ortcult:rn kaldırn~~ 

(Devamı var) bulımııyor, .Artık, bıt küçük letle, "Ehli ketJf,, in hııdudıt aşıp aşmadıgı. 
Ferah Ferrııh m anlamak iJ}ten biled eğildir. 

........ .., ............................................... d~~.k ..... -. .... 1 ................ ~li ... rd~u ......... ~T~a·m .... o•s~ı~r~a~d~a·.~y~a~ra~l~ı~i~k~e~n~l~t~nl~y~a~l~ı~P~a~o~lo~n~u~n 
Tin' cr,n dcmz ı•e ,rarf'; a T(l:nanı: 40 rinı c pe mUkemnıe ve muntazam ge YO • 

lkinci ve ilçüncu gUnlerde hava gittikçe soğumağa "Buz! Buz!,. diye snyıklaclığı aklıma geldi. 
başlamış olduğundan ihtiyar zencinin getlrdlsi Eğer şimdi bnna bir faydası \'arsa knptnn 
Irnlın cs\·aplar pek lıoşuµıa gitti. :.!undan başka DJakın sırlarından birini dı:ıha öğrenmek üzere 

Yazan: Ali Rıza !Sc; ,, 

UçUncü gece kamaramn kalorlferle hafifçe ısın- idim, bu adamın saklanma yeri şimalde, buzlu 
dığmı da farkettim. Nereye gitmekte olduğumu. kttşelerde idi. Bugüne kadar yilrüdU6rUmüz mesn-
zu hiç bilmiyorsam da ha,·anm soğumasından şi- feyi şöylece hesap edince, Knnndaya giden vapur 
male doğru yUkseldlğlm1::l anlıyorum. 

Yakalandrğım'ın dördUncü gUnU idi. Adsız ların yohındnn çok yukarı çıktığımızı anlıyor-

:ıra gel de seninle anlaşalım ... 
~~uk bir an için durz' ~adıktan 
~"ra dü~ünceli dUşüncell yilrümeğc 
~adr ... Bu sırnda Nl;rka çocuğun ya 
~ .. --: Yaklaşarak yırtık ceketinin ete. 
·~çekti: 

-... Senin adın ne? diye sordu. 
~ tteğinden c;ekildiğini ~issedince, 
~\lk, sertçe başını çevirdi. Fakat 
~bir sesle: 

._ Adım, Onisim.dir, dedi. 
liil§ka çocukça bir gUlüşle: 

bir saklandıl;ı yuvası vardt ve başkalnrı bıııasıııı 
ö~renccek olursa mah\'oldnğu gündU. Denim i1:in 
yapılucnk iş şuydu: I~eu ne biliyorsam nrlrntla
şnn Ali ve duha bazı dostlarımın da Blak hal>
tunda o derece bilgileri varmrş gibl dnvranacak
tmı .. Bl•yle <lıwrnnmnnın hayatımı kurtaracağrna 
tabH hiç ümidim yoktu: H'ddn ısu halimde başl:n 
hiçbir yol dUc;;ünemcrnekta lelim. 

zırhh çok bilyUk bir süratle yUrümeğe başladr. clum. Gitgide, lmmarn lUnıbUzUndcn bakarken da-
Tcknenln denizi yarınasllc lkl yanda kabaran ha çok buz adaları, küçük buz parçaları görme~c 
dalgalnr kamara lümbüzUnUn hizasından yulrn- başladım. 
rıya kadar yükseldiğinden etrafımı gül'cmemek- En sonra yani yakalandığımm yedinci gecesi 
te idim. Bugün akşama kadar o büyUlr hızla sey- birdenbire geminin yolu kesildi YO demirin fı:n-
rottik. da edildiğini duydum. GUvertocle gidip gelmeler, 

.Masanın başında elimdeki kitabı okurken gürültüler duyduğumdan uyku vaktim geldiği 
geminin Iılrdenblrc durduğunu \'O güvertede çok hnlde yatağıma yatınnynrnk bekledim. Bir san.t 

~~it~ Onisim, ne fann bir isim. diye 
\'Yaptı ... 

ı-a e O.üsimln eteğini çel<mel:te de. 
l'tı ederek sordu: 
._ ~nde ~kerleme var mı" 

'ttı?n'3hn gUlümsedi. "Yol<~ .. mana. 
~;"ll'l1E-1< U?..ere bnşrnı sal':ıd ı . 
·~llttlırl}. 

...... YQIQa satın al. dedi, ve kaçtı .. 

'Q • • ~ 

~a 'b.b. 'V'akadan birka~ gün sonra NUş 
&k§a.ın üstü sokakta oynarken 

Bundnn sonra gecen lkl Uç gün ıçindc no <lok 
toru, ne de gemiden başka adamları gördüm. 
Yalnız hana hizmet eden ihtiyar lıir zenciyi gör
mekte idim. Bu pek ihtiyar, yanış iş görUr, iyi 
yürekli bir ndamdı. Ağzını açıp tek söz söylemi
yor, sorduklnrıma kısaca "evet., yahut "hnyır,, 
ile re\'ap '\'eriyordu. Eğer hrıran yrkl:ıştığını duy 
duğ'um bir tehlike havası ile sarılmış olmasay
dım. gcç:m ,;'ilıılcr çok can sıkıcı görilneccktl. İldn 
ci gUnil. hizmetçi banyodan sonr~. Pnrlsin en hl • 
rlncl c11!tl<jçilerl elinden çıkmış temiz çnını"ır, 
r.-iJm!e>1' \'C hlr knt gti?.Pl !- ~t <'lbls,..sl getirm!r idi. 

3.,:ı~·odan kam. rnvn clöııl1şUmcle dn mnıınnın ilzcrln 
<le tnglll:ıce. Fransızl"a hattn İtalyanca birçok ki
taplar, mecmualar buldum. Kahvaltım. yemekle. 

tclılşlı gidip gelmeler olduğunu duydum. Hemen kadar sonra gemi tekrar lıPrekete başladı. Fn-
kauıaraııın ııenceresine koşunca telaşın sebebini kat artık pek ynvas hareket ediyor, pervane ~al-
anlc.dıın; çilnkU gemiden birnz ilerit.!e, 0 vakta nız vakit vakit dönUyordu. Kamara Hıınbilzünd n 
kndnr hiç görmemiş olduğuum o bUyUk buz ada-

dışarı bUtiln kuvvetimi gözlerime \'ererek hak-
larından biri yüzüyordu. Heybetli buz dağmıu tım, ay ışığı yoksa da, geminin iki yanı çok yiik-
y:ımaçlarındnn denize doğru birçok çağlayanlar 
akıyordu. Denizden ~uz yirmi -yUz otuz metro ka- sek kayalarla dik du•ar haline gelmiş bir bo. 
dar yUksok görüı.ilyor, lltl tepesi beyaz karlarla ğazdan hayuz şeklinde bir iç limana girmekte 
örtülmüş bulunuyordu. Güneşin uflta yaklaşmış olduğumuzu farkettlm. Biraz sonra o limanda. 
ışıl:larlle elmaslar gibi pırıldayan bu heybetli, dllc \'e kayalıt yarın ta dibine yerleşmiş hulunu-
gUzel, lt\kin korkunç 'deniz yol<'usu, akıntı ile ya- :rordulc. Vnlclt pek geç olduğundan hemen soyun 
nımızdııu geçince adsız zırhlının pervanesi ye. dıım Ye yatağımn girdim. 
nidcn dönmeğe haşladı. nen lıaşlc a buz dağları. Ertesi snbah kah\'altımı getiren ihtiyar zen. 
yahut bir gemi görebilir miyim dlyo ,gözlerimi de- ci elime şık bil' znrf verdi; bunun içinde, o akşam 
nlzden ayırmamakta ldl01. (Devamı var) 
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Son Dakika 
........................ 

l.tıiilanbul mınlakası dls1piln heyeti 

Bazı futbolcuları 

. - . 
Romanya yahudilerı 
hudut harici edilecek . 

cezalandırdı Şimdiden ga iudi memurlar azledildi, yahudilerden 
Galalasaraydan Suavi'ye 2 ay, tütün ve müskirat satmak ruhsa/iyeleri geri alındı 
Eş~ak'a bir ay, Salim'~ ~e Mülkiyet hakkı Romanyada ya-

Saat bi~~~tta~ğ~n!i~: .. g~~0 Yl< 2.~ '~ '!: ~!:~ 10
}=arlar h u dı · ı e rı. ÇI. n m ut ebe r . o 1 m a yaca k İstanbul mmtakası disiplin heyeti on bir dan Sua\·iye 2 ay, Eşfağa 1 ay, Salime 

günlük tetkikattan sonra haklannda ce- uir hafta, Kasımpasa klübünden Müm- ·ı b' ı · 1 emleketlen ga, c:ıu bevanatta bulunmuştur. : . bu· 
• ,.._ Başta rafı 1 incide bağlan e ır eşm. ı.ş o an .. m.. . .. - 11 J d za istenen futbolcu'ler Jıakkındakı· karan. t,,.,.., ı"kı" [•avutpac:.adan Fethı·,,.e de ı'ki - b k f "l~ru··kl'l.met·ın ·

1

11, almak nıyetın e 
...-. ' 

11 

" Hatta yahudilerden mülkiyet hakkı miz menfaatlerının en uyu ne 1 ıçın c u ~ • dr<>-nı bugün saat birde venniıtir. hafta boykot cezası \'ermiştir. abnacağ• söyleniyor. kendileir!e teşrôki mesai etmek!• en de- funduğu tedbirleri, )ılbaşı geresı ra ~·nı. Raşid Aydınoğlunun riyasetinde Ta • Bu \'aziyete göre, geçen haftaki maça Yahudi guetecilerden meccani şi- rin revki duyacağnru ekselan•l~nna da vereceğim bir nutukta bildirece 1 

ip Seıvet, Un\'andan teşekkül etmış olan i;tirak etlt'.emiş olan Calatasaraylı Sa • mendifer pasolarm• geri alm•ıt.r. Ro- beyan ve kendHerine beynel~d~l n"am Şimdilik, yeni devlet idaresinin i"!;;~:.::i İstanbul mıntakası disiplin heyeti, son hm bu p:ızar yapılacak olan Galatasa • OOr ajansmm yahudi olan mücfü mu· ve banş için olan gayretlcnmn •fasmda da esas teşkil eyliyecek ola~11• zıcrnellet Galatasaray • Güoeş ınaç•nda hakeme rny • Fener mlçında oynryabilecoktir. avini azledilmişir. tekmil m"ıaheredmin muhakkak oldu- tebarüz ettinnek isterim. 111• ı ı1ı·ııe-
Hususi ve resmi işler ırklara göre ğunu temin ederim.,. tatbik mevkiine konacaktır. Zıra, ~cıa· Çin - Japon harbi . . 

• ~ Uaşta~tı ı .ıncııle r larır.dan ı:1ü:ekkep b!r .ordusu 8ıncı Çın 
Londrn .ı l - Uzak şarktnkı Japon ordı·suna ıltıhak etmı~tır. 
harekdtı, lnsillz efktlrı umumiye- ç:nlilcr, Tsiangtao'daki Japon emva _ 
sinde ve bilhassa resmt mahfill1.?rde 1• . k b h. d bulunan \'e Çin· 
gitgide daha bUyük enulı::eler tevlit ının ve qa U şe ır e . .. 
etmeğe başlnnııştır. Bu e~dlşcye baş tileri! ait olan gemi ha\'uzlan ıle a~olye
lrcn sebeb, Japonların Kantona karşı !erinin tahribine devam ctmektedırler. 
taarruz etmek lddlasile Hong - Kong Geçen gece nhtımda çıkan bir yangın 
dakl lngfliz müstemlekesi yakınına fazla tahribat yapmı~tır. Çinliler. şimdi 
asker çıkarmış olmalarıdır. de elektrik flantralmı berhava etmeyi 

Bu münasebetle, Çanakknladekl 
lngltlz kuvvetlerine kumanda etmiş 
olan Slr Hamtıton ezcümle şöyle de
miştir: 

•·- Sarı tehlike İngiliz imparator 
luğu için hakiki bir tehdit olmuştur. 
Uzak şarktaki en mllhlm ln~lllz hah 
rl Ussu, tıpkı bundan 32 sene önce 
Rus Ussu Port-Arhur ~fbl. Japonlnrııı 
eline dUşmck tehlikesine maruzdur. 
Japon imparatorunun yolu vazıh hir 
şekilde çizilmiştir. Hnng - Keu'dan 
sonra Hong - J{onı;, bundan sonra 
Singnpur ve daha sonra Hassam ve 
Den~a1 ... 

Meçhul tavassut teı~ımert 1 
Hankov, 30 (A. A.) - İtimada şayan 

bir mcnbadan bildirildiğine göre isimle
ri SÖylcnilmiyen birtakmt devletler ye
niden tavassut teşebbüsünde bulunmu~ -
tardır. Fakat Çin mahafili bu bapta ke· 
tumiyet göstennektcdir. 

Çinlilerin tahşldah 
Hankov, 30 (A. A:) - Mareşal Çan 

Kay - Şekin Japonlann cenub istikame. 
tindeki ileri hareketlerini durdurmak i
çin mrekezi hükCımet . kuvvetlerinden 4 
fırkayı Taichan'da mukaddes dağ yakı
nına göndcrmi~ olduğu ı;öylenmektedir. 

Hıristiyan general Eng - Yuh - Sieng, 
bu kU\'Vetlere kumanda edecektir. 

Tahkimat 
Şanghay, 30 (A. A.) - Mareşal Çan 

Kay - Şek, Canton civannr teshi -
ri gayri kabil bir hale koymak maksadL 
le çelikten ve siman armeden 800 blok
havz inşac;ıru emretmiştir. Bu blokha\'z
lar, tayyare dafii toplar, mitralyözler. si
per toplan ve iaşe mcvaddı ile mühim
matın muhafazac:ına mahsus ambarlarla 
mücrhhez olacaktır. 

Çin menabiinden alınan haberlere gö
re T< ouanıı:!;i'nin iyi talim görmüş kadın 

düşünnıektedirler. 

İngiliz protestosuna verilen 
cevap 

Londra, 30 (A. A.) - Lady Bird ha
disesi münasebetiyle Japonyanın İngiliz 
protestonamesine vennis olduğu cevab: 

J - Tecavüzün kasdi olmadığım te-
min etmekte. 

2 - Tokyo hükfunetinin evvelce ver
miş olduğu tarziyelere başka tarziye füt 
\'esine mahal olmadığı mütaleasını ileri 
sürmekte. 

3 - lcab eden ihtiyat tedbirlerini it
tihaz etmemiş olan alAkadar zabitler 

hakkında Japon maka.matı tarafından 

kanun ahkamının tatbik edilmiş olduğu
nu beyan eylemekte. 

4 - Bu gibi hatalann, hadiselerin, İn
giliz tebaası ile ecnebilere karşı bu kabil 

taarruzlann tekerrürüne mani olunması 
için icab edenlere sarih talimat verilmiş 

\·e bu talimatın yeniden teyid edilmiş ol
duğu hakkında temınat \'ennekte. 

5 - Japon hükCımetinin bu emirlerin 

azami tesir hasıl etmesi için iktıza eden 

çareleri tetkik etmekte bulunduğunu iJa. 
ve eylemektedir. 

Çin tebliği 
llankov, 30 (A. A.) - Çin tebliği: 

Son kırk gün içinde Japon topçusu

nun ateşi altında kalan Tsinan mevzile. 
ri tamamiyle harap olduğundan Çm 

kuwetleri burasını 27 ilkk:inunda tahli· 
ye ederek Peimaşangm cenubundaki ye

ni mevzilerine çekilmişlerdir. Çin kıtaa
tı Tsinanm sukutundan evvel yapılan 
kanlı muharebelerde mevcutlarının bü
yük bir kısmını kaybetmişlerdir. 

ispanyada asilerin 
taarruzları 
püskürtüldü 

Barsclona, 31 (A.A.) - Erkanıhar- 2:ır bulunuyorlardı. Fr:ınkistler §iddetli 
biyc.:n:n , l rmi bültenlerine göre asıler taarruzlanyle onlan gafil avlayamamış-
tarafından Teruel cephesine sevkeciil· lardır. 

mek üzere en mükmemel hi:cunı kıtaatı Reşmi telıli 1 
arasından intihap ed:Imiş yirmi bin ki- Barselon ~ . 31 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
,ıı k taK\'l}'c: kıt"al.m Cumhuriyetçilerin Asiler 1 cruel cephesinde umumi ta-
c~ dılas. Camillo ve Con; udaki müda- arruza geçmişlerdir. Garp cenahımız-
' aa hatları karşısın•1a muvaffakıyetsiz· da blzı mc\·zileri terkctmek mecburiye-

ı1gl uğra-nışlardır. ti lde k:ıld.r:. Faka tkıtalarımız tehlikede 

Asil .!ı in iki taarruzu değildir. ·J; tııyyaremiz düşürülmü~tür. 
Teruel, 31 (A.A.ı - Hükumet kuv Düşmanın z::yiatı malum değildir. 

vctleriyle beraber bt.lunan Havas ajan- Teruel papas mektcb:nde bir çok kıy 
sının muhabiri bildiriyor: metli eşya ve tablolar bulduk ve mek· 

Hük" -:ıet kuvvetleri asilerin iki mu· tepte mahpus bulunan altmış kişiyi Rcr-
k b'l taarruzunu akim bırakmı§lardır. best bırakt,k. 

a 
1 

k , ·ı taarruzlardan birincisi Te- İspanya bankası binası ile asilerin 
Bu mu ;ıu. :ı kl h · 

1. cenubu gar!:>isinde Zorro s rtla- kullan a:-ı su azın::si berhava edil· 
rue ın . h ı · t• .k. cisi Pieroea hUkumet at arı- mış ır. 

rında. 1 kın da yapılmıştır. Bu sonuncu Asiler.in umumi taarruzuna - kcncli-
;nın ş~ 1~ odan sonra millisler mücs· \erinin verdikleri haberlere göre - iıç;er 
nokta a 

11 
• 1 d. mc~:.i:lü ıno b.:>mbardıman tayyaresi i~-. . tarruza geçmış er ır. 

ıır bır t ·ıcr du·· .. rnan taarruzuna ha- tirak etmektedir. 
Hüknme çı -s 

taksim edilecektir. Dr. T. R. ARAS tin, devlet hayatmm her şubesinde 1 

Romanyanın dahili siyasetine taal- Oostlnk bağlarına sadık rcve hakim bulunmak hakkıdır. Pro~ 
· 1 • · ·ı · · 1 I · · ·11 ti "rniz ıçı IUk eden bu tedbır erın bır aı e ışı o - ı kalacak ıt r mımız, başarılan ıle, mı e en rtlt'· 

dul'ru ve ecnebi addedilen yahudilerin 'ı Prag 30 (A.A.) - Yeni Romanya yeni bir yaşayış kadrosu yaratacak 
bu~lara kanşmağa hakk• olmad•ğ• be- Hariciye nazm B. Mimko, Çckoslo- Bunu hemen dçrhal çok iyi bir sfi~C•c: 
yan edilmektedir. 1 vakya Hariciye nazırı Kamil Kro!taya takip edccer,rinden eminim. Devlet ıd~ô-

G.>ga kabinesi Almanyada olduğu aşağıdaki telgrafı göndermiştir: sini, "Homanya Romanyalılanndır .. esi" 
gibi 200 bin kişilik hücum kıtalan teş- Hariciye Bakanlığrna tayinim mü~a- \izi ilham edecektir. Bu devlet idaf ·ııt 
kil etmek tasavvurundadır. sebetile, barışın muh~fazasma hadım nin esasında hıristiyanlık idesi, ~ıve 

ı olmayı pek ziyade arzu ettiğimi ve bizi mevcudivetimizin temeli olan krallı .
1 

Feshedilecek muahede er - rnı .. 
bağlayan taahh:itlere ve dostluk bağ- yarattcı kuvvetini gösterecek olan · Bükreş, 30 (A.A.) - Diplomatik mah 

fillere ~öre, Sovyetler Birliği orta elçisi 
Goga hükumetine Sovyetler Birliğinin 
Rorr.anya ile olan ademi tecavüz paktı
nı feshetmek tasawurunda bulunduğu-
nu bildirmiştir. 

Aynı mahfillere göre, Romanya 
Fransa ve ÇekosJo,·akya ile olan silah 
irnalfıtı hal~ındaki mukaveleleri de mu
vakkaten ibtal edec~tir, 

llalya ile doslluk 
Bükres, 30 (A. A.) - Bazı gazeteler 

ve bu a;ada "Timpol" gazetesi, Ba~ve.. 
kil Goganın İtalyan ajansma yaptığı 
bildirilen şu b::ranatını neşrediyorlar: 

"- ltalyaya karşı olan eski dostluk 
hislerimi teyide lüzum görmüyorum. 
Muhalefetteyken müdafaa ettiğim İtal
ya ile yaklaşma siyac:eti şimdi iktidarda 
bulunduğum zamanda baş;l.-ılacaktrr .. , 

!arına riayete halisane bir surette taraf let vardır. rnn· 
tar plduğumu ekseiaslanna temin ede- Nasyonal köylil partisinden d~rt kÖf .. 
rim. him şahsiyetin hükOmete i~tiraki· 

11 
• 

En geç küçük antantm gelecek içti- lülerimizin hayat §eraitini kolayla~tır Jlf 
maı vesilesile ekselanslarile şahsrn te- mak üzere büyük yenilikler yapı1rn351 
mas edcı.:eğimden dolayı da ziyadesile istihdaf eylemektedir. .. {111· 

memnunum. Her türlü yanlış telakkilere \'e duşba" 
B. Krofta bu telgrafa aşağıdaki ce- celere mani olmak üzere ~urasını t~·-
b . . . . ı.: •kt•d mevk111"' va ı vermıştır: rüz ettirmek ıstenm r.ı, ı ı 1r iti~ 
Dostane telgrafları ve ananevt teşri- gelişimiz, meşruti kanunu esasf fekııü• 

b d kı 11. • t" ,-e ki mesaimiz için ilave uyur u arı rine uygun olarak tece ı etmış ır .• ·ıı- · 
sözlerden do!ayı ekselanslarına sami- kOmctimiz, kanunu esast çerçevesı ıÇI • 

mi bir surette eşekkür ederek, kendile- de inkiş~f eyliy~cek~ir: . " " JtO-
rinin bizim için çok aziz olan barış ese- Sivasi mııl1alıfienmızın ustunden 

3 rine merbutiyetlerini büyük bir mem- man;·anm hiitün ~t,urlu vaf3ndac:l~:P 
nuniyetle selfimlarım. Ekselanslannm, hitap ediyor ve onların yardımını . u·. 

· d letl · · · . · b R n mılle taahhütlere rıayete ve ev erımm eylıyo~m. Bu. hı~a. ~· _ome ... tıtJ' 
birleştiren dostluk bağlarının ve bu iş- nin tarıhi vazıfesını çızmış olduğU ·et 
tirak itibarile bizi müşterek dostlarımı- dutlar içinde namu Jd\r bir surette ~ • 
za bağlayan menfaat ve hislerin kuvve- alan akalliyetlere de raci bulunmakta 
tine olan merbutiyete bütün ltuvvetim- d 

ır. ~ fent hnk.,.metin 39 mebusu var le inanıyorum. Şahsi münasebata gir- • • 
1 

apacBz;· 
u Yeni J:abmenın ne er Y melde pek bahiyar olarak, en mütenev-

Bükreş, 30 (A. A.) - Mebusan inti
habatmdan sekiz gün sonra seçim komi
tesi kat'i neticeyi bugün bildirmiştir. 

Alman grupu, Argeteinau grubu, ya
hudi partisi, sosyalistler, Averesco gnı-

pu, amele &mpu ve diğer 53 grup 60.000 
den daha az rey aldıklanndan mecliste 
temsil edilerniyeceklerdir. 

Partilerden herbirinin mecliste şu ka. 
dar az~hğı olacaktır· 
Liberaller 
Nawonal köylüler 
Demir muhafızlar 
Nasvonal hıristiyanlar 
Macarlar 
G. Bratianu 
Junian 

152 
86 
66 

39 (Goga) 
19 
16 
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Yeni Hariciye Nazırının Or. 
Arasa telgrafı 

Ankara 30 (A.A.) - B. Micesl:o 
Romany~ Hariciye Bakanlığır.a tayini 
münasebetile, doktor Tevfik RüştU 
Araııa aşağıdaki telarafı çekmiştir: 
EKSELANS B. TEVFiK ROŞTO 

ARAS HARiCiYE VEKiLi 
Ankara 

"Hariciye Bakanlığına tayinim mü
naseb: tile, ekselanslarına, samimi bir 
dostluk bağlarile merbut olan iki mem
leketin müşt:rek menfaatleri için en iyi 
bir surette kendilerile teşriki mesai 
eclcbİlml'kten mütevellit derin memnu
ni}•etimi arzederim. Yeni vazifemi ni
zam ve barışm menfa:ıtine olı:ıra'{ göre
bilmek eks~Iansımzın kıymetl; muave
t:nize güvenelıilmckle bahtiy~rım ... 

lSTill\ TE MlCESKO 
Bu telgrafa, doktor Tevfik Rüştü 

Aras a1ağıdaki telgrafla cevap vermi~-
tir: 

EKSE.LAN~ B. ISTRATE M1CESKO 
HARiCiYE NAZiRi 

Bükreş 

"Nazik telgraflarmızdan d.l'ayı ek
selanslarına hararetle teşekkür eder
ken, deruhte ettiği yüksek vazifeden 
dolayı en hararetli tebriklcr!mi arz ile 
bahtiyar bulunuyorum. 

Bu münasebetle, çok sağlam dostluk 

vi sahalar.dal:i teşriki mesaimizi daha Romnra malum r• 
ziyade takviycy:: tam.lmen müzaheret Roma, 30 (A.A.) - Yeni Roınıı~tı· 

hükfnnctlnln pek çabuk surette IS' edeceğim. ruhışu Romada yeni bir otorJte~;a1' 
Küciik an•1r.m gelecek içti :.mı ve temin haşlamasına bir aH'ımet ol .. 

i1e ··er"ccl'ri mes··• -rticeleri mer. lU- telft.kkl edilmektedir. t 
"'İV<'tle d~r"'i~ ctm•kn .. i?"i. Trlbuna gazetesi bu hususta. di)'O 

LHvinof ile lcaı şıltklı tel~ra'lar ki: 
Moskova, 31 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Litvifon ile yeni Romanya Hariciye 

Nazırı Micesco, birlikte teşriki mesai e
debilece!{1erir.d::n dolayı mer:muniyc;t -
terini bildiren telgraflar teati etmişler
dir. 

Yeni Başve!dlin beyanatı 
BUkreş, 30 (A. A.) - Rador ajansı 

bildıriyor: 

Gazetecileri kabul eden başvekil Go-

...,ıınıJJ. 
"Sovyetıer birliği, Roman. ı:ırı 

siyasi 1ttifn1ı:Iarı sisteminden dı~ll" 
bırakılacağı glbl, bundan sonr:aııtll 
rls vo CerıeHeııln hiç olmazsa ası 
siyasotte bu sistemden çıkarılll1 
dn ııek ziyade muhtemeldir. 

Macaı larcada ••• oJ· 
Budapcşto, 30 (A.A.) - ''Est~Jllct 

sng., gaze!csJ, Romanya.da hUk 
tahavvUlü hnkkıııda diyor ki: .,-ec 

Ilarlcf siyasette Romanya, so;tlr' 
lf'r lılı·lfi"'"l llP. dosthıf,u tcrkedeef' ·~ ---

v 
:Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktıı • 



.____._-.. -· 
~l BlRlN'ClKAl\11JN - Hı~ HABER - Ak"cuı. .-... ~· •• 

Paristekl cinayet 

Erkek - Kız 
Niçin öldürmüş? 

"~vnmde taaırırU:Jızaı lYl~ıra<dlom ve kendDmn 
mlYıdarfFa~ et;'\tnm ,, dnvoır 

Bir çt: k erkeklerden daha kuvvetli olan Viyo'8ı kimdir ? 
\riyo!et l\lori:; adını taşıyan bir erkek- elektrikçi Piye;irı, Kaplumbağa da Tro- mid ediyordu. Hulasa, Lö Kam, eski si-
ka:ıı:ım Parİ$lc cinayet işlediğini, blf briyan adlı bir baronun yazlık ikamet- !ah arka<la~ını bulunca çok ~evindi, \'e 
erkeği ö!d~düğünü haber ,·ermişlik. g·ihırdr. Bunların her ikisi de cinayetle, Martı iie Kaplumbağanın müdavimlC'ri 
l!:ıı:ek • ! ·adın ) um·anı ile büyük bir uza1\tan w yakından alak<ldar bulun • çehre5İne geçti. 
~lıret kazanan \'iyolet l\lorisin haya· maktadır!· 
1 ' · ar. Biraz sonra, Viyoletle aralarında gc_ 
ına d?i: ewe1ce Paris ~azetelcrindc Jfü·zid~ Baron dö Trobriyanrn bir köş- c;im:>izlik ba~ladr, ve gitgide arttı. 

bir,..("l ~: c:.e\. ' '.·az11mrstı. Ac:.al•ıdaki ~atrr- kit ,·ardır. Kendi~i re;;samdır. Bahası es- ~ · ., • e t.~c;en K:x-1 g~cesıni hep bir arada gü· 
l;ı · size, bu garib !;adının hayat mı. ci. ki bir harici) eci. kardeşi yüksek bir ad-

lerek, e~lenerek ,ge;irdiler. Xöyyide. bir 
1\-ı·,·etin niçin ,.e nac:ıl ic:,kndi~ini an- 11·,·e·m"""'ttrudur Baron 1"''" · lat1~·r·r. ~ ~... , . < • ~· .. ~ :cnesıne hira'ıar.ede baron \'e karı.:.ı. \'iyolet ,.e 

.., kadar Lcjiyon Etr::ınjede gönüllü olarak 
Lö IZ:ını bir ma;ada oturmu~lardı. Gülü r ... ·ne "'I "'1 · · k 1 ,.. 1 t a~'""rlik ctmic;.tir. ·-. rn ·' orısın ı:::ı o an ıyo e . ge- yor. içiyorlardı . 

• rıbcı~ tei\aiıde sevkolunan parİ$ aske· lşı0 bu sebeble, 1\brtmm kamarasm· 
kı.:r.~andanı ~eneral Go:·onun ailesine d:ı \'iyolct taraf mdan bir kurşunla öldü-

~rısup hiri:-iyle t \'lenıni~ti. rülrn a·far.11 t:mımaliladrr. 
\'irolet i\Iori. , mükemmel oir ~port • l\ faktul J0zef Lö Kam bu sene outz ya' 

"ildir. Disk atmakta dün\'a rekorunu ~m;ı h:ıc;,ıc:ıktr. O rla Lejiyonc!a hizmet 

aıanrnı'3 \'e bunu birçok --~ne muhafaza ctmi5ti. l'd ay evvel barona te:;adül etti 
'l:tıiştir. Bol Dor tecrübelerinde hafif \C K:mlumhıığ:ı ile I\fartr sallarına de-
..ır f'<tomobil ile tamam virmi dört saat 

Lü I~am ertesi günü, l\Iartıya gelclıği 
zam.-.n heniiz tamamiyle ayılmamıştı. 

Birclenbirt! ba~ırrnalar ba~ladı T.ö 

Kam Viyo!eti. baronla arasınr bozmak 
istemekle itham ediyor: 

- Bilmem niçin beni kıskamyorsımuz? 

~ -,Jf, 

l · ,·ama ba_~lrıdı. 0 almıştı . 
Kam·ın bu sıralarda dostlara, dostla . 

~1\adrn elbisesiyle otomobil kullanma- rın yardım Ye mua,·enetine ihth·acı var· 
ti': güç olduğunu görünce. kıyafetini de- dr. ).Iemnu sil{ıh ta~ımaktan iki defa 

Niçin aleylıimde bulunuyorsımuı ve ol
mnJık şr.yle.r söyliiyorsunuz? .. Fakat. bu-

nu yammza hırakmıyacaf.wı, ~cısını 
çıkaracağım. sizi suda boğacağım ... 

Er/,ek - l\ adın mr§hıtr bir sporcııdur. Bir zamanlar Parisin en kıwvetli futbol • 
takımlarmdan birinin kaptanlığını yapmış, ıtülle atmada rekorlar kırmıştr. Sol 
daki resim futbolist Vi)•oleti, sağdaki ise giillcciyi gösteriyor ... 

~ mrmeye karar ,·erdi. erkek elbisesi gi- m:ıhkum olmu~ttı. Sonra pek sinirli, çok 

ll.'neye başladı. aı:.~!-ıi hi: adamdı. Hiç yoktan kızar. hid-
!tı Ru kıyafet dcğiştiri~ }iizünden. men- detlenirdı. ~c ya?trğını bilmezdi. Eğer 

Diyordu. \"iyolet, cevab \'ermedi, ken
disini kapı dışarı etti ve kapryr kapadı. 

Lö Kam. bir :,aat sonra yine geldi. bu 
müdrlet z:ırfında yine içti mi? 

ğu~ma oldu. 1\iha:ret. erkek kadın sila
hını kullnamıya mecbur kaldı ... 

olan birisi varsa o da benim. 1 nanınıı 
buna. ... 

Fakat, madam Trobriyan: 
il olduğu (Kadınlar spor federa~ronu) h.ırC'n:ı te:-.;ıdüf etmcc:eydi. sokakta t.ala-

-e .:ırasında ihtilaf çıktı, \'e bu ihtilaf caktı. F:l'asız ve işsizdi. ı\ra<:.rra çalıc:ı-
~hkemeye kadar düştü. (Federasyon) yordu. Fak:?t eline geçen para ancak bo 
~larr arasında erkek kıyafetinde biri
~ıı bulunmasını muvafık gönnernişti. 

~r~..,nı c!nyumuya yeti~iyordu. 

Raronun kansı. R"eçerken kendi~ini 

~ördü, w l\lartınrn gilwrtesirıde dolaşan 

\'irnle~e: 
• j 

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

Diyordu. Kurşun, Kamın bir k"Ulağm· 
d:ın girmiş ve ötekinden çıkmıştır. tkin· 
ci kurşun da yüreğini delmiştir. Üçün
cü k~unun, nereye saplandığı henüz 
anı a§ılamamıştır. Kul rengi pantalonlu, çift düğme ce-

~ l3öyle bir kadın, tabii herkes gibi bir 
· d~. bir apartırnanda oturamazdı. 
(Martı) adlı bir sal yaptımuş ye bu

'lıı, Nöyyi ch-annda, Sen nehri kenarına 

\ra,.,,., sok:ığ'rr.d~. m::>hilyeli küçük bir 
odac;ı vardı. Fakat, kirasmr ,·eremediği 
içiıı hu~ya ~id<'miynrdu. 

Barona tesadüf. onun içn bir nimet 
oklu. B'.lrı:mu bir (halac:kar) gihi gördü. 

- f)ikkat f'!. !'iynlct, diye bağırdı. E
lindJ bırak ı ıar! 

Vi~olet. bunu İ'iiitti mi. i5itmedi mi 
rnaliım değil. Fakat, hemen içeri girdi, 
::~tak oda~ına saklandı. 

. ketli, SJ:ı iskarpinli Viyolet, polis mer
kezinde gayet sakin görünüyor, sigara i
ı:iyordıı. Kuv\'etli pa.-ınaklanyla saçlarr
tıt düzelterek: 

p:::::::mn::::::::::::::::::::::::::::mm::::::~ 

q Meccan1 muayene il 

~ 
Perşembe ~lert saat 2 den 8 e kRdar U .. 

Ortaköy Taşbas:unak Palangada 2!i ii 
~lamı;tr. Saim beş odası vardı. Viyolet . 

ad3 otumyordu. Martının baş ve kıç 
~"aflarında iki sal d:ıha bağl~·dr: Tiruly. 

Onun. kendi~ini büyük bir otomobil 
fabrikasına yerleştirebileceğini. bu suret· 
le ic;o.i;rliktm. <:<:fal~!tı'n kurt11lacalını ü-

I.ö K:!m. kcııdic;ini takip ediyordu. 

:\fada.,, Trc.ıhriyan da arkasından git

ti, Viyolı:-tle delikanh arac;mda hir ho-

- EL'imde taarruza uğradım. Nefsimi 
miidatua mecburiyetinde kaldım. Canımı 
kurtarmak için ateş ettim. Bu zavallı a
damın iilmrsiıuf rn en ziyade miiteessir 

numarada Doktor MUmtaz Gürsoy iİ 

1: fıtkirlprf parasız muayene eder. ;: 
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1 Stı K A H R A M A N t: T Z - -
pek ıııa aldatabilir _ Eh! Ne yapa. 
lrm? bu lazım! 

Sen Priyak eğildi. \'erdür hiç kı
nuldamadl. Yalnız boğuk bir sesle, in. 
lcr gibi mırıldandı : 

_ Altınları ... Altınları .. Mektup ... 
Sen Priyakm içinde, birdenbire. 

katil arzusu uyandı. Kolu ~iddetli \·e 
~"ri bir hamle yaptı. Verdür masanın 
a !tma yuvarlandı. 

Garip bir tesadüf olarak. Verdür, 
htilin kolu, lizerine inerkc11 düşüyor. 
c' J. Öyle ki, Sen Priyak düşünebile. 

c·~!{ b!r vaziyette olsaydı, ölümün ka
tıa darbesinden daha evvel vukua geL 
c1P=·ini ve Verdilrün vurulduğu esnada, 
1 "'nın beyne hücumiyle öldüğünü an. 
lıı.rdı. 

xxx 
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Sen Priyak, kabarenin küçük salo 
lluna giren bu garip sessizliği, dinledi. 
~ğildi ve cesedi gördü. Bu. ya. 
"a~ yavaş yayılan bir ıslaklığın içinde 
loş bir cisim gibi duruyortlu ve bu cis. 
?tıin üzerinde bir parıltı vardı. Bu da. 
"iicuda saplanmış olan kamaydı. 

Bunun üzerine Sen Priyak gerile. 
di, kapıdan çıktı, kapıyı kapadı ve. 
kendisine doğru koşan kabare sahibj 
ne §Öyle dedi: 

- Orada uyuyan bir sarhoş var. 
Onu rahatsız etmeyin Yarına kadar 
~Yusun . .Masraflar için işte size iki al
. ın. Arknda.şrmı rahat bırakmanız 
1~in de, işte üç altın daha. 

b ... J{abare sahibi sevinç ve hayretle r 
agrrdı: 

- Bu p:ıra:y:a, edebiyete kadar O

"-~ıı. uyuyııuuu·. 
8emı Priyak ürperdi. Küçük salo

~n kapısına doğru göz uciyle baktı, 
nra, dışarıya fırladı. 
Kardinalin ikametgahınd, Sen 

Priyakı, zaten üç gündenberi heyecan 
la bekliyorlardı. Tabii. derhal, kardi. 
naliıı odasına kabul edildi. 

Sen Priyak, bir tek kelime söyleme 
den. kardinale doğru yürüdü, bir dizi. 
ni halıya dayadı ve mektubu uzattı. 

Başını kaldırdığı zaman da, Rişliyö

.niln. sanki ölmek mere bulunuyormuş 
gibi. ~mbeyaz, kesildiğini gördü ve 
şöyle dü~ündü: . 

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

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

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

Kurtulmuştu. Yavaş yav~. yanak
ları tabii renklerini ald?; mektubu la. 
kayt bir tavırla masaya bıraktı ve 
sert bir tavırla sordu: 

- Bu. sir.e kaça mal oldu? 
_ Bir insan hayatma. monsen. 

yör! • 

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

kendi kendisine hayran kalıyordu. 

Bu da, şu demekti: Ben adamlarımı 

seçmesini bilirim! 
Alçak sesle sordu: 

_ Bir dam mı öldürdünüz? 
Sen Priyak sessizce eğildi, manto

sunu açtı ve, parmağiyle, boş olan ka-

ma.sının kınını gösterdi. Bu jest, cid
den Rişliyönün hoşuna gitti. Kardinal, 
masasına doğru yürüdü, çekmccesin. 
den. en aşağı yüz altın kıymetinde bir 
kamayı çıkardı ve Sen Priyaka uzatt. 

_Alın şunu! 

Dedi ve heyecal\la 5'ordu: 
- Bu mektubu ele geçiren a::lamr, 

·yani Trankaveli mi öldürdünüz" 

Bir bakışta, kamanın değerim an. 
lamış olan Sen Priyak cevap verdi : 

- Hayır monsenyör. 

• 
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-------------------------------------------------------------------o devirler! Hele uzaktan 'yağlı bir 
yolcunun geldiğini görünce ı.e kadar 
se\inirdik ve siz ne de güzei, saklan. 
dtğınız yerin arkasından fırlar. onu 
ala.§ağı ederdiniz .... 

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

bir tavırla: 'Haydi bakalım! Paraları 
sö!<ül yoksa karnını de§eriz ~ .. dereli. 
niz. Ve abdal yolcu, çehresi sapsarı 
kesilmiş, bir vaziyette, nesi \'ar, nesi 
yoksa çıkarır verirdi... 

_ Sus diyorum se..""Sem : ... 
_ Peki susuyorum. - Şerefinize, 

baron cenapları! - A !.. Aklıma bir 
şey geMi! .. Eğer siz, size layık daha 
geniş bir saha olan Parise icrai faali. 
yet etrneğe gcldinizse ... O zaman .. 

Sen Priyak, ter içinde kalan alnı
nı silerek sordu: 

•-O zaman? ... 

Verdür, bardağını şiddetle m:ısaya 
koydu. 

_ O zaman mösyö. tekrar. vazi. 
feyc beni de alınız! 

Sen Priyak ürperdi. Zihninden 

1 seri bir şüphe geçti. Gözlerini sarho
~un gözleri içine dikti. Fakat Ver. 
dür titrek elleriyle bardağınt dolduru 
yordu; çehresinde sevinç v~ masumi
yet okunuyordu. 

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

pıyorsun? 

- Fena halde canım sıkılıyor, 
kuduruyorum .. :Ne:cdcysc ratltyaca. 
ğını ... Cidc:en acınacak vaziyetteyim. 

- Efendini mi kaybettin? Öyle 
iyi efendiyi ~ 

- Kont dö Molüs iyi bir adam. 
Ona bir fenalık olmasın diye. bir 
parmağımı feda edebilirim. Fakat .. 

_ Fakaet ne? Söy1(' .... 

- İçki içmiyor ı.. lşte fenalığı 
bunda. Hatırlarsınız değil mi? Bir 
gün, Somuı; civarında, beni ıtğaca bağ 
layrp yinni sopa atacaktınız. Bu hak-

kıruzdı! Nizamnameye mugayir hare. 
ket etmiştim. Çıplak omw.lar üzeri
ne yirmi sopa veya kırbaç ... Bu sizin, 
bize iyi prensipler aşılamak için bul 
duğunuz güzel bir usuldü ... Tam bu sı 
rada dö Molüs meydana çıktı. Atından 
atlıyarak kılıcım 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 sizden ayrıldım ... 

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

-Geç! 
_ Geçiyorum. Kont dö Molüs. 

Anjeye geUrıce elime bir altın sıkı[itır. 
dı ve bana yol verdi. Ayaklarına ka.. 
pandım ve beni hizmetine alması için 
yalvardım, buna raZT olqu. O zaman
dan beri ond:ın memnunum. Yalnız 
şu kabahati var ki. içmesini bilmez, 
başkalarmc:ı icmesini sevmez, şarap 

mahzeni yoktur.. Sonra, mareralı 
hayatın hasretini çekiyorum, halbuki 
kont cenap lan ha kiki. biiyük bir asil
zade hayatı yaşıyor ... 

Verdür bir yudumda bardağnu bo
şalttı. 

Sen Privak diş1erini gıcırdattı: 
_ Büyük bir asilzade hayatı yaşı .. 

yor. 
_ Evet. Ve bu, benim işime kntL 

yen gelmiyor. Her ne olursa olsun, ge. 

ne sizin hizmetinize girmek istiyorum. 
Sen P.riyak, Verdüre 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 büyük ve kudretli ~ah
siyetine bağlıyım. Eecr bana itaat 
edersen, seni saadet ve servete kavuş.. 
turımım . 
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------------------..-..-~ - Emredin, baron oennpl&.rı ! 
Seli PtiyB.k biraz tereddüt ottf 

eonra, birdenbire Şöyle dedi: ' 

- Senin cfendinde bir mektup 
var, bu mektup bana 18.znndır.. sana 
tarif edeyim. 

- Bunun ltizumu yok baroin ce. 
~:lan, rnclctup kont dö MolUsde de. 

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

- Bende! ... 
Sen Priya.km zihnind n ayni ~Up. 

he geçti. Göz bebeklerinde bir ınvıı. 
cnn parladı. Eli kamasına clogru u.. 
zandı. Veı-dlir hiç bir fieY gonnUyor. 
du: sarhoştu. 

Sen Priyak bağırarak sordu: 
- Hangi mekt•·,.,tan bahsetmek 

istediğimi nereden biliyornun? 

Verdür, pash bir lka:ı>ınm açılıp 1 

kapanırken çıkardığı sesi :ıııdıran bir 
ses çrkardı: Bu. onun gülüş tarzıydı. 
Daşını salladı, Utriyen i~et panna. 
ğmı havaya 1mldırd1 ve hm bir 5.yyag 
kcke1emes1y1c şöyle dedi: 

- E:;.er sa.~1ıoş ols ydım, bu su. 
aliniz! mazur ı:-:örebıli':'dim. fı'a.ltat tnın 
abdnllığnnı giderecek kaii:ll" içtim. 
Ben sarhoş de~lim Ye tnülremel bir 
muhakeme ~'Ürüt~vorum. fözi katdi. 
nalin ya.nın1a görd''ı'füm. henüz ti~ 
gün 'Oldufru halde. ~1.. a, Frc.nf:anm 
en bilyült ş&hs:. eti ;~ m~1vetinıje bu 
lunduğunuzu söyfüyorsunuz ve bu 
!iahsivctin kim olduı'hmu keşfetmeme 
mi istiyo-ı::unuz ! 

&n Priyal: rort b:r taYu la b"ğır. 

dı: 
_ Sonrn? .... 
_ Sonra, bana, cnl:l'a:ı \'C'ya 

Aa •bolan bir mektu .. tsn b.ıh~diyor 
ve bu me!~tu1'ıı ele ge-;irmek i"'.'t :-dF'i. 
.ıi.ıci '::>wJ .uji uı ., .... ..ı.... J. ı:ıru, ~wıurı ôoğ. 

knrdir.alin kayb~';ti';.i'lc SO"l de. 
rece UzüldliP,ii bir me~;:tup. \7

t> bunu da 
kesfetmememi lstiyo""Sunuz. Snnlti an 
ın;ıımnsı çok güç b:r şeymiş gibi. Bu 

mektubu rahip Korinyandan ben auır
mıetım. 

- sen ... Demek! ... Sen ha.. 
- Ben ya! Unut.maYUı ki baron 

cenapları, si?.in talcbcnizim Beıü siz 
yetiştirdiniz! 

.- Aman, yarabbim ... Eğer doğru 
söylüyorsan ... 

- Doğru söylemek m.J? Ama yap
tınız, baron cenapları, Verdürün bo
şu boBuna övünecek bir adam olduğu 
nu mu zannediyorsunuz? ..• 
• Ümit i:;inde soluyan Sen Priyak 
mırıldandı ı 

- Yavaş! F.<Yer doğruyu söyledin
se, yirmi o.ltm var! 

.__ Konl; cena'llarmm müdahalesi 
sayesinde Yemekten kurtulduğum so. 
pa :ı.cledi kadar! Bu ci<lden cok pnrn ! 

Ve Verdür, havranlık ve sevinç 
içinde, {!fo:l<>rini fa ltaşı glbf artı. 

- Anlat bakaVIm, mel<tubu nasıl 
eline ge•·irdik. Anlat, anlal! 

- Yirmi altın! . 
- Daha fazlasını da nl:ıcaksm' 

.Aüılat! • 

- l'>ek meraklı b~r hikaye ôe~ıı. 
Slz'i bir giin görme!i ümit cdiror. 
dum, baron cenanhn. Esk] mesut '·a. 
v"tnnTZJl'I hasret~ni reldycrdum. 'rr_ 
qC" !"'ene sizm cmrir.izc m"'Ccc:-ıin ·ı 
3' -· b 
rı• • m if'ln, b"'nim r,ibi, rece en t 

hıı.\raela dola~""'\Smı c-e\ en lrh"'t\ ıah. 
t:ı.n1n t-C' bhr h<'r ,.,.·;n <'t 1p ge7.· er. 
'•ım. ŞUnhe uy3ndırnıamak ıi<;in !\il 
rlir.ıit.c 'Sıı.htc isimler ta.!mm;t•k. ~;~•n 
h~h"'•tHZ'.ı. hürtt~en. nramız<ll"I J>U
sı de ~C'l Pı-ivn.k afünı almrstt. 

Sen Priya.'k, ~öZünü bile ll<r-T'ma
'it. B"• : '· hı .. d' ·'{ı.~ıc .:ı;rıliyol'du. 

- Bir ıdif;-eri de Tra.nka\ elin nn"tlI 
'·ı.b 11 e!.mişti. Benim fi.don ise ~"'o 
.. ... tü. Eir !?Un. R1•n.val ırev<!anı f'~ 
:f ~.aa ôolı-c;o~~z !ffirada, bir rrhi. 

.,ın _ı·~crlne at1larak onu soydııl· r~n 
rahıl) n "RT'.,..,.ll'ln en son n.,r:ıJm1<-t•rn 
~ ld w • • • . a~ı 'tn ıcın, hava 'lls•n dive ccke.. 
tını açtım. Ayni zam.anda, tabii, cep 
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le:-''li karıştırmayı da ihmal etmedim! 
Eski ooct. Ve böylece karı§tırırken e. 
lim bir ı &ğıda ca.rı>tı. Tabii aldlm ! 
Bu da csld !det. Ertc~i sabah aydm .. 
lıktn, ı.:.mun, kardinalin mührürıil ta. 
şıyan b~ mektup olduğunu gördüm. 

Sen Priyak heyecnndan tıkanarak 
sordu: 

- üzerinde ne yazılıydı? 
- Garip bit şey! ... Üzerinde: Ma. 

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

şet ifadesi belirdi ve sert bir sesle 
sordu: 

_ Bu mektubu cf endin2 gösterdin 
mi? 

_ Ne mlliı~bet! Beni muhak. 
kak ki döverdi ... Onun garip blr abla.. 
.kt var!... Hiç gösterir miyim? ... -
şerefinize baron cenap1arı ! - Bu 
mektubu sadece kendime gösteroim. 
Bu kfi:fidir. 

Sen Priyak heyecanından paUıya. 
cak bir hale ge\mişti, takre.r boğuk 
bir sesle sordu: 

- Bu mektubu mn.hafaza ettin 
'? mı. 

- Tabii! Olduqu gibi auruyor. Hiç 
bir şeyi eksik değil _ Şerefinize ba. 
ron cenapları ı. 

Sen Priya.k bu defa öd·ta in,er gi. 
bi tekrarladı: 

_ Bu mektubu .... 

Çenesi tutuldu. Kalbi ~azma da. 
~ndı. Devam etmek cesai-etin'i gös. 
t cremeai. Fakat. ıayyaş, kl·ndisinden 
is+-encn şeyi anlamış gibi, ceplerini 
k·rıştırzyordu ve, ibirdetıbire, tnm Sen 
PrlV'a.k, heyecan damlalannm snç kök 
16?'ine nüfuz etti~ni duyduğu esnada, 
Verdü ~,..·,..,.ubu çikarnrak: 

- tşte! 
Tlcdi ve mektubu masanın üzerine 

attı Sen Prlyakın eli bir yıldırım hı. 
ziyle zatfm üzerine kapandı. Pannak 
lan takallfts etti. 

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

duE;ru halde, istikbalini diişilndü. SoıY 
ra asabi bir kahkn.ha savurdu. 

Sonra, iskemlenin Uzerine tutun.ıı.

biltne:k için bUyu.k bir gayret saıf e<lCJl 
sarhof}n baktı. Daha sonra vahşi bir 
nazarla mektuba baktı. üzerinde: 
Majeste kraliı;~ye... yazısiyle kırnıızl 
mUhrU gördU. 

Verdür elini uzattı işaret :paıına.
~yle mührü gösterdi ve mırrıaandı: 

- Geniş bir mühür! ... Bir aıtın 
kadar geniş!... Ba.km... Ynyılıyor .. • 
Masa gibi geniş ... Patis kadar geniş ..• 
Fransa kadar geniş oluyor ı ... Ve kıt"" 
mızı ... Tıpkı ... Şey .. Gibi kımıızı .. J{ıp 
kınn1zı ... 

Sen Priyak ba?ftrfü: 
- Ne gibi kırmızı? Söyle ! 

Verdlir garip bir kah.kaha ata.rııl< 
cevap verdi: 

- 8nran gibi! 
Başı m qn,mn üzerine düştü ,re 

Verdiir uvııdu. 
Sen Priyak dalgın birr tavırla Jill', 

rıldnndı: 

- Kan gibi: demek istedi. AbdJ.İ 
ayyaş! 

Ellerinde titriyen mektuba dild~at.
lc baktı. 

- Sapa.c;n"rlnm, dive rnınldaJJd'i 
Ayya.'j doğru söylemiş! Olduğu gib 
duruyor, hi't bir şeyi eksik değil. Y" 
t1k her §ey bitti. Artık kellem ıne"" 
zuu bahis de~il kardinal, şimdi sctl 
sözünü tut bakalım. 

Zarfı ycle~inin içine sakladı ve wıl 
binin hata 5iddetle çarptığını bi...qSet.
ti. Bu sevinçti. Bunun üzerine Jtsllt" 
tı mantosuna iyice snnldı ve nn.zarl:; 
yeniden ayyaşa takıldı. Ayya!}, b~ 

koluna dayamış horluyordu. ~ıı]fl~~ 
bir gözü, g-öz kaua•{ım sinirli bır -~ 
gerginliği ile adeta ynn açık durur
du. 

- Eh! Güzel bir daribe ... Farlt: 
rl~ bile olmaz. - Bu Verdiir bir b~ a,e 
dir. Efendisine hiya.net etti. Beul 



-182-
Sarıyer - Terzi 

, Ortaya yakın bir boydasınız. Ame 
U Ve bedeni işte de kabiliyetiniz çok 
1Yidir. Yaşınız 30 yakınlarında ola
~ktır. Samimi bir zatsınız ve başka
arile çabuk samimileşmek, hususi
~etindesiniz. :Mütereddit tabiatlısmız. 
1<'-ararlannızı icnp eden süratle verc
l!ıezsiniz ve bir karar verdikten sonra 
da tekrar tekrar düşünmek ihtiyacını 
duyarsınız. Hayatta pek büyük emeli
~ ve çok yüksek hedefiniz yoktur. 
llaııat ve mesut yMamak, gayeni1..dir. 
~tnumi işlerde işlek olan zekaları, 
ılıııumi malümatmızı artırarak daha 
faaı bir hale getirmenizi ve lereddüt
lerinizlc mücadele etmenizi tavsiye 
eıl.erim. Bu tavsiyelerime dikkat ede
~~k mesleğinizde veya memur olarak 
diğer bir işte muvaffak olacağınız 
ltıuhakkaktır. Hakkınızda itimat ve 
llıuhabbet uyandıracak şekilde uysal
lığı da ihmal etmeyiniz. 

-183-
Susığırlık S. H. G. -
GenÇSiniz, orta boylu ve dolgun vü · l 

C!ı.tıu oldı~ğunuzu tahmin ediyorum. 
~eşcbbüs kuvvetiniz inkişa!a ~ok mü
laittir. Zekii.mz da işlektir. Her vazi
~et karşısında alınacak tedbiri kolay 
!ıkla bulabilirsiniz. Yorucu işleri kı
'altmak, alıştığınız bir hususta. lti
~atıarınızda zaafa bağlısınız. Hayatı
~Itda bulunduğunuz iş ve yer haricin 
de daha esaslı muvaffakiy~t görünü
~or. Evvelce yazılmış yazılarınızı ve 
11lıt:ılarmızı gönderirseniz daha etraf-
ı bir tahlile çalışırım. 

-184-
Fatih Ak. Bo. -
Gen!'siniz. Yaşınız 25·30 arasında 

Olacaktır. Boyunuzun uzun olduğunu 
1ahınin ediyorum. Simanız sarıcadır. 
~nıan zaman baş ağrılarından şikii.
~et etmeniz de muhtemeldir. Çabuk 
'hıirlenirsiniz, bilhassa günün muay
~·en saatlerinde sinirleriniz daha ger
~~l\dir. Sabahleyin yatakta., dinç de
&'il yorgun gibi kalkarsınız Sizde 
bağırsak veya mide rahatsızlığı olma 
'1 Pek muhtemeldir. 

-l85-
~nıinönfl - K. R. L. t 

t 35 yaşlarında, kısa boylu, zayıf 
il' zatsınız. Neşeli ve samimi oldu
~!lUzJ söyliyebilirim. Paraca sıkm
l da olduğunuz muhakkaktır. Tnyya
te Piy~ngosunda kazanmak için na-
l bir numara seçmek icap etti~ini 

1 ıı. "1loji ile tayin imkanı yoktur. Si
• " zunuzda tatmin edemediğim için 
l l.: lır görünUz. 

-186-
li' 'lhitJC Biçici 11. S. K. 

, .C;ençsiniz, orta. bünyede, ıııhhatça 
11• Umumi işlerde de kabiliyetli bir 
~l İntizama, i§lerin harict şekillerl-
Qı de düzgün olmasına dikkatli ve 
b:ıeraklısınız. Ruhan başkalarına ben
~etne!t, işleri ve muhitinizdeki şey 

l'i kendi zevkinize göre tanzim et
e)t istemek a.dedinizdir. l{endinize 
11lıadmız olduğu için ileri gaycleriniz 
~t'dır ve temayüz etmcği bir hak ola
~ saymaktnsnıız. Çıkan fırsatlarda 
'\!tıuinizi göstermek ve fikir lcrinizde 
~"" t w • ·oı..r ctmel• de sıh sık yap ıgmız ı~-
l'ıiendir. Siz de bir şey hakkındaki 

'< tesirler ve bir işe dair verdiğiniz 
~kararlar, daima müessirdir, bunl~
t:.~ tesirinden kurtulm__anız uzu?~a. hır 
t"'llan meselesidir. Eger muhıtınızde 
~~ ı>:k takdir ctmiyenl~r varsa bu_n~, 
~'Q.dıgım hususiyctlcrinızle izah edınız 
~~ ~hsiyetlnizi muhafaza ederek mu-
lılliıc intibak ediniz. 

ıı -181-
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~~alnız sağ elinizle yazdığınız dört 
~~~Yazıyı göndermiş, sol elinizle ya
~ıı 1 e~eğiniz yazıyı, parmak izlerini 
'itı~<lğ elinizin §eklini göndermemiş
~~!~ Bu şeraitte tam ve isabetli bir 
~l'aıı Yapmak pek zordur. Bununla 
~ !\e~r Yazınızdan çıkarabildiğim ba
~ tıceleri yazıyorum: Genç ve hns
~~ 1111

t. Alıngan bir ruhunuz vardır. 
~~ lllt nıUtcessir olursunuz. Miibala
'-.ta_._ ~ldlselcri büyütmeğe ele müte
l . ."-> <.t u,; ,, s· •n ,_,_ ._,. 
b~I ''4"'4.rvıcUHU... ız, ''>'" ucs.· 
~ k.~ ka.rı,mmda bedbin olmak, nik

t~~la atmaktan daha kolaydır. Daha 
\ ~-~sflAt almak için istediklerimi 

0tı.deriniz 

Hay eczacı siz misiniz"/ ll:ıflo 

Jıırd:ııılıcrl tektiğım kalıızlı
~n k:ırşı t-:sviye ellilğııiz PÜR· 
ı~oı.l:'\I dün akşam olılım. 
Bursnklarını tenıiı.lenıli \"e ka· 
rın ııRrılorırndnn eser kolına-
ılı: teşekkOr eılcrim. Uu revka· 
lihl lezzetli \"c içimi kolay 
olıın müo;hil il!icını herkese tav 
siye cdccc~lm All:ıhnmmırla 
dık. 

1938 
Matbuat 
Almanağı 

ÇJK1·11 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en me§hur mu

harrirlerin makaleleri - Gündelik, 
haftalık, aylık gazete ve mccmualat da 

isimlerini gördüğünüz bütün muhan-ir

lerin resimleri, iıtatiıtikler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur 
1111!'~111!'!1 ...................... ..... 

Bütün kıtap~ıım cıa arayıııız 

Toptan satıı yeri: Istanbul BASIN 
KURU:vtU - Takıim. 

Jstanbu Levaznn amirliği 1 
Fatmalmn komif~yonundan 

ı\laıtcpe askeri lisesinde mc\'cul oU7 
harici 1390 dahili 1 19 erat köhne fotini 
5-1-938 Çarşamba glinü saat 15 de Top
hanede Istanbul Jeyazım fimirliği satmal
ma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır 

1 Hep~inin tahmin bedii 259 lira 80 kumş 
teminatı 39 liradır. Şartnamec;i komis • 
yonda fotinler Maltepe ac:keri lisesinde 
görülebilir. isteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (355) (8659) 

Ordu hastanelcrı ıçin 8000 adet fil
dekos fanilft 5-1-938 Ça~amba günü ~
at 14 te Tophanede lstanbul levazım a
mirliği satınalma kor:ıisyonunda pazar -
tıkla alınacaktır. Tahmin broeli 4100 li
ra, ilk teminatı 330 liradır. Şartname \'e 
nümunesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni belgelerile belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (354) (8658) 

Ordu hastaneleri için 110 adet yemek 
masa ı 5·1-938 Çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede I tanbul levazım !'1.
mirliği satmalma komisyonunda pazar -
!ıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2120 li
ra, ilk teminatı 181,5 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. ls
teklilerin kanuni helgelerile beJli ~aatte 
komisyona gclmelMi. <~56) (8660) 

İstanbul levazım yollama müdürlü
ğü emrindeki Cür'et rcmorkörünün gü 
vcrte ve makine tamiri 3-1-938 pazar
tesi günU sa:ıt H de Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satmalma ko
misyonunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. Güvertenin keşif bedeli 1572 li
ra 35 kuruş, ilk teminatı 117 lira 93 
kuruştur. Makinenin keşif bedeli 367 
H!"::. :;o l:~r.ış, m~ tGminatı 27 lira 56 
kuruştur. Şartname ve keşfi komis - 1 

yond:ı görülebilir. İsteklilerin kanuni l 
belgeleriyle belli saatte komisyona gel 
melcri. (:328) (8412) 

SiNEMALAR: 

'l'VRIC 
"4AHA \' 
ll~K 

IPEH 
.;,\Kt\ICVA 

soımın 

rAN 

\LKA7 .. AH 

Yll.Ul:.t. 

-Sili 

}AHK 

BEYOGLU 
l{reutzer Sonat 

ı Periler diyarında 
• Şen yumurcak ve Mlki-

n in şen saati 
ı programmı blldlrmeml§tlr 
ı Suiistimal davası 
ı Namuslu kadın 
ı Se\·hnli serseri ve 

Yoşivara 

Vatansızlar cehennemi 
Te Coşkun süvariler 

ı Gönül yolu 
' Ölüm peri.si ve meş'um 

kadın 

J Donanmada cinayet ve 
Hus Japon muharebesi 

\Sf<I 1 

'ANCAK Tcksas şeytonları ve 
Ilakır delikanlı 

tAFEU Bomhalor yağarken ve 
Gece baskını 

IS TAN BUL 
FERAIJ 1 -•1 

W.AK ı Dişi Tnrzan 'l'C gör, işit, 
söyleme 

"fl.r..J • 1.abohem 
UL.AL ı Dişi Tnrzan ve gör, işll, 

ııöyleme 
\l.EMl>AB t l.aiıohem 

llALK • Baytekin Aslan adam ve 
Donjuan 

KADIKOY 
inREVl' A • Programmı blldlrmem!~tlr 
llAJ.ID ı Programnu bllc1Jrmeml§t1r 

OSKOoAR 
11ALlll Bilılirınrnıi•tlr 

BAKIRKOY 
•ULTtYAUI 1 TotJı bclA 

TiYATROLAR: . ... _ 
rEPEBAŞJ OitAM KISMI 

Saat 20,30 cb .. 

~mm~1~/ffi.~ KRAL LİR 

~il ~ ·~ıır trajedi 3 kısım. 

ı 
1111

1! jı Yazan: Shakespeare, Türk -
ıı ınmııu ı' ç-esi Seniha Bedri Göknil. 

• • • 
FRANSIZ T1Y A TR OSUNDA 

OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
DlR KAVUK DEVRİLDİ 

5 perde komedi. 
Celal Musahip oğlu. 

ERTUGRUL SADl TEK 
TIVATICOSU 

Pazartesi (Kadıköy)" Sa 
h (Bakırköy) çarşamba 

(Üsküdar) sinemalann
da: CEZA KANUNU 
• • • 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TiYATROSU 
11u gece saat 20,30 da 

:rnatkfır Naşid ve arka· 
laşları okuyucu küçük 
)cmiha ve Mişel varye.. 
esi. D1Rl GO:\tOLEN-
14ER. Komedi, 3 perde. . "' . 

Şchzadebaşı: FERAH sinemada 
Bu gece: Mutad yıl başı gecesi 

MECCANi !'il' ANCO 
Çok kıymettar hediyeler 

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

Tlafız Bıtrfıan konseri 

11' 

liLKD 

11 

~, ......................... .. 
-ELEKTR K • 

ı 

SCPORGESi 
Her Ev Kadınına Lazım ideal bir AleHlr. 

S A T i 
VERESiYE 

E ·'d e 
SATILIR 

Marmara üssü Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan : 

l'ahmini fiatı tik teminatı 
Cinsi Kilosu · i Kuru, Lira 
Sabun 28.000 32 •. 672 

Deniz erlerinin ihtiyacı olan ve yukarda miktarı yazılı Sabun kap:ı.lı zarf usu
liyle münakasaya konmu~tur. Eksiltmesi 15 lkincikanun 1938 Cumartesi günü saat 
12 de lzmitte Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacakiır. Bu işe ait 
§artname Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin hizasında gös
terilen ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalannı havi teldif mektuplanm belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (8697) 

Istanbul OUmrüklerl BaşmiidürlüğUoden: 
SHKJ marka ve bila numaralı kanuni S. sıkleti 1575 kilo kösele ve OPF mar

kalı muhtelif numaralı KS sıkleti 3247 kilo şal taklidi pamuk ku~ak ve masa örtü
sü ve 601 adet Bromik otomatik tabancalann kapalı zarf usulile satı~ ilanı Ak~ 
gazete~inin 25-12-937 günlü nüshasındadır. (8572) 

lstanbul C. Müddet umu millglnden: 
lstanbul ceza ve tevkif eyleri için mübayaa edilecek 1500 kilo Tosya pirinci ile 

800 kilo kuru fasulye ve 400 kilo nohut ve 275 kilo Urfa yağı ayn ayn açık eksilt
meye konmuştur. Pirincin muhammen bedeli beher kilosu 20 kuru~tan 300 lira olup 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. Fasulyamn muhammen bedeli 120 lira o· 
lup muvakkat teminatı 9 liradır. Nohudun muhammen bedeli 40 lira olup muvak
kat teminatı 3 liradır. Urfa yağının muhammen bedeli 289 lira olup muvakkat te
minatı 22 liradır. Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden maa. 
da her gün Sirkecide Aşir efendi sokak ~~o. 13 te adliye levazım dairesinde göre
bilirler. Eksiltme 10-1-937 pazartesi günü saat 15 de adliye levazım dairesinde ya
pılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı yer gün ve saatte toplanacak sa· 
tınalma komisyonuna müracaatları füin olunur. (8597) 

Akay işletmesi Mildürlilğünden: 
Yılba§ı Gecesi J_ff.dncikanun-:...1998 

31-Birincilronun--931 
Ac;ağıda razılr na,·e seferler yapılacaktır. 

Köprüden Kadıköy ve Haydarpasaya 
Kadıköyünden Köprüye 
Haydarpaşadan Köprüye 

S. D. 
3,00 
2.00 
2,08 

Matbaa makines1 aranıyor 
Ta:ıorada kurularak bir matlıaa için 6RX J 00 chadında bir düz makine 

ite miirctlit tokmıları \'e hir pedal mnk;nesi nlmacaktır. 
Satılık makinesi olanların ~nzcterniz idare memuru Ahmet Can'a mü· 

raraat13rı. 

DOIKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her giln aabahl;on •ekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar J ..aıe 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

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

bcr okuyucularım dakupoo muka

bilinde muayene eder. Telef: 2:~953 

s an uı Haricı Askeri 
ı ... -: ·., ~::kitaatc." ifanıarı ·: : 

Herbir tanesine tahmin edilen fia
tı 14 lira olan 1000 na. 1400 adet nö
betçi muşambası kapalı zarfla ihalesi 
4-1-938 salı günU saat 11 dedir. tık te .. 
minatı 1470 liradır. Evsaf ve şartna,.. 
mesini almak istiycnler bedelsiz ola· 
ra.k her gUn öğleden sonra M. M. ve
kaleti satınalma komisyonuna müra • 
cantları. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde gös
terilen vcsaikle teminat ve teklif 
mektuplan ile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona. ver• 
melerl. (8375) (662) 



::n basit, fakat en mühim tedbir 
Sotuia karşı birçok lüzumlu ve lüzum-

• suz tedbirler aldıiı halde bunlann "' ba

sit, fakat en miıhimmiru unutmuştu. 

Kendisini 
üşüttü ve 

yanında bir 
kaşe 

ulundurmamanın cezasını 
çekerek . hastalandı 

ı nı • ua:ı 
GRlPlN: B:.ıtun ağrı, sızı ve ~ancıfa. 

n derhal ımer. H 
GRlPtN: Nezleye, b:ı§ ve di~ ağrııa- ı 

nna. soluk algınlığına, romatizma. :i 
18 kal"fl !>ı!hasf.a müesı,irdir. fj 

GRIPI! : Bütiln ateşli nastatıklarda 1 
ehemmiye•!e tavsiye edilmektedir. n 
lCABJNDA GUNDE U<,; KAŞE 1 

ALIN ABİLJR. 

-

iSiM VE MARKAYA OtKKAT. 
. r AKI.tTLERDFN SAKJNINIZ. . 

N 1 DlalCll"i 'hlöiiiillii 

HAB'ER - 1'1';am ~tası _ 31 BJRINCIKANUN - t991 9 

1/ı/e.di~in.iz iı.tLJ..a. .~. 
• • • • • BEC-ENDiiiINIZ MUSiKi ... ~ 

itte yCllCMk teknik eHrl e ... ı nrafettıe .. radiOll'•mofon; - - - - - - ---.ıı 
Bununla dll•dlOlnlı anda HYdlllnlı muallel ver• tarları dlnllreblldllfnlz llbl-ractro ,...,.,...,., de 
odada konUtulur gibi takip edeblllralnla. 
R.C.A. mn bu ... rı arnl zamanda ı•rlf modern ltlr mobilyadır n hem radJo, hem de.,...,_ ............ , 
rarattılı bir .. h ... r dlr. Plak mualldal çalındılı nklt, 18 l•mb81ı ol•n olhaldalcl daha INdlf, ...._ ııc.. 
armatorlO mOteklmll bir ptk-up (elektrlkll kol) otorutlk ahenk avara. dinamik ampllfalcatlr, 30 ... . 
kuvvetll oParllr ve bllheıH y•yıcı huıual bir alet Hyealnde, .. ..., taltll bir ahenk le ............... ~ 
OtomaUk plak çevirme tertibatının huaualr•U ve temin •ttlll kolerhlc al•' 
zt hayretle bırauc.ktlr. O Areda yarım Mat fa11la811, rahat. rahat mu
alkl dlnllpbllecekalnJz. 

ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
'·- raı11e1ıare • t<er eczanede arayınız. '•oaıa "utu•u 1255 Har111oıa1n ı 

HazımsızlıQı 

i DE 
nklbazı, 

M 
Bktlllk ve yanmalarını mutlaka giderir 

HOROZ markasına qikkat 
SAC BAKiMi Zl!vklm i 

ca.'llm .. Wriaci ........... ok,ıyan 
yalnız 

~ti olmattur. 

ZARtF • SAOLAM - HASSAS 

ı 62 birind mllklfat kazanll1tfw. ı Hl 
ydbatı Movado depoıuı Sultanhamam 
!{avuzlu haa ı. 

GENÇ MEKTEPLILEREı 
Bu mevsim ıi.cler için çok tehlikeli

dir. Boğaa afnlıı~ hep bu mevsimde 

hatlar. Ufak b1r aoof\ak alma sizin ba
demciklerinizi ıitlrrblllr. Buna karır 
mektebe giderken !rir kutu 

Pa Midat 
alıma n cebinbd .. ekıik etmeyinia. 
Tıp1n '81rtr alMı\! . Kollıyca aakıa n 
tiklct ctbl 1ı1eln~11t.. 

- Arada büyük fark var 
Pn'tev Çocuk PıuJraa: şimdiye kadar blc:btr beQel't taraf~~ 

Ud edllememlftir. Bu pu<fnuıın. en bllyük meal7eti bllhaua çocuk ~ 
lerl için haaırl&DDlJI olmaıı ve terkibinde tahrlt edici hiçbir madde ~ 
tnnmımaııdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şifman, vücutlu, bazı klnıae.ler de kulJanmaktadJrlar. VllcudtlD tP 

valarmda ve koltuk altlannın pltiklerine kartı bundaıı daha mae.&r 111« 
pudra bentlı ketfedilmeDllftlr. 

ONU OJ(;ER ADI (TALK PUDRA) lan Ue ~ 

lstanbul Hrkek Utretmen okula 
alma komisyonundan ı 

Okulumuzun 937 maır yılına ait yaş sebze ihtiyacı 7-1-938 taribbldl 
hında Jileler muhasebeciliğinde saat 14 de toplanacak olan okul 11QnahM 
nunda ihale edilmek ilme açık eksiltmeye konuJmuetur. JıftldUerin 
bidemıte .okul idaresine müracaatla eartnameyt &&1nelerf w ebiltmeJe 
ltelli lilrt ve saatta ilk teminat ~buıa ve ticaftt odası 937 yılı bel~ 
yona gelmeleri teminatın eksiltmeden bir saat ev\'el yatmlması ilin olaft\11\ 

Nevi Miktan Bedeli ~ 
Vaş sebze 9100 kilo, 1900 demet 4700 adet 954 ura n 


