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Tevf;k Rüştü 
Ar as 

Londra büyük 
erç· sı oldu 

Ankara, 12 (A.A.) - Sabık 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Arasın Londra büyük elçi
liğine tayini hakkında hükume· 
timiz tarafından vaki olan is . 
timzaca İngiltere ':ıükumeti mu
vafaknt cevabı vt-rmi!lltir. 

Cinayt'~İn ft>k r:ınlı ~:ıl11tli, malıke m~ kfı.tiplerlnclcn Neriman • ~füddel umumi lllkm<'t Onat l'O ~nıniycl: . müdiirü Sadredıliıı Aka, Fatih mah km:ıcsinden çıkarlarken ..• 

Fatih mahkeme-
sinde feci cinayet! 
Mahkeme katibi Şevket, karısını ve kaynanas.nı 

tabanca ile delikdeşik ederek öldürdü 
24 yaşındaki delikanlını n cinayeti işlemesine se beb, çok gÜzel kansının 

kendisinden boşanmak istemesi ve kaynanasının onu boşanmağa teşvikidir 
Bu sabah saat 9,30 da Beyazıtta- lan Şevket lise mezunu bir gençtir. Şevket bundan iki sene kadar ev .. 

ki Fatih sulh mahkemesi binasında Ancak bir aydanberi de burada va- vel evlenml§, fakat karısı dokuz ay 
feci bir cinayet işlenmiştir. zife görmeğe başlamıştır. evvel ölmüştür. Şevket, iyi t.a.hsilli 

Fatih sulh mahkemesi zabıt kô.ti- 2·1 ~·aşları:ıdadır. Eski mebuslar- olan bu birinci kansını !:Ok setmek-
bi bi Şevket, karıst Vildanla kayna_ dan birinin oğludur. Anası ve ba- ta olduğu için fazla teessüre kap1l-

N . . 
8 

b k . bası Ankarada oturdukları halde o m1ş ve Hasekide kaynana.smm ya-
nası azüeyı ta anca urşunu ı- , lstanbuldrı bulunmaktadır. (Devamı 4: tlncllde) 
le vurarak öldürmüştilr. _ ---------------

Bu feci hadisenin uzun ve me - T k • f h d 
rakh bir hikayesi vardır. e v 1 a n e e 

Fatih sulh mahkemesi katibi o-

~~ kışı geçirmek 

1 
~eisicu'."'hu~ isliyen sabıkalı 
ismet lnönü 

Şehrimizi ve Trakyayı Suçlu görülmediği halde tevl<d' 
ziyaret ed_ecek . edılmesi için hakime yalvardi 

Ankara 13 (Hususı) - Reı- Dün Sultanahmet birinci sulh luyu sorguya. çeken hAkim 
sicumhur İsmet İnönünün şu- ~eza mahkemesinde çok garip Reşit ortada kafi delil olmadlğt 
battan evvel Istanbula gi~ ve dikkate değer bir dava görül- için suçu sabit görmemiS ve 
decekleri ve cradan Trakya- . .. p 

.. _ . mtiştur. Davanın sucluırn l\.anbur Kanbur Kamilin serbest bırakıl • 
ya geçerek uç senedenoerı T{" ·ı · · d b" k · ·a· 
tatbik edilmekte olan kal· ı · amı ısmın e ır yan esıcı ır. masına karar vermiştir. 

k h k tl . . h 1 Kanbur Kamil dün sabah Oroz - Fakat bu karan öf:l'ena suç· 
ınma are e erını ma a • c 

!inde tetkik edece<Ti haber Jibak önünde, ··~~'·~-ıicilik yap · hı birdenbire mt:~::ssir bir tavır 
verilmektedir. b mak su:;ile yakalanmış. ve der - takınmış ve reise dönerek: 
""""'~"""""""""""""~ı'VV'""""""' hal makmcyc sevkcdilmiştir. Suç (DenDlJ 4 UncUde)· 

Barselonada Cumhuriyet hükumetinin kararı 

Cephe gerisi 
kadınlara 

Katalonyada Fashlar 
bir kasaba 

hizmetl~r 
verildi 

Cumhuriyetçilerden 
zaptettiler 



Roma konuşmalarından 
ne çıkabilir ? 

Yazan: Nlzameddan ~azlf 
İ§te nihayet Çemberlayn ile Muıolini karır 'karııya gelebil

odiler. Akseden ilk haberler, ilk tahminlere tamamiyle uygundur. 
Yani bu iki devlet adamının haşhaşa konuımalanndan Avrupa 
aulhunu kuvvetlendirecek müsbet neticeler çıkabileceiine asla 
inan:nama'k lazım ıeldiğini ihsas edecek mahiyettedir. 

Bu seyahat, Çekoslovakyanın parçalanmasını temin eden 
Münib konferansının toplanabilmesi için Çemberlaynın ricasını 
kabul ederek Hitler üzerinde ıahsi nüfuzunu kullanmıı olan Mu. 
soliniye İngilterenin dostane bir mukabelesi suretinde tefsir edil· 
::ıekteydi. 

Rivayete göre Münib konferansı dünya sulbünü lcurtarmıı
tı ve bu "insani hidise,, de İtalyanın tavassutu büyük bir r.cl 
oynamııtı. Gene rivayete göre tngilterenin buna mukabelesi, 16 
milyon sterling gibi minimini bir kredi bulmak için aylardanberi 
Londra bankaları nezdinde neticesz teşebbüslerde bulunmuı o· 
lan İtalyayı mali sıkıntılarından korumak gibi ilihi bir tecelli 
olacaktı. Münihde Musolini ile yaptığı temaslarda, İtalyayı ciddi 
surette düıündürmekte olan bazı stratejik noktalar ve İtalyan 
müstemlekelerinin ekonomisini baltalayan bazı pürüzler etrafında 
Çembcrlaynın - vazıh veya müphem - bazı •&adlarda bulunduğu 
da söyleniyordu. 

Fakat Münib konferansı ile dündenberi batlıyan ~ ko
nuıması arasında geçen zaman, iki tarafın resmi doıtlulclarındaki 
inkipfa milvazi bir &izli mücadeleye &irittiklerini de göstermitti. 

Faraza beliren dost temayüller, ltalyaya düşmanlık duydu
duğu günlerde almıya bagladığı tedbirleri, İn&iltereye terkettire
memiıti .. Ve İtalyada bütün ihtilafların m\izakere kanalı ile hal· 
lini kabul eden bir yeni siyasi mantık mevcut olduğunu Çem
berlayna temin etmiı olmasına rağmen Musolini, Tunus, Korsika 
ve Cibutiyi cebren almak iıtiyenlerin nümayiılerini benimaemek· 
ten çekinmemjşti. Kalktı, Sicilyaya gitti, italya.:laki nüm~yişle
rin resmi bir tahrik mahsulü olduğunu izah eden bir ateşli nutuk 
söyledi. Bu da kafi gelmemiıti. Konuşma günleri yaklaştıkça iki 
tarafın bir kat daha kuvvetli görünmek n üst perdeden konuşabil
mek im'kanlarınr aradıkları sezilmiıti. Faraza Almanya ltalyanın 
bütan isteklerine kayıtsız ve prtsız bir müzahir oldufunu teyid 
etmit, buna .Limada toplanan 21 Amerika devletinden Almanya· 
nm ve İtalyanın arzularına tamamiyle muhalif b:r karar aldıktan 
sonra Birleşik Devletler Cumhurreiai Ruzvelt, .ctoriter devletleri, 
ve bilhassa Roma - Berlin mihverinin içtimai, iktııadi ve ıiyasi 
bütün planlarını tehdit eden bir mesajla mukabele etmiıti. 

Bu mesaj, hiç tüphesiz demo'lcrat Fransanın ve demokrat tn
gilterenin, tam ve kamil bir tarz.da ve nihai bir surette Amerikan 
müaheretini temin etmiı bulunduğuna delildi. Ve Amerika da
ha ileriye gitti. Nazariyatta kalmadı, tatbikata geçti. Berlin, Roma 
ve Tokyo nezdinde bu üç devleti ayrı ayrı düşün<lüren radikal 
ihtarlarda bulundu. Çin davası üzerinde yaptığı ıiddetli müdaha. 
le Tokyoda Prenı Konoe kabinesini devirdi. Ve ırk davası etrafın
da yaptığı müdahı:le karşısında Musolini, Hitlerin beğenebileceği 
derecede ıekttr bir idealist gözükmedi. İngiltere, İtalya ile 
rahat rahat konuıabilmek için daha ileriye gitti. Daladyeyi ma~ 
liim seyahatine teşvik etti. Cezayirden, Tunustan, K:nikadan, 
Roınaya tehditler savruldu. 

Musolini bu hale Frankoyu Katalonyaya hücuma teıvik e
derek mukabele etti. Frankonun Katalonyayı itgali mümkün olur
sa lngiltereye göz dağı verebilecekti. Son derece mükemmel tah· 
kim edilmiş mevziler önünde, Frankiıtler hakikaten cesurane 
harb~ttiler ve ediyorlar, lakin "nihai zafer,, i elde etmek bir türlü 
mümkün olamıyor. Zira Cumhuriyetçi .ordu da İspanyol kanının 

ateşini ve İspanyol karakterinin sağlamlığını ayni .derecede ce· 
ıurane hamlelerle Eıtramadurada isbat etme'kte bulunuyor. 

Görülüyor ki bu iki devlet adamının her biri, kendi tara· 
fına fazla menfaat koparmak emeli il~ Roma konuşma. 

ıına prigmiıtir. Böyle bir sahne kartısında bir an nikbin olmıya 
imkan bulunamaz tabii ... 

••• 
Roma, Bertin •e Londra ıazeteleri ''Çemberlayn,, a, Münih· 

de c~ndiği intibaların hakim dduğunu ağız birliği ile yazmakta· 
dırlar. Bunu, tnıiliz baıvekilinin, el'ln Münihteki cibi ''tehdit 
önünde sinmeğe hazır,, bir adam sayılabileceği suretinde mi anla· 
malı, yoksa; 

''Çemberlaynın Mün'hteki tecrübeden ıonra gözü açılmıgtır .. 
Artık ondan blöf önünde eğilmesi beklenemez,, manasını mı çıkar
malı?. 

Çcmberlaynın Amerikan müzaheretini kaybetmemesi ancak 
ikinci ihtimali kabul etmesile mümkündür. 

Bin:ıenaleyh, Roma konuımalarından, müsbet bir netice bek
lemek sadece hata olur. Hele Roma konuımaarndan ıonra Hali
fakaın Cenevreye gitmeğe karar verdiği dUtünülecek olursa .. 

Nizameddin NAZiF 

Elektriğe kavuşacak Vali 

* Şlrketlbay:rlye umumi Jteyett cltın 3f1eden sonra fe,·katlae btr 
toplantı yapmııJ ,.e idare heyetine 150 bin Ura sarflyle 45 - 50 otomo
bil alacak büyüklükte bir araba \'apuru yaptırmak sal&hiyetinl nr. 
mlştlr. 

Şirket, bir sene kadar sürecek olan inşaat zarfında Hasköydekl 
tezgahlannı tamiratta da kullanabilmek lr;in araba \'apurunu fabrika-

Avukatlık kanu
nunun tatbikatı 

Katil 
tevkif 

f'ınm yanm'1a1d J.engerlıane arsMmıla inp etmeli 
bu yerin t.ahsisl irin do hWcümete müracaa.t etmiştir. 

* Uşak balke\indc, memleketin her tarafındaki _.Jf 
olduğu gibi hararetli bir faaliyet gösterilmektedir. ~ 
lfalke\'inde blr toplantı esnasında almmı!itır. 

Rifal 
edildi Adliye Veklleti bir tali

matname hazırladı 
Yeni avukatlık kanununun mer 

iyet mevkiine girmiş olması mü
nasebetiyle, İstanbul barosun.da 
teıkil olunan bir komisyon, ka. 
nunun tatbiki hususunda hazır
lıklara başlamıştır. 

Kendisini 
iki 

saklamaktan 
kişi de mevkuf 

suçlu 

Baroya mensup a·ıukatlar ya· 
rın adliyede yeni b:r toplantı ya. 
parak bilhassa bütçe ve ai.'lat işle
rini görüşeceklerdir. 
Diğer taraftan, Ankar::ı barosu, 

yeni avukatlık kanu:ıunun mer"i· 
yete girmesi üzerine teşkil edilen 
baroların listeleri:?ı hazırlamakta. 

dır. 

Çırçırda sokak ortasında Sa
nayi mektebi talebesinden İhsanı 
bıçaklıyarak öldüren katil Rifal 
dün Adliyeye teslim edilmiş ve 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekile -
rek tevkif olunmuştur. 

Rif at sorgusunda ihsanı İzmir 
de tanıdığını ve !ıadise günü 
Makbule ile beraber gezmeği söz
leştikleri halde karşılaştıklan va 
Jrıt kendisine vermediği gibi küf. 

Yeni teıkil edilen ı 32 barodan rederek bıçak çektiğini söylemiş 
bir 'kısmı reis ve idare meclisi ıe- ve kavga sırasında İhsanı vur· 
çimini yapmıı ve listelerini Ad· puğunu itiraf etµıi§Ur. 
liye Vekaletine göndermiştir. Bundan sonra vakayı müt~a -

h 1 
'kip katil Rifatı saklamakla suç· 

Ankara barosunca azır a. . . 
. . lu olanlar sorguya çekılmışler -

nan haysıyet dıvanı ve avukat a- eli B 1 d r·· S"l 
d

. . . r. un ar an §O or u eyman 
zası listesine göre, ıvan reısı R·r t b' t bfl' d 

ı a ın ır gece o omo ın e sa-
temyiz mahkemesi reisi, aza da bahladığını, Ağızlıkçı Haydar bir 
temyiz reis ve azasiyle avukatlar gece evinde misafir kaldığını 
arasından seçilecektir. ve böyle bir cinayet i~lcdiğinden 

Adliye Vekaleti tarafından ye· haberleri olmadığını söırlemigler
ni avukatlık 'kanununun tatbikatı. dir. Hamam mensuplan da Rifa
na ait bir talimatname hazırlan- J tın geceleri gelerek yıkandığını 
mış ve alakadarlara bildirilmill:ir. ve sabaha karşı çıkıp gittiğini 

-o-- bildirmişlerdir. 

Elektrik tehlikelerini Hakim Reşit katil Rifat ile şo-
för Süleyman ve ..ağızlıkçı Hay· 

gösteren afişler dann tevkiflerine ve diğerlerinin 
Ankara, 12 (A.A.) - Nafia serbest bırakılmalarıı.a karar 

Vekaleti Halkımızın ve b:ihassa vermiş ve dosyayı müddeiumu -
çocuklarımızın elektrik tehlikcle- ı miliğe göndermiştir. 

rine t ı ·şr korunmalarını temin Katil Rifatm kanlı 
maksadiyle bir çok renkli afi§ ve b ... b I d 
brC1ürler tabettirmektedir. Mem- IÇIQI U Un U 
leketin her tarafına tevzi edilecek Evvelki ak~am Beyazıtta yakala· 

olan bu afigler elektrik tehlikele. ------------
rinin muhtelif şekillerini göste- Es k İ polis elbi

seleri sahi.yor 
Afrikaya ihraç ıçm 

talip çıktl 

ren müteaddit levhalardan mü
rekkeptir. 

Broşürler tehlikelerden nasıl 

korunulacağı ve tehlike anın.da 

alınacak i~il tedbirler herkesin 
anlıyacağı bir ifade ile izah edil-
mektedir. Emniyet MUdürlüğU, Polis an 

Bunların balkın daima toplu barlannda mevcut ve zabıta me
bulunduğu mahallerde ve bilhas. 
sa mekteplerde çocuklarımızın ve 
halkın görüp istifade edebileceği 
yerlere konulacaktır. 

--o--
Mekteplerde Recaizade 

günü 

m, Sanayi mektebi talebelerin
den ihsanın katili Rıfat bugün Ad· 
!iyeye teslim edilecektir. 

Dün gece yapılan sorgusunda ka· 
til, vakadan sonra kanlı bıçağını ne 
reye sakladığını ifüaf etmiş bu sa· 
balı gösterdiği yere gidilerek bıçak 
bulunmuştur. 

Bıçağın bulunduğu yer, Çırçırpa 
,·akanın olduğu mahallin civarında 
sütçü Hüseyin isminde birinin bOs· 
tanıdır. Rıfat lhsanı bıçakladıktan 

~ mra kaçarken bıçağı burad1ki 
otların içine attıf,rını söylemiştir. 
SulU®n bf~k ~tan başa kan )e 
kclcrile d9Judur, l'~urumuş olan ~u 
kanların tahlili için bıçak buglin 
Tıbbıadliye verilecektir. 

Cezalandırılacak 
iki firma 

Karııık elma gönderdikleri 
için beıer lira verecekler 
Ticaret Odasınca bundan iki 

sene evvel yapılan ve lktısat Ve
kaletince de tasdik olunan bir 
nizamname mucibince İstanbul • 
dan ihraç olunacak elmaların 

standard bir halde olması lazım
dır. Son günlerde Odaya iki fir· 
'llanın Almanyaya sevkedecckle
ri elmaların karışık bir halde ol
duğu .ihbar edilmiştir. 

Oda kontrolden evvel firmalar 
dan bu hususta izahr..t istemiş ve 
buna elmalann sanayide kullanı
lacak cinsten olduğu cevabı veril 

miştir. Fakat akabinde yapılan 
kontrol bu elmaların yarı yarıya 
yiyecek elmalarla karışık olduğu 

görülmüştür. Bu şekilde bu iki 
firmanın suiniyetleri sabit oldu
ğundan tec2iycleri tckarrUr et -
mi~tir. 

Yalnız, Odanın elindeki nizam
nameye göre bu gibi hallerde ve
rilecek ceza mikd&n pek azdır. 
Bunun için firmalara da ancak 
beşer lira para cezası verilebil -
miştir. 

-0--

Karabük motör fabrikası 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Karabükte yapılacak motör fab -
rikası, yine orada demir ve çelik 
fabrikalarının inşaatını üzerin" 
almış olan İngiliz Brassert Şlr 
ketine on milyon liraya ihale e
dilmiştir. 

Devlet Havayollatl 
baharda başlıyacak 
köy hava meydanınJJl 
hava meydanı halinde 
ve bunu takiben difeı' 
mizde yapılacak ba~ 
rı işi için hazırlıkıart 
tır. 

nacaktır. 

Hava seferlerine b\1 
da ba§lanacaktır. 
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i Şehrin, geceleri aralarındaki ~ 

rabıta kesilen, iki yakası 

.. 

B UG üı..- İstanbulun hakiki bir derdinden bahsetmek 1 ti
yorum. Bu ~imdiye kadar gazete sütunlarında bir hayli 

yer bulmuş bir istek olma ına rağmen, henllz tatbika ba_slanama. 
• ma ı, ya bu ihtiyacın hakiki bir ihtiyaç olduğuna inanılmaması-

na, yahud da bu ihtiyacı giderecek nı.sıtamız mevcut bulunma- • 
mıısma yormak kabil' olur. 

İhtiyaç şudur: İstanbul, ::üniin mu:ı~·ycn s:uıtlerlnden sonra 
iki yakası bir araya gettrilemlyen bir ~cltlr lıaliıuledir. ,..,,le bir 
şehir ki, bir yaka ında yüz b'11lcrlc, bir yak8.!oiınila buna yakın lıir 
insan kitlesi, blribirlerinden geniş bir su parçaslyle ayrılmı1'hr. 

J\cab:ı bu semtte oturanlnrd:rn hiç kimsenin, gecenin muay
yen ı.ıı.:ı.tlerinclen sonra dl j er semtle bir alakası bulunamıyaacğı-
ı:a mı inanılıyor? f.:'iiplıe ... iz lil böyle bir iddi:ı.da bulunabilecek 
tek bir :ıdam r.ıe\Cut def;ildir. O halde? İki sahili bağlı~acıı.k rn-
sıts.mız yok 'o o:m:ıuı;::ı i~:n llc ~cnclcrdcnberi, tstnnbul halkı 
bu ga.rib ':ıziyete ta.hammlil etmek zanırctinelc bulunuyor elemek 
olur. 

S:ılıllleri:niz ar:ı.sınd:ı!ti ı;iılip ı;:clme zamanlarım nzaltac:ıl< 

Y:ı rtafar temin t.ılilmc"i dü~ünülllüğii \'O hatta bu dU5ünccnln 
fatbi!cat salıD!>ına konuldu~ımu gördüğümüz bu ~ünlerde, bu lh. 
Uyacın dikkate alınmış o:dui:;una dair en küçük bir emare göre
mcmcktc:ı d:lılen müteessiriz. 

Gecc!crl, mua~·ycn saatlerılcn sonra irtibatı kalmryan s:ıhll
lcrimfac. 5Upho yol• ld bu umumi hizmeti üzerine almış bulunan 
te~kl>üllcr cllcrlnılc m<.wcut bulun:ın büyük ,·asıtalarım tahsis 
edemezler. C:ı lhtiya..rr, müesscscııln zarar görmeden gldereblJ
mesl için, küçük, aza.mi elli kl::i t:ı~ıyalıilecek yapurcuklarla tc
mln c!mcsl Iizrmdır. 

Du bir ihtiyattır. lfolkın, hususi ,·o pclc küçük Yıısıtnhırla 
gidip gelmesinin, zarar ~ördükten başlıa hayat tehlikesiyle de 
karşı kar§ıya gelmesinin önüne geçilmek ıazmıdır. 

r.. ................................................................................................. 

Elini makineye kapflran 
bir adam fabrikadan 
eliboş ahlabilir mi ? • 

Mehmed açtır, yavrusunu baş öğreltnen hiınayesi 
allına almıştır. Derili "derdimi kime söyleyeyim?,, diyor. 

Bahaeddin oğlu Mehmet Oksal a- Kendi ifadesine naznrnn hadise !unu bile yedirip içirmcktcn mnh .. 
dında bir okuyucumuz hize geliyor şöyledir: rum bir \'az.iyete dü~iiyor. 
ve derdini söylüyor. Bu dcrd gü _ "lş dairesine gittim. Derdimi vo E) üb 37 inci mektebin !.>aş oğret-
nün meselesi olacak kadar mühim vnziyctinıi söyledim. Bana yapıla - meni bu vaka karşısın fa sırf kcmU 
bir iştir. cak bir eey olmadığını söylediler. şahsi alakasiy!c '!:u ya\ ruyu himn-

Bu bir değildir, beş değildir, bu Derdimi kime söyllyeyim? yesine alıyor \'ı; ona öğle yemeği 
birk:;ıç yüze baliğ örnekleri olan Kanun bu vaziyette beni himaye ycdidyor. 
derttir. etmiyormuş. Ancak mahkeme yolu Fnknt lı ucb kifa:,·ct eim{'ml~tir, 

lş bürosunu alakalandırır, cemi- ile bu işin içinden çıknbil:rmişim. Günlcrdenberi ı:unurı bunul'I yardı. 
yetimizi ilgilendirir. Önlenmesi Jfı- Ve bu suretle mahkemeye müraca. mr !le k:ırnrıı:ı biı kaç kıkm:ıdan 

zımgelen mUhinı meselelerden bi - ata mecbur oldum . ., ba~kn girmiyNı ;'\.l"lımcd aç!!:·. 
ridir. Filhakika Bahaeddin oğlu Meh • * * * 

Behaeddin oğlu Mehmet Oksal, met asliye birinci hukuk mahke - J~nza clbrlle tcsbit olunmuştur, 

Eyüb Bahariyesinde bir kontrplak mesine, kontrplak fnbriknsı aley - nc>clen ''aki olduğu meydanu:ıdır d~ 
fabrikasında çalışıyor. hine bir dava iknme etmiş bulunu- bıı ndamın içtimai \':ıziyetl gözönün-

IIaziranın 21 indo bir kaza olu- yor. Bu dn,•a rliyct edilmektedir. dedir. 
yor ve bu biçnre elini makineye kap Elbette adalet tecelli edecektir. Bnıın ~üre nliık:-,d:ır mnknmlnnn 
tırıyor. Bize geldiği zaman kolu sa- Buna rüphcrniz bulunmadığı ve i~c elkc.:·a:-nk bu ı;ibi lıfıdicıcll'.'rdo 

rılıydı. Henüz tamamiyle iyi olma. SÖ)'liyeccklcl'imizlc ic:in bu cephesi- al:nacak iı..ln:-t teulıiri!:'ri ta~·i:o <'t .ı 

mış bir halde görUIUyordu. · nin bir münasebeti olmadığı için bu_ ! mesi ''" 1.11: biçareye de ic.:ıb cdc.>n 
Bu hadiseyi ~ndi ağzından dinli- rayı bırnkıyoruz. yardımı ynptırm3sı rnnkL!l olur • 

yelim. Bir müddet Eyüb hattında otobüs Eı~·ye zeval olmaz Biz Mc>hmeJ 
~ işletenler ?Uehmcde yardım edi- din urr.umi :ıhrnline baktık, i,.imiz Diyor ki: ,. 

yorlnr. Fakat bittabi bu muvakkat sızladı. Şifasını bizden bekliycn bu 
"Ben bu fabrikada uzun müddet 

Millet vapuru 
kazası 

Yunan vapurunun hare
keti tehir edildi 

Arazi vergisi 
bakayası çalıştım. Hiçbir sui harekeilm gö -

rülmedi. !{aza bu. Dikkatsizlikten 
Tahsil edilmiyenlerin affına ziyde yorgunluktan olacak. ~lakine-

oluyor. vatnnda!::ı ı::ifa verecek makamatt:ın 
Mehmcd, mC'ktC'pte okuyan oğ. da biz ricacı.rız. 

!rlihal Suriye ınalları 
Hatay n1ah diye 

dair layiha hazırlandı ye elimi kaptırdım ve bu fncia ba
lstanbul vilayeti _abık Sıhhi -

ye Müdür muavini dolttor Buy 
Sami, uzun bir rahatsızlığı müte· 
akip Kızıltopraktald hanesinde 
irtihali daribekı. eyi ~mi~ ti ·. 

Karadenizde "Millet .. vapuru
nun batmasında alakr.Iı görUlen 
Yunan bandıralı "Nomikas,, §ile· 

inin linmanımızdan hareketi te-
hir edilmiştir. _,.,.. ı 

Geminin "Millet,, vapuru iie 
çarpışması neticesinde aldığı rah 

e bugün liman fen heyeti tara
ından muayene edilecek, §ilep 
"varisi Dimitrinin de müsade -
c hakkında ifadesi a}ınacak -

tır. 

Ankara, 12 '(A.A.) - 1340 mn 
1i yılı başından 1935 mali yılı 
sonuna kadarki senelere ait ola· 
rak tahakkuk ettirilmiş ve şim -
diye kadar tahsil edilememiş o. 

lan arazi vergisi bakuyasııun, 

munzam kesir ve cezalarilc bir -

likte, affına dair bir kanun layi
hası hükumetçe B. M. :Meclisinin 
tasvibine arzedilmiştir. 

-o-

imtihanlarda yeni 
eski ıstılahlar 

ve 

Ankara, 13 - Lise ve orta 
mektep imtihanlarına hariçten 
gireceklerin yeni ve eski ıstılah
lardan hangisini tercih ederlerse, 

ona göre imtihan edilmelerini 
Maarif Vekaleti alukadarlara bil· 
dirmiştir. • 

-o-

Belediye otobüs ainmga 
hazırlanıyor 

Otobüs imtiyazım kullanması 

işi üzerinde belediyenin tetkikle
ri devam etmektedir. Şehirde iş· 
letilecck otobüslerin eıı yeni mo
del olması için çahşılınakta, bu 
maksatla Avrupanın muhtelif 

şehirlerindeki sefirlerimizle te -
masa geçilmiş bulunulmaktadır. 
Berlin, Roma. gibi büyük §ehir 
!erdeki otobüslerin şekilleri ve. 
onları yapan firmalar hakkında 
malumat alındıktan sonra verile 

mJ atıyorlar? 

§ıma geldi. 

Beni hastaneye naklettiler. Ora
da elli bir gün kalclım.,, 

Şimdi bu adamın derdi nedir? 
Tcşriııievvc lin birinden it.ibaren 

konlrpliik fabrikası Bahae.:!din oğ. 
fu Mehmet Oksalın yevmiyesini ke
siyor ve onun namına para almak 
için müracaat edenlere: 
"Alakası kesildi, kendisine bir 

borcumuz yoktur,, deniliyor. 
Bundan sonra Mehmet ortada 

kalıyor. ınmsecikleri yoktur. Ken
disine muavenet edecek tanıdığı 

yoktur. Hastadır, kolundan muzla -
ribdir. Çalı~:ıcak vaziyette değildir. 
Yapacağını ımı:ırmış bir halde iıı da
iresine müracaat ediyor. 

Efgar: elçisine veda 
ziyafeti 

Ankara, 12 (A.a.) - Afganis 
tanın Moskova büyük elçiliğine 

tayin edilmiş olan 1ultan Ahmet 
Han memleketimizden ayrılaca -
ğı için Başvekil Celal Bayar ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
yu ziyaret etmiş ve ltendilerine 
arzı veda eylemi§itir. 

Merhum Şehren:a.:: ' i 4!! 
senelik afif, vazifesine c.n lcre· 
ce merbut emekli men Llr "in -
dandı. 

getiriliyorn1uş 
Gümrükler başmüdürlüğü mühim 

bir sahtekarlık işinin tnkibine bns .. 
lamrııtır. 

Son zamanlarda hariçten memlc oı 

kctimizc gelmekte olan ynş meyva-
Cenazesi 14-1-939 t~ .. · 'n::rn ıniltcmadiycn Hatay ıncn§e 

milsadif cumart~::i gü UJ h l -ı şehndetnnmesi tnşımnları şüphe u .. 
toprak istasyonu arkanı 'a' l ~ .. ~-1ırmış, yapılan t:ıhkikntta bazı 
nesinden saaf 11 tic lwl it 1 • • ': gözlerin bu yolda sahtekarlık 
namazı Sahrayiccdi t c m · : ıc.lc tyapukları anlasılm.ştır. 
eda .edildikten sonra dcfned;'~ - Habydnn gelen mallar tcnzlll'ı.tlı 
cektır. r:U::ı•u!! resmine üıbi olduğu içint 

Allah rahmet eylef · ı. bazı kimseler Suriyedcn gelen maı .. 
--o-- lnrı da doldurduklnrr s~hte Hatay, 

Askerlik ilac ı menşe §ChadetnamelC'rile tenzilntlr 

ı _ Beyoğlu yerli askerlik §ube- tarücye tfı.bl tutturmağa başlamış • 
!ardır. Bunlar hakkında nknuni ta .. sinde kayıUı ve muvazzaflık hizme. 

tini yapmak Uzerc henüz askere 
sevkedihpemiş islam sağlnm piyade 
ernttnn 316:333 (dahil) doğumlu re 
zah eratla 316 :330 ( dnhil) doğumlu 
olup normal vaziyette olnn ernt celb 
ve sevkcdilecektir. 

klb:ıt yapılmaktadır. 

--o---

Yiiksek iktisat ve Ticaret 
mektebi talebesinin 

seyahatı 
2 - Bu eratın şubede toplanma Yüksek iklısat ve ticaret mektc. 

sünü 21-1-939 cumartesi sant !l da- bi talebelerinden 33 ki ilik bir ka-
dır. fil<', başlarında muhasebe profesö-

Hariciye Vekili Şükrü Sara - 3 - Bu erattan nakti bedel ,•e- rü Osman Fikret olduğu halde bu
coğlu tarafından bu ak~am Sul - rcceklerin bedelleri en geç 20.11 gün Trar.silvanya vapuru ile ımat 
tan Ahmet Han şerefine Anka - ~a. 931) cumartesi s:ıat !) dadır. 1 ıG da Pireye hareket ~diyorlar. Bu 
rap:ılasta elli kişilik bir ziyafet 3 - Bu Erattan nnkti bedel ve- seyahate Başvekiılet kanaliyl~ iktı-
terlip edilmiştir. rc~eklcrin bedelleri en gc>ç 20 - 1. sat vckül tinin de yardımı temin 

Bu ziyafette l iitün Sauabat 931) akşamımı kadnr lrnbul edilecek- edilmiş, gençlerimizin Avnıpa şe -
Pa klı devletlerinin Ankara bü - tir. hirlerinde iktısadi tC'tkiklrr yapa-
yük elçi ve elçilcrilc vekillerden 4 - Bu mükelldlerin cezayn bilmeleri için tertibat alınını. tır. 
ve mebuslardan kızı =~vat Hari- ç3rpmamalar1 için yukardı\ yazılı Scynhat programı şu suretle tes. 
ciye Vekaleti erkanı hazır bulun gün ve saatto hil'viyet cUzdanl:ırile bit edilmiştir: 
muştur. şubeye mür:ıc:ıatları ilim olunur. 

1 
Pire - Alina - Bolgrad - Budnpe§ .. 

' fi: ~, ' . ~ "'l _, ) • • '-*• .. .._ - • ' • ( • A .,., 

llarb de) ince nıutlnka bülüıı c1ün) a mı 
alc,·lenm<•lidlr? 

Auuıı:ı sulhii nnr:ık lıirlmç milletin men-
faati muht~l olduğu zaman mı tehlikeye 

le, Viynna - Dresdcn • Uıypzig ,. 
Berlin. 

A MERlKALILA.RA bakılırsa, bahar
da bir umumi harb olması muhte. 

meldir. Harbe de saik olacak hadiıie 1tal- Surlyedelil nümny:l!;IC'r, Fili!'.tindel.I ,·azi- • girer? 

Döniiş Romnnya tnrikile ol:ıcak • 
tır. Bir ay sürecek olan ) oleuluk 
esnasında talebeler mali, iktısadi 

ve kültürel müesseseleri ziyaret e
dcec!derdir. 

~·ıı.nlarm Tunusa taarruzları Ytya Atman
yanın bir lJkranya ldıllası ile ortaya çık
ması olarak gösterlliyor. Yeni dünya poli-

tlka<'ıları baharda harb olacak eliyorlar. 
Eski dünyanın Anupa lut'ası ıı;akinlc

rlnden Fransızlarro meclisi mebusan rcbi 
Ileryo ifa: 

- A nupa sulbü elin tehllkededir ! 
Diyor. 
Hangislnc inanmalı! 
Baharda harb mı olacak, yok..ı;;a A nupa 

ımlhii elin tehlikededir de harbin olup ol. 
nuy:ı.eağı me5kiık müelür! 

Ac:ıba Japonya ile Çin maneua mı ya.
pıyorl:ır? Yoksa hııanyada Jt'ranklstlC'rle 
cumhuriyetcilcr maçla mı m<'tiguldürler? 

Çek askeri Macarlara. nıanc' ra tişcn;;I 

yetin gerginliği pamuk i1ıı:~i lmhranınt'!~'l • 
mı tcYellfül etmedir'! 

Acaba harbin ifadesi mi tl:_:::;~i? :::u:!ıi~a 

manası mı kaybolılu ! 

Avmpa sulhii llerkt'n İspanya, Afrili:ulıın 
mı addolunuyor. 

A Yrupa ıı;ulJıü meuub:ı:ısl<cn, Çek \"C 

Macar hududları .Anup:ı. kıt'a..;mın sınırla-
:rı dıı;ında mı ı.alıl or? n üııya suilıü derken, 
Japonya Ye Çlin !'tl('rllı lıUrc ine mi aft gö-
rülüyor'? 

Surlyenin bir I;ıt':ı \ 'O Lir d:iııyn ııarç:ısı 
olmatlı~ı mı kn.bul cılilıli? 

1" ol•sa poJitlkacrl:ıl' ban nıilletJertn tn. 
t uşan s:ıkaliarmı sl~ara ynlm1:ık i!:ln lıi. 

rer ı;aknıak mı telakki ediyorlar? 

l'ellıasıl hu ~~inün l!:in) :ı "i:·nsetindel;i 
Ulsut 'e lı~:sur nn:a5ı!maz, i,.inılen çıkıl

maz hlr ııo!ltil•a dala\cresi midir'! 
Amerllrnlılarııı kısdettilı:lcri harb, Al

mnny:ıyla n İtalya ile n~ya Fransnylıı mı 
olacak harbclir? 

Ulğer milletlerin lı~rbi bir me. c:c ileğa 
mi? 

Iliitil"l bunları l iltlikt.cn \ 'C geinlükten 
sonra ,\ nup:ı ulhiinün hala ırcHut oldu
ğuna inanmak ınllmküıı mücliir? 

Ancal• bir Iır,J,ilı:ı.t rn'n<;ıiımo; oluyor. 
l"ı'n İ \ "C modern rnıl'i"ct tı' ullerir.de kabul 
cllilcıı (~an~lı ç:ıvlnr) ~ibi A\ rupa si~n C• 

tlnıl de y<'ni lıir usul 'nz('clHnıh bulun:ı. 
yor: 

- U:n bil suı:ı. 

Yüksek iktısat ve ticaret mektc
!Ji bu suretle Yugoslav ve Alman 
} üksck ticaret mektcıblcrinin mcm
Ieketin1izo yaptıkları zi) nretlerj i. 
ade ediyor. 

G nçlerc iyi yolculuklar temenni 
"dc>riz. 

Çin 200 toy~-are 
sipariş elti 

Nevyorl:, 12 (A.A.) - Va. 
l şir.gtondan Nevyork Heralcl Tri-
1 bun g::ızctcsine lıilcliı-ilC:: ğinc gö

re, Çin hükı'.'ımcti Amerikaya mart 
=ıymua teslim t'<lil:n<.;: tl7.c:-c 2lC 

:.ıonıi)aniırn~n 

etmiştir. 

tııyy<ırcsi sipari~ 
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. Ek enı Könige F e ·c i b i r c i n a y eoP' r 
da i r y eni ifşaat · 13r Baştarafı l ncide l cürmümeşhud mahkeme.sine kadar gittiğini görünce birdenbire ka-t Müddeiumumi Hik".'''ı.•• 1 

1 Ekrem König hakkıl"-::!a tayya- Fakat Tahirin eline kelepçe vu-ınmda oturmağa ba~lamıştır. dilşmüşlerdir. rısına. dönmüş ve demibiir ki: lis müdürü Sadreddııı alı~ ~ 
re ka~::ıkçıhğı dolayısi::le tahki- rulmadr. Ölen karısmdan bu gün 14 aylık f Vildan, annesinin tehditlerile ko- "-Bak Vildan saua son defa mahalline gelmişler -ve ~r. ı} 
kat yapma'kta iken, bir meslek- Tabirle beraber Ankaraya git- olan bir de çocuğu vardır ve bütün casmdan davacı olmuş, fakat neti- söylüyorum. Benimle barışacak çin direktifler vcrı:ni~ıeı f[~ 11 
taş bugün neşrettiği b:r yazı ile tik. Bizi Dahiliye V .1'...lletinde hu- sevgisini bu çocuğa vermiştir. cede karı koca tekrar barışmışlar- mısm, barışmıya.cak mısın. t~·i Adliye doktoru Sahb. tit· ıı· 
bu adamın daha evvelki faaliyeti. kuk müşavirinin odasına aldılar. Vildanla tanışıyorlar Jrr. düşUn. Ya evet veya hayı.r ceva- ce!~tleri muayene etı;uNe~~ İ 
ne dair ipucu telakki edilebilecek Odada şu zevat vardı: Fakat iste bu sıralarda, sık sık Bu defa kızmI kocasından ayl:r- bını ver.,, ..,.- .,, ,~·-....,..,..,.. ' ' 

1 

••• -~ •• ı r.1nlaht!,cem'! katihl "" 
bazı ifşaatta bulunmuştur. 1 - Hukuk müşaviri, gidip gelmekte olduğu Hasekide mağa muvaffak olamryan kaynana, . ..,. - . . a a ıyor 0~ ,. n 

Mevzu bahis meslektas Naci 2 - Jandarma kumandam, oturan halasının bitişik evindeki bundan sonra her frrsattn istifade I". , .....; Vakadan sonra asabı ç fP' ,~ 
"~ 3 Ekr 0 m Se en an (Esk; k V'ld ı t etmegv·e ve karı koc'anm a-smı a. • ' ;7ıtk~ :Sadullahtır, f'·' i.iqkü Tan .. ga- - . ~ v c · omşusu ı ana amşmıştır. Vil- ..,,_ <lu:;u halde hala s<>eo ·d).5e~~ 

zetesbde, b, tenin yazı işle· ı Dahili~e Kalemi Mal:sus m~dürü, ck.ı 28 yaşlarında çok güzel bir ka. çacak hadiseler bulmağa ba§1amış - i' kaybetmemiş olan -ve ha. ~erııeY 
:ri müdürü ikc., ai;; otomobil ka- sabık Istanbul Beledıye Reıs mu· dındlr. trr. t gAne şahidi bulunan mal:ı G~e; 
.zasına kurban giden "rahmetli avini ve şimdiki Bodrum kayma- Şevket bilhassa halasının: Şevket kansının mazisi hakkın - ~ bi Nerimanla konuşt.u1'·}lsd~e; 
iTahire açık rr.ektup.. baş!rğiyle 1 kamı), "~Gel beni dinle, Vildanla ev • da fena haberler aldığı ve kayna- ' nünde geçen bu fecı ;ı)~ 
neşrettiği yazıda lıülasate;-ı v~ t 4 - Ekrem König, len. Bu teessürlü anlarında ancak o nasmın da birçok ki:itii hareketle· rakından tanıdığı şevket ~.,f 
ıriealen şunu anlatıyor: 1 -~ - Yamlmıyorı;am Dahiliye seni teselli edebilir,, gibi mütemadi riyle karşclaştrğı halde Vildanı <;o:~ ki bildiklerini ıiöyle anlıı.tll b 

,_ Rahmetli Tahir bir akşam ga. mustc§arı. ısrarları neticesinde, günün birinde sevmesi yüzünden bir türlü ayni • "-Şevket, bir ar e\"'~ -~ 
vı·ıdanl e ı · t" maifa. razı olamamaktadır. 1 ı d fe" L :zetesinin yazı işleri ve mes'ul İlk a '° enmış ır. ~ <}a ışmaya başa. 1• . o'> 51'. 

müdürü iken. Naci Sadullahm sorgu Vildan bundan evvel biı• kere ev- Nazifenin, kocasından ayrılmıı::t milddet içinde kendisini ç 
. . - Bizi sorguya ~e!.tilcr. Aramız- lenmiş ve kocasından ayrılmıştır. için kızına yaptrğı ısrarlar o kadar . di ' ~ l 

mecmualardan ~ırınde ç km.ıs ••. Tbır <la aşağı yukarı şöyle bir muhave- 10 d d b" v c_:oı'!alm•<>tı1· ki, nihayet bun,ıa11 23 ı .Ben'-le ı"yi go"...:'...1.; ·rdil· .. ~..ı ~ 
yazısmr gazetesıne almıs. I·.er ı·. yaşm a a ır çocugu YarO..r. - ...,, .... ......... c ... :ı.. ,./Y - ı re gec 1 • Şevket, aradan bir müddet geç- gün kadar evvel Vildan, Fatih ı;ul'.1 temiz ahlaklI, ciddt ve çolt d~ 
cıevrin adamr .. başlığım ta~ıyan - "Bu yazmızıa kimi kastettL ukt k hukuk mahkemesine müracaat ea.c. niJllle 
:JJu yazıda "Umtıml harpte vagon, . , - en so:ıra, c:o güıel olan bu ~·e- gençti. Bazı kere be 
~acakçılığr yapmıs, Yavuz-Havuz I nız .. K' _ ni karısmr, eskisini unutacak dere- rek kocasından boşanmak istediğini bana: tıılıt' 

~ • - ımseyı kastetmedik. O ccde çok se~eğe başlamıştır. bildim.iştir. "- Neriman derdi, .ııı f 
tlalaveresine burnunu sokmuş ve yazı tamamiyle hayal ma~ısulü- v· Ş k t b . tt V"ld "A Feci eina-r. <''e ~1hne olan Fe.tih ' •·a.dfll 
her devirde reEah için.de ya§amak, ,1 •• ddan da, çok yakışıklı bir gene: ev e u vaııye c ı ana ı=- kadınla, tah.'3ilsiz bir ,,. dııı1' 

' 

... ur.. olan Şevkete ayni muhabbeti gös_ re.her oturmaları için ısrar etmiş, suliı maMmmesl smdaki farkı şimdi enli r JI 
itibar görme~ i~~anları~ı. bul- - Ekrem Königi kastettiğiniz termektedir. Fakat nedense bu 0\'- fak:ı.t her defasında karısr: Vildan bu ~on sual karşısında kartın tahsilliydi, beni he, .. \ f 
mus esrarengız bır ınsan t.pı,, an. ·k· s·· 1 · bir kere annesi Naz:fenin yu-zu. es" ~ ası ar.. oy eyın.... lenmeye Şevketin Ankaradald aile- "- Ne yapayım, annem ve ba - tatmin ediyor ve ı;ok Jil }<&~ 
latılm~kta imiş. Bu ~az nın mas 1 . - O yazrda eroin kaçakçılığın- sile, Vildanın tramvay şirketinde bam senden ayrılmamr istiyor. Son- ne bakmış ve onun ka~lannı yu- rd k F k t . dikl 1 
lteli hır hayCiut resmıyle beraber , dan b""'l1scdı'l1.}'0r .. Ekrem König karı kaldırması üzerin~ de Şev - yo u ' ıı, a şını il g6 d . . c .. .. .... kaprcr olan Babası :Mehmet Ali ve ra beni bırakacaklanm ve evlerine gUıel olduğu halde tab5 uı~lil 
gazete e . ıntı~~rr~ an uç ~un eroin kaçakçılığı mr yapıyor ki annesi Nazife hiç de memnun olma- dahi almryacaklarmı söylüyorlar. kete dönerek: olduğundan beni ya.lntı g ~s;· ~l 
sonra Tahır - Nacı Sa<lullahın ıfa- 1 .. · • . ., b" . d b " H"'yır' demı·stı"r t<>te bu 1. -or· te 

uzerıne a.ınmış.. mışlardlr. Ben de belki günün ırın e sen e- - ·.. .,, - · './ netinden tatmin edebi ı) ·~t 

"desine gö~~ -~ ~lle~!ne kclep9e vu. I Bu şekilde isticvap epey sür- Söylendiğine göre, Mehmet Ali Ye ni bırakırsın diye korkuyorum. Ay- cavap odadaki vaziyeti birdenbi- ki ben yalntz bunu.ııla ırıE'5 l!tı 
;ularak goturulmuş. dü ve hatırımda kaLtlıO-ma göre Xazife, evlenmenin üzerinden bir rıh.hm daha iyi. Hem bak, sen be. re değiştirmiş ve yerinden ok gi- mıyorum. llı• 

Bir hafta sonra Tah:r, Naci ile iki celsede istintak .olut>nduk. müddet· geçer geçmez. her gÜn kız. nim mazimden de şüpheleniyorsun. bi fırlıyan Şevket çantasından · . hakkı:nds d~ ~I 
u:ılu~tuğu zaman ona. "her dev- 1 I:u istintaktan sonra ·Ekrem Iarmı Şevketten ayrılmak için teş- Nastl olsa geçinemiyec~ğiz.,, ceva - çıkardığı bir brovnig t::.bancasını Sonr~ ~~zısl nO >" ıl!ı 
rın adamı yazısını senın yazından König beni buldu. Ve: "Sizin bu vik f'tmefre başlamrs.lıırllır. hım vermiştir. eline alarak esasen kapalı olan şeyler ışıttim. Fakat Jl f 

l ~ ~ ki bütün bunlars rağırıe t t it 
iktibas ettiğimi kimseye.. söyle. yazı ile alakanız olmadığına kana- Vildanın mazisi hakkında Eu göriL"lmeler ı;ok defa mahke- kapının önüne dikilm.iştir. • h"rel<erı? : 

O ı d viyorum. Ne türlü 0 it: 
mc. meccmua nası sa goze __ ~r·p· -

1 
at getirdik. Fakat Tah:rin bunu dedı"ko..ıular me salonlarında da tekerrür etmiş, Bu heyecanlı an karşısın a so- . ......jyc . 

- '.l y y • llzmıgeldiğini kestıre,.. ..,ııt et· 
m:ırnış. Eger o yazıyı da gormuş I birisinin israriyle yazclığ na kani. Bu arada Şevketin kulağına bazı b~r z:ı.man ve her gördükçe Şe\"kct gukkan~ıl~g~nı k~yoctmıyen mah · Bu suretle karısındalt ş~;, ftı., 
olsalar ikimiz birdc.u yanmıştık.,, im .. Beni kastediyorlar.,, dedi. Yilrlana yalvarmaya baslamıştır. keme katılıı Nenman hemen ça· Jll:ı" 1 şeyler çalmmış, karısı Vildanın ev- . .. . den Ş11vket Vildantn 0G 
dem:~. Gece isticvabı 1 b" k Bn sabahki son görüşmeye ka - lışma arkadaşı Şevketı:rt uıerınc .. ' ·;r;,.,; .. _.;,.,ce• ~ ve ce ırço erkeklerle düşüp kalk- k muracaa.t ettiı:o ..... goru" 

('::ne Naci Sadullaha göre Ta- Tahirle beraber otele döndük.. tığı, ve bilhassa mazisinin fena dar bu yalvarmalar hiçbir fayda oşmuş ve: 
hir !jU tafsilatı vermiş: Ge:e do1rnzda ot;:le gelerek Ta· olduğu iddia cdilmi§tir. vermemiştir. Mahkeme iki tarafı "- Aman kardeşim ne yapı- 1crde bana şık erk: ..r·ıd~ı 

''B · • f A k ·· b k · · t - b""t'" t" d l' · · 1 v "- Neriman, ben v 
1 

..., .. ~-cnı mevKu. en n araya_ go-
1 

h;ri çağırdılar. Ben de ~eraber Bu sözler Şevketin midesini bu _ o.rt"?trrma ırm, yap ıgı u un " - yorsun, sen e ı mısm. azgeç, ,,. ~ 
turd-.ıl~r.. ~ethı Yam~n~ c.vınde 1 gitmek istedim. Kabul etmediler landırmıı;ı, karısına karşı bir emni- şebbüslcrdC"" Yildanm red cevabile gençliğine yazık,, dem~ir. reeeğim. Göreceksin· ı-ıe :ı>l-
s kı bır ıstıntaka çekıldım. Ba- ve yalnız Tabiri alıp götı.lr.düler. yetsizlik hissı;tmeğe başlamış ve karıı1bştığ1 için nihayet banstırma Otomatik tabanca itliyor onu değil, fır::ıat düşers~a ııtr' U 
na: ''Sen·n Ekrem Königi tanıma., Tahir sabaha kar~ı ağlayarak bundan sonra Vildanı herkesten Ye ~<'~eb11üsünün kifayetine karar ve- Bu sözlere karşı Şevket: mız.a.. çalışan kaynaııaını ae!ş lı 
d - b d~mcğe başllldI. Ben jıcr ıgmı iliyoruz. Sana onun hak- dön:.lü. Bitkin bir haldeydi. Fakat hr>r şeyden kısl~anmak yolunu tut_ rilfrıi11tir. "- Neriman, sen çekil. Genç· lı 
kmd_a bu m~lı'.'ıt~atı ve h_u fotoğra-1 dayak yediğine dair !.;ana bir ~ey muştur. Halla bu arada bir gürı. Bu sa "'Ja:h sin daha yaşamalısm,, diyerek onu teselli ediyor ve: if fi 
fı kım vedı? soy le.,, .dıye sordu- söylemiş değildir. Ancak halın- sac:larınr son modaya göre kestir- Bu karardan sonra, kat'i bo - onu koluyla itmiş ve bİrdenbirc "- Senin kadar kibM b r 
h:ır. Yazının kimseyi kastctmedi-1 den, maddi veya m~nevi çok taz- mek L'5liyen karısı ile kavga elmiş !_?anm.a davasını aç:mak ü~c~c I karısına dot":~u. çevirdiği. taban· mensup ciddi, tahsilli ~i~dif 
ğ'.ni, m~hayyel olduğ:mu sö~le-1 yik görmüş olduğu ap::ı.§ikar gö- Ye onu biraz da hırpalamıştır. 1 m~hkeme litı.rarını aım:ın ı~ın 

1 
cayı ate~lemış_tır. Çıkan. ilk ,kur- 6öy!e yapması doğru d:gı e.• ~ 

dır.-ı. Egcr yazıyı scnın yazdıgmr rülüyordu. Bu vaziyeti gören kızm annesi ı :'ıld::ı.n, bu sa~ah a.nnesı Nazıf~ 
1 
şunla yere serilen karısından son larr, aklmdan bile ı:cc;ırtl1 

s~rle.~eydim tehlike büyüyecek- j Ondan öğrendiğime g;örc Tabi- Nazife, bunu fırsat bilere~ derhal ıle bcr~ber Fatı_~ ~ulh mahkemesı 

1 

ra kaynanasını da aynı &urett~ du.m. p 
tı. ÇLırıkü senin Köniği tanıdığım ri .B'ethi Yamanın (İş Banka~ı - pol:!!" hab:::r vermiş ve karı koca kalemıne gelmıçtır. vurmuf1 ve yerdeki ('esetlere dog Nihayet, iışte ~u ssba.lı pi~ l' 
biliyordum. 1 nm eski Aııkar:ı şubesi mürlüı-ü, Saat 9,5 kadar vardır. Ve bu ru otomatik tabanca~mı mUtema rnin önündn dediğini Y~1 ıf Vakıa cevabım evvela .cnlarr bilahara. Yamanlar Şirketi mü • ( ~~ İ kişi idam U saatte mahkeme katibi Gevket' diyen ateşliyerek on~ rı delik de- olmak istedim. Art.Ik ıtıı\ıe 
t<ıtm~n etmedi. Fakat, israrkrma dUrü iken Ankarada kaza ile ta· m U h 11 Ô m O J d O de vazifesi b::ı.şına g~1miştir. Şev il ~ik etmiştir. vermiş olacak ki beni. d~ıı~~ 
raf,m:!n. ifademin de~işmediğini baucası patlıyarak ölen zat) evi- ket kalemde karısı ve kaynanası- Hadise sırasında kansı Vildan ten maada eliyle de itti· lt3rı~ 
görünce, inanmak mecburiyetinde 1 ne götürerek ora<la sorguya çek- ~alıl:c~ir, _12 <_Husu~i? -. B~.l~- nı görünce derhal yanlarına gir· 1 soğnkka.nltlığını muhafaza ettiği nı, iki tarafta. bulunat~ ~i·f 
1nl::1ılar. 1 . 1 kesıre tabı Bıgadıç na,11yesı og- mi~ ve yine barışmak yolunda halde annesi Nazife feı-ı.·ada baı:ı- d bır ... ıo mış er. . N ·r E .. b , ~,, ~ kaynanası ~erin e .• j~J 

Hele fotoğrafın "Polis Mağa- Bu sorgudan sonra Tahiri ve retmenı . az. gos_oyun :1.ç u~u;{ yalvarmalara başlamı'§tır. Bu sı- ladığından esasen yul<aTdaki cibi dola.ştrm-ordu. Ben ı .. ıY r 
· d ~- ·ıa· v • • •• v • •ı 1 ya"-mdakı kız cocugunu IJlf kav- d ·f · ı kt 1 v " • .. 116" ..1 zı~... en ı>esı ıgmı ogrenınce, 

1 
beni serb:::st bıraktılar, st:ınbu· " . .: -, ,; _ ra a vazı ~ye ~enı g~ mc c o - 1 mahkeme salonlarından aşagıya tasında duruyordum. ~' ıı·. 

s:ıır.ıyetle davranmac!ıxım ka- la döndük.., ga _netıce~ .. nde .n .• kam almak lıır J lan Şevkctın ehnde bı.r de çanta ko.3mağa. ba~hyan halk ve odacı- da ku~unlardan biri 11arı:J.;ı."1 
t!y:~le tahakkuk etti. Ve ~erbc!;t Havas ajansını tekzip ~1 , ıle h~·gaıl'.:a~·a_k ~esmek ve 1 bulunmaktadı_:. Şevket çok litiz lar silah sesleri üzerine kalem O· etmedi. Karısı ve JcA:ı-'119 rııe-tl 
h•n.~rldım. Ankara, 12 (A.A) - HaY:ı.s ı~.cc_nce ı_ıe oldurmekten suçlu bir genç oldugundan her zaman dasına doğru atıJ..mışlardı~'. ten so11ra da kapı).'1 açarıı dl 

M - "P 1- M ,.. . d . . 1 aynı nahıye<len Kasım ile Kara 1- d t dı'"' b "at uda. yu·· z J B . . . sıl • eger o ıs agazın.. en Ajansı tarafından neşredilen bır e ın e aşı gı. u ~ 1 ~ • u ana kadar k~ndıtlt tutabı- verdL Ben kendimi na 
k t .,... · f - f T... t Mustafan.m, bura a,.,-;ır ceza mah h 1 b dil aı· r ı e::; ı~ım!z otogra , .c..:rem Köni- haberde: Ank:ı.rada ta:yyare ka - - av usu, sa un, men vcs len Nerima.rı. da oda.elan dışarıya tıgımı bilmiyorum.,, 
ğe kendi resimler:nden fazla ben- 1 çakçılığınclan maznun Ekrem ke:nesin:le nakzen yapılan m~ - temizlik eşyası ta~ımaktadır. fırlamıştır. 
ziyonmı~. Yazıyı da keneli hayatr- 1 König namında bir Tiirk vatan - hakemeleri neticelenmiş, bu iki Şevket ile kansı ve kaynanası Yakalanaca3ını a;ılıyan Şev -
n:ı bcnzete:-ı J:1{rem Köniğ ele go- 1 daşmın otomobil kazası netice - ki~i k:ama mahkum olmuştur. arasında olan bu görüşmeler sı · ket, ne yapacağını şaşırmış bir 
cunmu~.. • ı sinde yattığı Nimes hastanesin • Bunlara yardım etmek_le . maz- rasında mahkeme katiplerinden ·halde elinde taba.nca ile oda.da 

1.r-....: e:<acJ 11 h .3 d lı kik~ } .. . . . . el nun Kasımın babası fralıl ıle a- r~erı·man da odaya gı·rn11·ş ve ı"ltı· d"" t d"" kted" ... ~ • ., u .a y.:.z nın sonu~'-'a e . a ı ıuvıveunın mey ana . 1 • • or onme ır. 

T , . . . . 1 • nas Emine ve kız kartle .. l'"ri Um- 1 t f .. k 1 -1 • 1 · 1 a ıırm ıstıcvabı sıra:;mda gaze- çıkması üzerine uzun z.nm2.ndan- .. •. , · ~ • ara m muna ?aşa aruıı v.ın emı - Birdenbire, kapıd:ın içeri gir • 
teci arkadaşrmız E!crem Uşaklı- 1 beri ikamet etmekte olduğu Fran ~u ıle Zehra d~ on b~şe: ~ene a- ye başlamıştır. mek isteyen halkı görünce büs-
gT d - ·ıa· -· . b'J 1 d 1 "f ,.1 •. v. IT b 1 gır hapse mahkum edılmıstır. V k"t k ld v • • clad b""t'" d v · m e sorguya çckı .gım ı - sa a tev n ccı • ...ı.;', .u 2r gaze- 1 • a 1 er en o ugu ıçm o a u un ~§ırmış ve ;>encereye ög 
.dirl""'~':tctlir. 1 tesindeki bir yazıra atfen, bileli- T k •f. . f ba~ka hiç kimse yoktur. Bir ara' ru koşarken ayağı yerdeki ceset-

Ekrem Uş:ı'ı:::'.ıgil n~ diyor? rilerek Fransa milli emniyetinin ev 1 ını is iyen Şevket Nerimam gürünce cebin-
1
lere tak.ılarak .yuvarla.nnuşt.ı-r. !ş 

Bu yazı ii::erinc Ekr<!m Uşztdı- bu hayadisi tekzip etlisi beyan Sa bt ~ a 1 ı d::m üç mektup çıkarmış ve: 1 te bu düşüş, feci hadisenin son 
gil''.! göri:i~ük. B ze su mahimatı 1 

olunmnkt.a ve bu mesele hakkın " "- Neriman, dün akı;am, An· f canlısının da hayatına ma.lolma.k 
vc ~·di; j ela Tiirk 2abıht!.iı11111 Frans:ı za- ~ Baştnrafı ı irıciıle karadan telgraf aldım. Annem 

1 

ta gecikmemiş, elindeki tabanca 
- Ca.-:c~ :rr.·' 0 r.!:vzuu har:s bıtasınn. kntiyen lı~r to.l.?bte bu - .. _Evet, bu parayı ben çnl ölmii:i. Bu akşam Ankaraya gi - pa.tlıya.ra.k Gı.kan bir kurşun te-

y:ı.-:tyı Naci c.i~~il. rahm::tli Tr.hir lunmamış oltlu::;·u d.ı. ilfıı:c cC:il - madım. Fakat bea ı-rn.lııkalı bir deceğinı. S:m ~u mektupları pos- ı sadüfle onu da can.sız "bırakınış
ya-:mqtır. Tah:r r:.::cteye ı.rası- mckte<lir. adamım, beni tevkif ediniz. Ya- taya verirsin.,, demiştir. Mektup- tır. Odaya girenler üç cesetteıı 
ra hil~iiye ('e ya-arC:ı. Mı;:vcut 1 Havas Ajansı b.r:ı.fınc!an veri- tn.cak yerim yo';:, :::{:n·alar da çok l:ırın tizerleri pulludur. Neriman başka bir şey görememişler ve 
hikayclerinrl~n bH _ ,.,.:..lib:ı 932 - , l~n bt~ ~aber üzerine, _tavzihi ke:v sojuk.' Hiç değilse tevkifhanede mektuplan almış ve cebine koy - 1

1 derh:ıl müddeiumumiliği. Vft' ~a-
93::l !:erdcrinck - ma::::Leli bir a- fıyct ıc:.n beyan etme:;e mezunuz sıcak bir kö']ede oturur, kı!:)ı gcı· mu:tur. bıtayı vakadan haberdar etmiş-

c:1aı:ı resmiyle bernb~r ga?:cte:r . .:e ki. Türkiye Cuml;~r'.:r~ti adli ma· c:iririm. Yaza Afö'ı kerim~ .. <le-! Fak:ı.t bu sırada Şevket ile .. ka.-ılerdi~; • ~ • 
ne~redildi. Tan:a:niy!c hayali o- k:unatı Ekrem Konı,3'm tutulup mistir. J rısı ve kaynanası arasında muna- Muddeıumunu ve Emnıyet 
lan hu yazı:ıın int~-;arrm~.-:n sonra 'ı'ürk ıvlli_vcöııc teslimi için Fam I:-I~kim, tabiatH~. btırw1 mi.:m- · kn.r;:t lı::ı.rarctknmiştir. Genç ko- Müdürü vak'a yerinde 
bir gece mebus ve avu::at V:ısfi sa ınalrnm:;ı.tı aiJednc. Paristeki ki.in olmadıı{ını söylemi'.) ve eme-

1 
ca. miitemadiyen kansın~. :alvar- Kısa bir müddet fionra bizzat 

" 1 
Şevkeffa bıralttl~ 
mektuplar açlldı 1'~ 

·e ıcıı.ı ~ 
Şevkettn karısml \ . 1ıı• J 

öldürmeden evvel NenJ1'1·. w 1 
"'dd . rrıUJl'lL ..l I 

üı; R1ektup mu eıu tıi•· • 
dan a~tlmıştır. BunlardBfl .... ~ • 

V ıııw J' 
sının kocasmadrr. e ge 
disi.uin Vilda.nt öldürtıtC e~i~ 
v·erdiğini yazdıktan sorırs ~ 
mektedir: eıı ~'~ 
"- Annesi onu bend ıı~ ı;; 

istiyor. Bwıu neden ya.P~el<'~~ 
g'"'ini anlıyorum. Kızın! . el' 

diSı " hayatma başlatıp ken ilJll'il P4 f 
rada istifade ed.eeek- ç :ıc~•t 
tabii herkesten ö"!Ouğıı 

' JI 
fade edemiyorlar.,, {ldS! 

Mektuplardan digl!r rı~~-
b. · ci 1'3 .rc>JI basma. ve ölen lrın ıc a11-.ıf' 

neııinedir. Çünkü 14 a.Y~ıği f7 
bu kadm Şevketin ver ~{ 
bakmaktadır. __.J· 

P.a~irl ba:1a tciefcn ederek; 1 büyi"tk elçili~i vnstasile. mütead- linc muv<Lflak olamadığını gü _.makta ve bu arada. da. şoyle de • •• 
- Nedir bu yoptığınrz? ce~i. dit müracaatlarda .Julunmu-, ve ren Kan.bur Kamil de mahkeme; mektcclir: 

K:mi kastediy.'.Jrsuımz?. j bu müracaatlara kar!jılık olarak kapısı önünde hünı;ür hün.,ür "- Vildan, g3rüyorsun an -
Evvela ne olduğunu anlayarna-

1 
Frarnn. Hariciyesi 17-12-938 ağlamıştır. '"' nem öldü. Çok müteessir bir hal-

Aşka Tapan Kadı~11 ZARAH LEA.NDER' in bu emsalsiz terl151 

dıı:1. Tahirin yazısının mevzuu 1 tarihli bir nota ile Fr;ınsız polisi-
1 
deyim, gel barı~alım. Beni bu va-

b;ıhsolduğunu öğrenince bu ya.
1 
nin bu §ahsı takip etmekte oldu- safhasına dair Büyil~< ~Lllet ziyettc yalmz bırc.kma.,, 

z~:-ıın muh~yyel -~~d~ığu~u. ~~msc- 1 ğunu bildirmekle beraber Fra.n-ı:Meclisi heyeli umumiycsinde Ea~ ı ... Fa~t ~rn~ıs~ ve bilhassa.kay~!l.. 
nın 'kastedılmedıgını soylecum . sa zabıtasının merkum hakkında vekil tarafında.n malumat v~ril _ n .. ı:;ı b.ı :rnh aımalar.ı kulak bıle 
O isr:ırla aksi kanaatini izhar etti. 1 elde ettiği bazı malumatı da ver-1 mesi isteğile Denizli meb'J:m E- ' asT".';.maktadırlar. , 

Ankaraya davet miştir. rnin Aslan Meclis bar;k:ı.nhf.:11na Ca:ı:ı:;ıcak n:ı:n,, 

1 Ertesi günil Dahiliye Veldle· Bir sual takriri bir ı:ıu:ıl takriri vermİ<Jtir. Fiüku· b::rrymay~cak mı.sı-ı '? 
tinden poliı vasıfasile hir ki:ğıt Tayyare kaçakçılığı meselesi met bu takrire gekc:Jr hafta ::on :E.el.lti ''arım saat bu ı:;.l:d' '.;} · 
~eldi. Ankaraya tlavet olw..duk .. üzerinde yapılan tahkikatın son larına doğru cevap verecek Lir. ya.lvar2n ŞC'\·:~et hevsinin boşa 1 lf 
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olan ada ~ 
Fransız Meclisi reisi bir nutuk söyledi Alman s0tareti- !I 

1 ne ateş edildi !i 
.\.ıııs~~~in, 12 (A. A.) - Alman konsoloshanesi kançılarmın H 
'eftreth~nıd~ki hususi ikametgahına ve Almanyanın Laheydcki H 

l _ csınc birkaç el silüh atılmıştır. :: 
44he~d :: 

deıı1 p .1 eki Alman sefiri, Hollanda bükfımctl nezdinde cid. :: 
"(! rot " •• 

13 estodn bulunmuştur. İ 
lllrıe~teşebbUs üzerine Hol!anda hariciye nazın Patijn, tces- j 
kl&:at ~ beyan etmiş ve mücrimleri me'-'dana rıknrmnk irin tnh- •• 

Heryo, 
eğmiyeceğ· 

teh i lere baş 
z divor 

f) 

,,a 1 .,, ~ :. !C ••• 
~~ aeağını söylemiştir. :: 

~·~-;~====~-ü~iik';~t';===• 
ispanya 
harbi 

« Hudutlarımızı pazarl~k 
mevzuu yapmayacağız! » lÇERDE: 

- -Barselona, 13 (A.A.) - Bura
da bir yand?n Mont - Blanch'ın 

sukutu blldirilmekle beraber bir 

~ ~~: (A. A.) - Havas a- j luğu 110.n edilmiştir. Bununla 
lı..:'llla ile ıı~blrl bildiriyor: beraber Lord Ilalifax, hariciye 
~ •iya 

1 
ı temaslarda bulunan nezaretine bcrab rinde mtişa -

S"441r~ de 8
1 

lll.U§ahidleri İngiliz ve virleri olduğu halde gitmiştir yandan da bir mukabil taarruz ne
\1 et ad3 ı d · ticesinde Barbaranın istirdat edil-

ı.._ ııoıt m arı arasın n \"e bir saat devam eden görüş-

'
~ tt~... tainazar teatisinin yeni d K t Ci , diği haber verilmektedir. Frankist 

Fransa, tehlikeleri korkmadan görn1e!< 
ve bunlara karşı koyn1ak 

• Üniversitede Rektör tarafın
lan talebeye· ikinci çay da veril· 
niş ve bu toplantıda fen fakül
tesi son sınıf talebeleri ile hasbü 
hal edilmiştir. 

• Ankar::ı.dan şehrimiıe gelen 
eski I<"ransız elçisi Ponso rahatsız 
olduğu için Pastör hastanesinde 
tedavi edilmektedir. Ve bir hafta 
kadar hastanede kalacaktır. 

"'lfe ve. me esnasın a on ano nun . . d 
Ya ~a aralarında bir nn- İt 1 li 1 Ilt pışdarları Falset cıvarına ka ar 'ek ?nüne a yanın ama ne ve ııg ere- . . 

"~liir er olmadığını bildir- 1 b O. 1 h kk d bi 1 .ılerlemışlerdır. 
8ı . n n u ma a ın a r nn a- C h . .1 burada bu 

lı.. n.ı nı yış göst<'ı·melc suretiyle sulhun um urıyetçı er 
"l!Otı"a thfellcr, Musollninin dUn şehrin etrafını müdafaa etmekte.. 

11... 3 \'e A idamesine yardımda bulunmn-
""reı. ı.. ·~lmanya sefirlerile gö. dirler. 

l'ıı ... '.ıı.endi sına müteallik noktai nazarln--'"lltl~ lerine Çemb"rla'-"' ile Şimal mıntakasında cumhuri -
, 51 ınuıa '" ,,,... rını izah ve tafsil etmiş oldu-
~ eıiıu ltkat hakkında mnliimat ğu tahmin edilmektedir. ıhtı- yetçiler Donceli istir.dat etmişler-
ııı....' llerı· aiyan başvekilinin Ro- mal Kont Clano, Franlto kıtaa- dir • 
:•tc"dl ın - Tokyo mUscll"sının· · Nazırlar meclisi, 38 den 44 ya-
~ " Yetin .. tının halihazırdaki muvaffalu-
~""'-... l Yeniden tevı'd "tm"k şına kadar altı sınıfı silah altına \""t .... ı d .ı. '- '- yetlerlnc ve B. Musollnl'nin Yn-ler. UYdu~nıı atfetmekte - çaüırmıştır 
llıı hudi mtiltecilerl meselesi hak- ... · 

ı.. · lJıtbr .. 
11 

. d Frankistlerin yaklaşması, u. 
~ " e km a Amerika tarafından ya-ı.. h.r.ı. ruı kanaatine göre bu yuşmuş heyecanı yeniden canlan "''b ".ıı.et ıt pılmış olan mUrncaatı mUsnit lh-ı~· •Usolininin İtalyan dırılm·ştır. Müteaddit gönüllü 
tbL -·"ll ltıgıt· bir surette karşılamış olması ..:~ıtıM••. ız nazırlarına kabul defteri açılmıştır. Her tarafa eli 
"'~(ı._.·\IJgıne b' lrnyfiyctine ln,..iliz nnzırlarmm "1:11İr ır delil teşkil et - ı:> silah tutan kimselerin askere ya-

Si}'aaı. nazarı qikkatini celbctmlştir. zılması hakkında beyannameler 

~ dofrıılllahreııer, henüz doğru • Fransa ile temas yapıştırılmıştır. 
~ dl\ıal'ıı:ı.Ya P.omadan haber ala - Ro:na, 12 (A.A.) - öğrenildi- Her yaşda erkekler, bürolara 
~ r•lrıı, b 1 beyan ederek her türlü t:ine göre Lord Halifaks, yarın, müracaat ederek gönüllü yazıl-
t(~ lllunınaktan içtinab et - Fransanın Roma büyük elçisini ka maktadır. 

ııh~~ hab: bul edecektir. Eber ordusundaki politik kim-
~ la alan mahfeller, Muso- Paris, 12 (A.A.) - Hariciye na- seter, düşmana yolu kapamak 
ı~ llıUııa~Yol mC'sclesini ltC'men zırı B. Bone cumartesi akşamı Pa- için bir müstahkem hat inşası için 

e1tt11.:ı, a etmediğini s!Syle - risten Cenevreye hareket edecek bir bevann:tme nec.r.etmictir.. Bu 
>-rıı._'"ll'ler .1 li' li' da """llliıu • ve Romadan dönecek Lord Hali- iş için on bin kişiye ihtiyaç var-

la haııedıİ llSkcrl vaziyetin yakın- faks ile pazar günü gerek öğleden d 
't-a. t'r:ı.ııı };' eceğinı ve ltnlyan kıt'a. sonra gerek gece ye~~te görü- ı~ükumet makamatı, çephe ge. 
lir terı ç~nkonu_n zafcrindC'n son- şecektir. B. Bone salı günü öğle· risindc muhafaza teşkilatında 

a t+~ 1ft gı,ıacngını söylemekle ik-bi.,""l~tır. den s~nra Parise .dönecektir. çalışan erkeklerin hemen derhal 
t aer ti}ı İngilterede Çemberlaynı cepheye gönderilmesi üzerine 

r, bir :tten salah!) ettar mah- buralarda vazife görmek üzere 
~ >'aııııır~andan Romn görii!ime. protesto 19 yaşından 25 yaşına ka~~ ... ~a-
d litıde en, bir yandan Hitlerin Londrn, 13 (A. A.) - Beynelıni- ~ 1 

r,ı. Sefiri lel sulh birli~ komitesi, ko.bul elli- dınlan hizmete çagırmağa .tarar 
il 8111h . er heyetini knbui c- .,. ~ Un ~. bi · ı vermiştir. Uııııt tnuh faza cdilC'c ;;in- gı r karar surctıl talynn kıt'n-llı \'ar 1 Frankist tayyareleri dün öğle-

~-.. eben._, olduğunu be> yan etti- !arı span) a harbine iştirak edcr-
r. -.. 'llYetıo kaydetmektedir - ken, ve İtalyan tnyynrclcri, lspnn- den s~nra nöbetleşe Reus ve Tar-
.\,,,., yaya gıda maddeleri nakleden İngL ragoneyi bombardıman etmişler-

i(j • Q.I lnahf d · \·ey eller Almanynnm şim- !iz vapurunu bombardıman etmeğe ır. 
~ ~ıııı ~~e~deki diplomatik teşC'b. devam edC'rken çarşamba günü Çem İtalyan ordusunun zayıatı 
1><·11 h .ıı.\'iye ebniyC'eCk olan bir bcrlayn Romnda bir nutuk söyliyc- Roma, 13 (A.A.) - Resmen 
~J arek t k lu 1 k' d his · t bildirildiğine göre Katalonya 

~Cltt..... c te bulunmıyaen -,.:ıı re mn m o :ın şe ıl e sıya mı 
>., ""ırler. izhar etmesini protesto etmektedir. cephesinde 23 - 12 - 1938 tarihin-
~tak Komitl', bu şekilde bir protesto- de başlıyan muharebede şimdiye 

~... ereler bitti kadar 27 İtalyan zabiti ve 217 
'Oıı '<la 12 da bulunmakla İngiliz vatandaşla-
, ra ·~~ (A.A.) - Öğleden bi ,_ hi · tı it~lyan askeri ölmüştür. •a "-t rmın bliyüR r .ıul!mının ssıya -

111 
hııda 1 ~ 7:30 da Venedik sa- na tercüman olduğunu beyan el 1 tal yanlardan yaralananların 

~tltri Yc~~ıhz - İtalyan görüş- mektedir. - ıniktarı 141 zabit ve 1160 nefer-
~ ıı,,Olin· ıden başlamıştır. BB. dir. 

·Lordı~c.çemberlayn arasın- Yenı" barer'!ı Frank~ emrindeki faslıla-
rı dl . alıfaks ve Kont Ciano 1 • rın bir m·.ıvaff akıyeti 

tı ıştirak. 1 . toru 1Y e yapılan bu ikin- k Saragos, 13 (A.A.) - Havas 
ll-ıuuur §ille, bir buçuk saat sür- an u n u ajansı muhabiri bildiriyor: 

bıı~llgİl~ı _ t Ankara, 13 (Telefonla) - Me- Falset'te dün Mont - Blanch 
.. 1ıl b' talyan müzakereleri mur maaşları te::ı.dül kanunun - gibi sukut etmiştir. Düşman şim
"lı' ltnı.i"f !ilı liı ~ ır. Yarın mallım el- da yapılacak tadilat hnkkındaki diki halde Frankistlerin kuvvetli 
Ilı\ b ere V t'k . . ~ 1 Ulu a ı ana tahsıs edıt- kanun layihasının Meclis Bütçe hücumlarına uzun müddet muka-

mecburiyetindedir 
Paris, 12 (A.A.) - Mebusan da. Amerika cumhuriyetleri kendı 

meclisine altıncı reis vekili olarak 
Gua.delup mebusu Candace'nin se 
çilmesi üzerine bu devre riyaset 
divanı tamamlanmış ve bu vesile 
ile meclis reisi B. Heryo, öğleden 
sonraki celsede §iddetli alkışlarla 
karşılanan büyük bir nutuk söyle
miştir. 

B. Heryo, Fransızların sulhe o
lan bağlılıklarını bildirmiş ve söz 
lerine şöyle devam etmiştir: 

Fransa, bütün memlekette man 
tık ve hikmet sesini bütün mem
lekete duyurmak, hiç bir istinat
sız bütün memleketlerle ahenk ha 
linde yaşamak istediğinden bu 
memleketleri temin etmeği bu 
memleketlere Fransanın muhtelif 
milli dehaları anlaşma istediğini 

ve nihayet sulhüiı Fransa için bü 
tün unsurları red değil, bilakis tek 
mil memleketlere karşı hürmet de
mek olduğunu söylemek arzu
sundadır. 

Fakat sulh aşkında tamamiy
le birlik otan Fransızlar tehditlere 
başeğmemek azminde de bundan 
daha az birl;k değildir. Hür bir 
millet, hudutlarını pazarlık mev
zuu yapmaz, fakat onları müdafaa 
eder. 

Reis Heryo, bun.dan sonra, Fran 
sı:ı: imparatorluğunun kır.tmaz ve 
sarsılmaz birliği üzerinde ısrar et
miş ve Fransanın pek yakında bü
yük inkılabın 150 inci yıldönü
rrünü kutlayacağını hatırlattıktan 
sonra sözlerine devam etmiştir: 

tesanütlerini teyit eder, demokra
tik şerefini yükseltir ve cebir ve 
şiddet şampiyonlarna ihtarlar.da 
bulunurken, Amcr'J a Birleşik de" 
letleri reisi de hürriyet rejimine 
ve bu rejimin temellerini teşkil e
den kanunlara bağlılığını kuvvet
le ilan eylemektedir. 

'Fransız mebusan meclisinin b~ 
sesle aksiseda gibi mukabele e
deceğini zannediyorum. lnsanlık 

haysiyetini teşkil eden bütün bun
lara bağlılığımız, bizleri lı!rbiri

mize yaklaştırmalı ve uzla§tır
malıdır. Cumhuriyet, bir kolaylık
lar hjimi değildir. Hürriyeti hak 
etmek lazımdır. 

Birbirimize yaklaşmak ve bir
leşmek, bu en ehemmiyetli işimiz
dir. Milli menfaatin her şeyin fev
kine çıktığı zamanlarda, meşru ide 
ayrılıklarımız ortadan kalkar ve 
meydanda bir tek düşünce kalır: 
Cumhuriyete ve vatana karşı müş 
terek sadakatimiz. 

Meclis, müttefi'!c bir surette B. 
Heryonun bu nutkunu şiddetle al
kışl.ımış ve bunu müteakip, B. 
Heryo, başvekilin tekIH: üzerine, 
mebusan meclisi grup ve eneli· 
menleri komitesinin yarından iti
baren önümUzdeki perşembeye ka
dar bütün celselerin harici politika 
istizahtarının müzakeresine tahsi
sini kabul etmiş olduğunu bildir
miştir. 

Mebusan meclisi, bu kararı tas
vip etmiş ve yarın öğleden sonrc: 
toplanmak üzere dağ lmıştır. 

Yugoslavyada 
Hırvat muhalifler 

arasında 

te,_,.kifler yapıldı 

• Gümrükte lise mezunları a .. 
·asında açılan memurluk imtiha• 
nına 40 kişi iştirak etmiş, 24 ü 
kazanmıştır. Kazananlar yer a· 
çıldıkça tayin edileceklerdir. 

• Tetkikat yapmak üzere Fran 
saya gitmekte olan Erzurum va .. 
!isi Haşim dün Ankaradan şehri .. 
mize gelmiştir. 

• :Maarif Vekaleti mektep ida
relerinin talebe velilerile yakın 
temaslarda bulunmasına karar 
vermiştir. Bunun için, tatil günle 
rinde veliler için mekteplerde mil 
samere ve konferanslar tertip c
lilecektir. 

• 1 kanunusaniden ititıaren 

meriyet mevkiine girmiş otan ye 
ni Türk - Yunan ticaret anla~ma
sının metni dUn Türkofise bilqi -
rilmiştir. 

• Bursada yeni yapılan "Tica
ret Sarayı,, yarın saat 16 da me
rasimle açılacak, merasimden 
sonra davetlilere çay ziyafeti ve
rilecektir. 

• Eskiden 100 metrede bir bu
h .. nan yangın musluklarının kafi 
Tclmc.diği görülmüş \ .! 50 met -. 
rede bir yapılmasma. karar veril .. 
miştir. 

• Beyoğlu 10 ncu me.ktep ta
lebeleri mualliml~rile beraber. 
lün adliyeye gelerek muhtelif 
muhakemeleri dinlemişlerdir . 

• Beynelmilel Avcılar Cemiyeot 
ti reisi M. Dükrok bugün Mar "' 
s'lyadan şehrimize gelecek v~ 
rürk avcıları tarafından karşıla .. 
narak şerefine bir ziyafet verilcot 
::ektir. 

• Atatürk köprüsünün Azap "' 
kapı cihetindeki dubalarının da; 
konmasına başlanacağından de
niz nakil vasıtalarının sahilden 
200 metre uzak geçmeleri bildi .. 
rilmiştir. 

O zamanki ecdatlarımız gibi, 
tehlikeleri korkmadan görmek ve 
ounlara karşı koymak mecburiye
tindeyiz, bir 'kere daha, kuvvet ça 
~ında yaş yoruz. Son tecrübeler i& 
bat etmiştir ki, güç saatlerde hü
kümlerin hareketi ve bunların dip 
lomasileri için, elzem bürhanı ku
sursuz maddi kuvnt teşkil eyle 
n!ektedir. 

Belgrad, 12 (A.A.) - Vreme 
gnzetesine l :!dirildiğine göre 
Maçekin Hırvat Köylü Partisine 
merbut bir teşek1{ül olan köy~r 

müdafaa'> nın şefi mütekaid yüz
b:ışı, Kavaç~viç ile yedi arka.daş: 

di il.hiç b~lllaktadır. Her iki taraf- Encümenine tevdi edil 1iği yazıl- vemet edecek halde değildir. 
~aı ııanıt taahhüt altına girilme- mıştı: Dün Encümen iki celse Şehir Fas kolordusunun gen:ş 
t llti no:aktadır. Görüşmelerin de toplanarak akı;;am 19 a kadar bir çevirme hareketi neticesinde 
t '°lrd1 ~ tatarda müsbct neticele- kanun layihasının .nüzakeresile z:ıptedilmiştir. Cumhuriyetçiler 
~ ~~ıa~1 ~cnüz matum değildir. 'll.e~gul olmustur. Falsetin şarkın.da kain s:erra ar. 

Meclis reisi, bundan sonra, 
Frı:nsanın kusursuz zırh vücuda 
getirmek üzere normal değil, fa
k~t kahramanca bir istihsal için 
işçilerin ve iş vericilerin vatanper
verliğine hitap etmiş ve müteaki
ben enternasyonal vaziyet hakkın
da şunları söylemiştir: 

Ağramda tevkif edilmiştir. Yeni 
tevkiflere intizar edilmektedir. 

• Avrupada sık sık yaptığı kon 
.. er seyahatlerinden birinde bu .. 
lunan li''ritzsche kuartC'tinin iki 
konser vermek üzere ikınci defa 
olarak yakında şehrimize gele -
ceği haber verilmektedir. Bu 
konserler kanunusaninin 14 nde 
ve 17 sinde "Teutoni:ı,, Alman 
klübünde verilecekt~r. 
DIŞARDA: 

H a y va n 8 t h 8 h ç e- • İtalyanın kruvazörü "Erit -
1 en,, Ad endeki İngiliz valisinin 

r illil'ct Uıcri, İngiliz n:ı:::ırlar· gen!eraya doğru çekilmişlerdir. 
\~rıc 'l'tri?crasında kendi şerefle- Asker ve askeri memura şamil 
r tr<linin ~n galaya gitmişler ve bulunan barem !fonununun da 
~~iıtcrd''l'alstaff,, operasını sey- devlet memurları kanununa mli
" 0 lcrcuır .. Müteakiben Kont Ci· tenazır olarak ihzarı mukarrc1· 
'rıtı· crlne b .... ,_ b' · f bulunduğu cihetle Encümen bu 

•ıtir uyur. ır zıya et 

Meksikah ası 

general öldürüldü 
M ksiko, 13 - Asi general ı · layihayı da tetkik edecektir. Ayn 

llchı· •• il aj c::ı. sermayelerin yandan fazlası ve el: .,_; ')'nun 11 ikinci kanun gü . 
~lCtınat ansının verdiği ya tamamı devlet bütçesinden ve 1 nü sabahleyin maiyeti ile kaç -

-'J11. 0?ııa. 
12 

rilmiş bulunan banka gibi mücs- makta iken pusuya <lüsürülcrck 
) llsı nı' h (A.A.) - Reute1 sesclerin memurlarına şamil bu- öldürüldüğii San I..uis de Potosi-

• "'Otd 't u Uhlrind<'n: • r .-lal. f lunacak barem J;:anurıu lô.yihası den tc) it edilmektedir. Mfis:ıdc -
l a)'ıtıa 1 ax, bu "abah Clılgi da ikmal edildikten sonra Encü- mC', sabahleyin saat 9 dan akşam 

t<1r1• Cidt'rck Yoııt Cı'"no ı'-ll \1 lllU '\. .. mene tevdi olunncnklır. 17 ye kadar devam etmiş ve asi 
" 1 r.· tur H b 'ld' - · ı· 1 · k ·1 t' 1 ·...,. · '(:l .. öru · a er vcrı ıgıne r.azarnn a - crm açması ı c ne ıcc cnmı'iLır. 
'ti\ llllihıın ~o Ynmlmndnn ev yihamn yeni mali senenin başla- Ölüler arasında Gcn0ral Cedillo -

1ıa1lı:rııhc le: bir mUznl•cre ic- masından önce tekemmül cttiri nun cesedine tcsadiif edilmiştir. 
tle bir i V<' bu ziyaretin lerek McC'li3 Umumi heyetine lCcscdin San Lttisde halka teşhir 

neınkct zly.areti o!.- ~rzı mukaıTcrdir. edileceği zannedilmektedir. 

Dünya. ideal bir politikadan ve ;inden k8Ç80 pars daveti üzerine şubat başlangıcın 
İ) i bir adalet tevziir..den çok uzak la Adene bir nezaket ziyareti 
b 1 II r.. ih d T..ondra, 12 (A.A.) - Pnign u unuyor. att.ı su zamanın a yapacaktır. 

b·ı k · ton - Dcvonshir" l nyvanat bah-ı e, mu avclelerın kıymeti ve va- • Hitler, dün Berliııde yeni 
· ı · · · k ı çesinden kaçmış otan bir pars, ıt erın ehemmıyetı ·a mamıştır. Başvekalet binasının ":\ıozaikler 

P 1. 'k h' · ı · d bir gün bir g cc devam eden tn-
0 ıtı , ürrıyet er ve vıc an Salonu,, nda korcliplomatiğin 

h .. · · h a·ı · b ı kipten sonra yak. lunıp itlaf edil urrıyetı mu asara e mış u u yılbaşı münasebclile arzettikleri 
nuyor. işkence ve s.:rgün yeniden miı:ıtir. .crnenniyatı kabul etmistir . 
hJküm sürüyor. lluk ölüyor ve: Bu hay' an. dün hayvanat bah • Tass Ajansı. 3ovyct Rusya 
hahla beraber atik hümanizmin k~ çcsi civarın.da bir b"hre yakinin- yüksek riyasetinin oir emirna. ~ 
zançiarı ve felsefi idrakin zafer- Jc göriilmiic; Ye bunun üzerine ncsile müdafaa sanayii halk ko
ieri tehdit altına girmiş bulunu ıdyotinli kapı ı olan bir ka~s misC'rliğinin dört komiserliğe 
yor. Bu anarşi itindeki vazi- tuzak olarak kurulmu tu. Fakat n~Tılmış olduğunu hr.bcr vermek 
yeti protesto için rncak birkaç haj'\' n knfos içine .:onulmuş o- tcdir. Hnva sanayii, bahrl in§aat 
ses yiıkselmektedir. Rom~a muh lan et par<'ar.ını hakir görmüş mühimmat, tcslihat... Dört yeni 
terem bir ihtiyar, spirit:.icl cesn- tür. komiser de şu zatlal'dır: 
reti ile, tahkir edilen zayıfların Bu sabah kemfü.i Paigntcın ci- Michel füıganovitch, tvo.n Te-
htln.ili~ini eclen büyük papr.l:ırın .:nrındnki tcp...1 rdc görUlml.i~ vo .. sianc, Iv::.n sergucv ve Borla 
ananesini yeniliyor. Yeni dünya- etrafı sarılmış ve itlfıf edilmiştir. 'Vannikov ... 



Bu hattaki lik maçları proğramı Bozkurt 
neden terbiyesi ı tnnhul Bölge 1 

l"uthol Ajanlı~'lndan: 
14-1-1938 Cumartesi günü yapı-

lacak maçlar: 
TAKSIM STADI : 
Anadoluhisnn - Eyüb B takımla

rı, saat 14,30. Hakem Tarık Öze • 
rengin. 
ŞEREF STADI: 

ŞEREF STADI : 
Boğaziçispor : Ortaköy A tnkmı-

lan, snat 9,30, hakem Feridun Kı
lıç. 

Davutpaııa - Fenerytlmaz A ta • 
kım1arı, saat 11,15, hakem Refik 
Osmnn Top. 

E.)iib - Galatagençler A takım

ları, saat 13, hakem Şahab Ş~ma -
noğlu. 

Barkohba bu ismi aldı 
Gazetemizin haklı neşriyatı tize_ 

rlne Bnrkohba klilbü jdare heyeti 
toplanarak "Bozkurt,, ismini nlmıtı
tır. Bozkurt bu isimle ilk milsaba. 
kasını bu hafta Taksim stadında 

Beyoğluspor klübU ile yapacaktır. 

Anadolu klübü Galatagençlcr - Kasımpaşa B ta
krmları saat 14.30, hakem Şazi Tez
can. 

Beısiktaş - Vera A takmıları, sn_ 
at 14,45, hakem Trık özerengin. Son karardan sonra bütün 
Yan hakemleri Fahrettln Somer \'e faal aznsıoı kaybettiği için 15 - 1- 939 p:ı:zar günü yaınlncal• 

ı .açlar: 
TAKSIM STADI: 

Ziya Kuyumlu. Lik maçlarından Çekildi 
FENERBAHÇE STADI: S H 

Galata<Jaray • Hilal A takımları. cnclerdenbcıi usküdıır muhitin-

T('zcan. 
Beykoz • Topkapr A takrmlan sa- de \'e spor camiamızda muvaffakı-

saat 11,30. Hakem Ş:u:i 
Yan hakemleri Halit UzC'r .;e Os - at 13, hakem Adnan Akm. Yan ha- yeUe çalışan ('n eski ve kıymetli 

kemleri Neşet ve Salahaddin Öz • spor klüblerimizden Anadolunun as_ 
man. 

baykal. 1 kerler ve talebe hakkında \'erilen 

A ~ı O ki"" Fcnerbahçe • lstnnbulspor A ta- son karnrrlan 3onra, hC'men hemen n ca ı\ n up kımları saat ı4,4~. hakem Ahm~t btitlin fnal azasını kaybetm('k vazi
U.mım mü lürlük tarafı ıdan Adem GöğdUn. Yan hakemlC'ri Ek- yeti karşısında kaldığından lik maç 

istenife •1 1 rem Ersoy ve Neşet. j lanndan ç~kilcceğini haber alrlık. 
Raporları gön~erdi ~ot: Uk ~aclarmın dc\'antl m~id- Bu cidden üzülecek bir hadisedir. 
, . .. . .. _ . det.ncc nesı.ttaş stadınıla duhulıyc 1 Talebe ve askerlerin klübdcn aliı-

B .. dcn tcrbi>csı umum rnudihlugü İİ<'r<'tlPri 2."i kuruo; olarak tesblt e- . .. . .. 
lstanbul mmtakasma bnğlı olan ku- dilmiştir. • kalnrı~r kes~clcrı uzerınc çok muş-

rine alt idari, ma1i 'iC fenni rapor- Talelıelerin gayrifedere
liıblcrden l93G, 193i, 1038 scnele- kili hır vnzıyettc kalan İstanbul -

spor k!Ub{\ mllessis azaları da eu -

l:ırı on gün zarfında tanzim ederek ı d d 
merkeze göndermelerini bildirmişti. I .er e e oynamaması 

Verilen rnUdd t tecavüz ettiJi Onları da sarsıyor 
halde tc<lkfüıta bağiı yirmi iki k!Ub- Şi§lide Pançof ve Şaverj bu 
den ancak on klüb sorulan suallere halta oynamıyacakbr 
cevab vermiştir. Beden terbiye direktörlUğUnUn 

K!Ubler tarafından verilen rapor.! knrarı veçhlle talebeler bundnn bBy 
lıır Ankaraya glindcrilmiştir. le gayrifederelerde de yer alamı-

martesi gUnU bir toplantı yaparak 
dilştüklerl miişkül vaziyet hakkın • 
da mühim kararlar vereceklerdir. 

yacnklardrr. Bu 8ebeb dolayısiyle 
Şişli takımı iki kıymetli elcmanmı 
kaybetmektedir. Bunlar santrhaf 
Pançcf ve forvet Şa \'arjdır. 

Bir çok ehemmiyetsiz şeyler, kadı~ın z 
sahibi olduğunu gösterir 

1 

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

' 

Ankara n1açlar1111n 
resimleri 

Bu hafta Ankarada oynanan Iik 
maçlarından bazı re imler (sırayla) 

1 - Harbiye Gençlerbirllği ma
çında gençler !:all'cisinin bir kurta
rı111. 

:. -- Hariciye vekili Şükrü Sara. 
Mğlu maçı seyrediyor. 3 - Ayni 
maçt:ı gençler kalecisinin başka bir 
kurtarışı. 4 - Galatasaray - GU -
neıı maçından bir an. 

<Resimler ,\nk:ır:ufa ro!o 
tamfmılan ı:ckllmlştır.) 

Celil 

1 ~ 
Siyah bir rob Uzerlnde beyaz bir/ tarın renkleriyle Çl k iyi imtizaç e- rE'nkll v~ya siyah clbtsclerte 

yaka, koyu renkli biı- kumaş üzeri- diyorlar. yakışıyor. nu çeşit çantalar 
ne dökillen zarif bir dantel, güzel 5 - Gri Lezar el çantaları koyu mlyen bir zıpla kapalıdırlar· 
eldivenler içcrsindcki bir elde gUzcl • e 
birçantabirtm·alctinzarnfetiniik- Zevk sahibi bayan bir elbıs 
mal eden mühim leferrUattır. Bun-

1 

dar~ ~üııü~mc~. ve soçcrkcn resim· birçok şek 1 e soka b i 1 i r 
lcrımlZi gozönundc bulundurmak in 

~;:t::,:;~;;.::~;;;:: .. k::~~:: ı Modern şıklık telakkisi 
'narları dantelalıdır. Yakanın orta ı Bir muı;ikişinas birkaç nota ile/ Ayni tarzda volanlarJll· fili 
kısmı da pilisedir. Bu ~aka en mağ- ı :tüzel bir senfoni yaratır. Zarafetten malann, büzgülerin ve şeri~t 
mum görünüşlil elbiseleri dnhi açar. ılham alan bir bayan, alelade bir lanılı5ında, her kadın, zeV~ 
Ve robun üzerinde gllzcl bir gUIU~ ·optan orijinal bir tuvalet yapabilir. mek, bu süsleri elbiscleriJlC ~ 
gibi görünerek, bakımların alakasını Bu robun yünlü veya ipekli olma- gösterişsiz, zarif bir ta~ 
Uzerlnde toplar. ının hiç de ehemmiyeti yoktur. mecburiyetindedir. Bunlar 

2 - Bu dantel ynk:t. en sade bir ze,·k, yünlü h.'UITlaşta da kendisini bir elbiseyle güzellik, JIUUlll' 
kısa robu sUslemeğe :mlnız baııına ·~ö terir, ipeklide de. vermek için icat ettiği "3sıt 
kifayet eder. Böyle bir yaka ile ro- Bir tülbent \'cya tarlatan üzerine birer gaye değildirler. ~ 
bunu silslcmC'ği dUşUnebilen kadın, Dullaı:la çiçekler iı;liyerek sh·ah krep .. .. . ·~· • 

h kk . ' . ~ .. • · . . Bugunun terzılıgının Jil · 
mu n ak ince hır zevk ve 7.arafet marokenden bır rop suslcncbılır. Bu . . • -....:ı-· :sel' 

h b'd .. . . lan bırkaç ılavesı VaıUü • 
sa i ı ir. rop uzer .:1c pulların husule getır k 1 1 eld ed'I in~. 

3 - Tabii drriden clçantasr. Par- · · 1 • 1 k · k' ı · b orse e.r e e 1 en jığı par aı• ı · \e zıva a ıs crı u a· tab·· d ~ ·td' y, ı nıara 
lak altm bir toka ile kapalrdır. Ilir !ela.de robu yüksek .bir gece tu,·aleti ıı ~gı. ır •. o a. tiriı-
spor C'lbisC'si giyildiği gün bu çanta olarak kullanm:ığa müsait bir hale muhtelıf_ )crlenne ~erl~~ 
taşınırs.-ı çok yakışır. Eldivenler de c;tctirir. Yalnız burada ZC\'kİn oyna- tıklara, ınsanı hareke 
çanta renginde, yahut. biraz daha jığı mühim bir rol vardır. Çiçek· bec:t bırakmıyan süslere 
koyu olabilir. lerin sarısını çok faztara çıkararak kapısı - galiba bir daha 

4 - Mat yahut parlak kr<.kodil elbiseyi gülünç bir hale getirmemek mak üzere - kapalıdır. , 
ç~ntalar .bu yıl da moda sahasında- la7.ımdır. Zarif bir elbise içerisi~,., 
kı me\•kıini muhafaza <-diyor. Yal· E ki zaman kadınları ince ve ka· .-Jıu> 

b t 1 b. · · d -· · kolayca hareket edebil1.1•~ -"" 
nız u çan n n. rın .. - .. •c:ı .. ıııı .. eprj~yor 'lın kordelalan, irv>kli seritleri pek ... .,.11JŞ' 

t 1 Ö d - b h t"- • tabii inceliğini ve yuo•· ıki 
ve rcs mc e g r ugunuı: gı ı ma rtı- k k il I d So 1 d b ev 

b ;o u anır ar ı. n sene er c un muhafaza etmelı'dır' • Süs•cr •. l·· ' 
•ı. cnziyen bir man7.ara alıyor. " / 

tar adeta unutuldu. Fakat bu sene· go··ze batmıyacak bı·r rrfizell•l', 
Maron r<.'nkli cldivenltr bu çanta- ~.. 1 

nin modellerinde gene şeritlere, kor- mek için kullanılmalıdır. 
:1elalara rastgeliyoruz. Binaenaleyh şıklık telakkisi budur. 
~li dikiş işlerine yatkın bir b:ıyan 

gerek yünlü bir rob üzerine, gerek· 
c tayyör Ü7.erinc kordclalarla, şe-

Ayvalık Küçük dertli irnzaıiyle aldığımız bir melttuptan: 
ritlerle hem sağlam, hem orijinall· 

, :>Ü ter yapabilir. 
Tavsiyel~ 

.~ "Ancak masallarda rast gelinen bir vak'a benim ba~ma geldi. 
Bize misafir gelen ve bir hafta kadar oturan bir delikanlıra vurul
dum .. Bu delikanlı ötedenberi hayalimde yaşayan bir tipti. Fakat 
ne yazık ki gitti ... Onu bir daha görebileceğimi hiç santnıyorurô ... 
Hayat şartlarımız çok far'ldı olduğu için evlenmemiz .de. imkansız 

gibi ... Fakat onsuz da yaşayamıyacağımı sanıyorum.. .f\.caba bu 
der<lime bir çare bulabilir misiniz?.,. 

Bir delikanlı i1e kcnuşmağa, hatta onu görmeğe irnkan olma
dıktan sonra bir hayalin arkasına takılarak sürüklenmekten ise onu 
unutmağa çalışmal< daha dofru olur .. Diğer taraftan bir genç kızın 

bahusus siz yaşta ve çok tecrübesiz olursa, bir hafta içerisinde bir 
ddikanlryı tamamiyle anlaması, sevmesi, onu l:oir ideal halinde 
kalbine ve kafasına yerleştirmesi, tek bir keHme ile, onun hakkında 
kat'i bir hüküm vermesi hayat mantığına uyar bir şey d<tğildir. 

Bana, öyle geliyor ki, siz .daha bu deli'kanlı i1e göriişür gö. 
rüşmez, hayalinizde ya~ttığmız ve genç kızlık hislerinizle besle· 
diğiniz, hayali bir varlığın meziyetlerini bu delikanlıda sezer gibi 
ol<lunuz ve onu tabiatta olduğundan çok yüksek gördünüz.. Onu 
bir daha göremiycceğim diye ümitsizliğe kap lmayınız.. Bir gün 
si:.:i seven, ve hayalinizdeki vasıfları tamamen ta~ıyan biı;isine rast 
gelir ve hakkınız olan saadete 'kavuşursunuz. , 

' 

· Siyah \'e ağır bir tuvaleti, daha 
neşeli 'bir içtimada giyebilmek. ki
raz rengi \'eya sarı katli f eden uzun 
manşetler iHl\'e etmek \'e ayni renk· 
tc bir kemer takmakla mümkündür. 

ı-.la\'i kadife bir rop üzerine kır· 
mm ipekle işlenmiş birkaç sıra iğ· 
ne işi bu roba r;ok şık bir manzara 
\'erir, adeta masrafsız bir rob ka· 

zandırır. 
Ze\'k sahibi, bir kadın elinde eski 

:mmaş parçalarından yapılmış gül· 
ter. !iyongalar, \'erev kesilmiş ku· 
maş parçaları, bir elbiseyi yeniliye
cek için güzel bir va~ıta olur. 

Fakat ger:ek işlemeler, gerekse bu 
çeşit diğer süsler mevzuubahs oldu
ğu zaman c;ok ihtiyatla hareket et
menin ~art olduğunu unutmamalı· 
dır. 

1'etl '.J ~ 
• Üzerinde yumurta l~~ 

mış sofra takımlarını .te off"'~ 
için bunları ıslak tuz ıle il' f 
sonra ela sıcak su ve sablll' 
kamak kafidir • ,'. 

~ Parlamış olan etbis~eıetil' ~ 
laklığını gidermek içiıı 
kahveyi alınız, parlak cıa ~ 
kahve ile oğunuz, sonra e#' .JI. 
yi tersine çeviriniz. ttı: ocl"" 
lak bir bez koyunuz, soıır• 
yiniz. ~ 

* Çiçek1crin uzun za~ ~ 
madan kalmasını isterse~~ J 
pardıktan sonra derhal 50~,d't ~ 
içerisine atınız. Bir saat \il'~ 
ra.::la kalsın . Sonra bunları tıı" 
kor!':anız uzun mt:Jdct :;o 

kalırlar. 



~ \ llir Çeko lo\·ak köylil ü ,.c mil li kıyafetiyle bir köylü kadın -

\· "'~ .. 
·~~"de ~Ü Çekoal~I Fakat, doğru muydu? Ha~:ı 
--~ J, ;•r ~tap çdamı- Habeşistanın, _ispanyanın,. Ç~n~n 
~ ~. b.'.i .~vıç adını taıı- ve nihayet Mılletler Cerruyetının 
~ ~ ~'-" diinyayı alaka- bugünkü halini göz önüne geti

tlııı ' ~l~d«ki te- recek ~lur isek, pek t~bti o~~r~k 
~dd~ bare&cetieriyle o- şu netıceye varırız: Dort buyuk 

11 ""'tırıdan bahsetmek- devlet Avrupanın diğer devletle
,, dcı: Çckcalovakya rini idare etmek için ittifak etmiş-
' ? liabıburg1ann !erdir • 
~ ~ -1tında nasıl in- BüyÜic milletleri, küçük millet-
~l ·ltıı llduruğun esarc- lerin hukukuna riayet cttirebil
' :.~}\ ~ldu? Tarihen mek için, bütün küçük hükumet
~ ~U~ ~.t Olan araziye lerin bu işi ciddiyetle tetkik et
~t" ili.: 'ri nasıl yerlcıti- meleri lazımdır. 

,dG ,."llll Prağ hükUmcti- Ben de bizzat Yugoslavya kral-

"tııi ~~istiyor. ÇW lığına mensubum, korkuyorum ki, 
tiıı ~~~ ~er mi? bugün, 1793 senesinin 21 ikinci-

de L~ Avrupa si- kanununda O nAltıncı Luinin Gi-
t ı.. ~· ·-'-il. . 1 d'~ •. ' '''•t, oYna,.-.ı ır mı? yotinin başmda söy e ıgi şu so-
~ı_ ~ lirı ve doktor zünü biz de tekrar ctmiyelim: 

~'t ~d.ir? gibi ibir çok "- Bütün bunlan on bir sene 
L.· "'Geıu,1;~dır. evvel keşfetmiş idim. Nasıl .c·lup 

~ "it~ 1 aılen Yugos- d::. bügünün geleceğini tahmin e-
\....,. . ~İdir. d d' 1 1 .~ eme un .,. 
~ • 

1 
lll'11,..L Bugün, içtimai nizamın, bir kaç ·-~ • ..._ ikmal etmiş 

det orada kalını§- büyük devlet elinde yok edildiği-
ni görüyoruz. Bunlar, orta ve kü-

' .... tJ Yakından ta- d' 
~ -..ıırı A.vru • çük milletleri yok etmek üzere ır-
'ftı._.; ttiiıe Pa aıyase- ler • Küçük milletleri d:>üyük bir 

-~ ~l çok iyi ve de- tehlike sarmıştır. Xüçük millet· 

-~ uhlnaktadır. lerin istiklal ve mevcudiyetlerini 
' ile ~nda Balkan muhafaza edebileceklerini kim te-

~ • ıı·aktn Şarkı da iyi ır.in edebilir? Hadisat, bu zamana 

'11"-•~a, .. ~tead- kadar verilmiş olan garantilerden tlc.etıınızı zıyaret 

şürmektcdir. .. 
Milletler Cemiyeti Paktr, Bri

yan • Ke)loğ pa'ktı ve Lokarno 
müahcdesini dütunelim. Büyük 
devletlerin, Avusturya, Habcıis
t;ırı ve Çekoslocakya hakkındaki 

Garantilerinin ne olduğunu da bi
liyoruz. 

Bütün bunlar, bizi büyük dev
letlerin ıiyasetl~rin: bakmağa 

sevkeder. Bunlarla bazı d0$tluk· 
lar yapabiliriz. Fakat küçük mil
letlerin hakiki, candan birle§tİkle
rini göstermeği hiç bir zaman 
unutmamalıyız. Büyük milletle
rin prensipleri, kendi saadetlerini 
küçük milletlerin harabeleri üze
rine kormaktır. 

Dünkü Çekoslovakya 
ne idi ? 
Uç yüz scncdenberi sırf mem

leketinin terakki ve inkip.fı için 
uğraşan Çekler haritadaki müş
kül vaziyetlerine rağmen büyük 
bir sükunetle çalışıyorlardı. Bu
na mukabil, Macaristan, Polonya, 
ve A vusturya<la bir çok kargaıa

lıklar çıkıyordu. Bu sıralarda 

Çekler bunların heps:ne lakayd 
kalmış, sırf memleket kaygusu ile 
hareket etmişlerdir. 

Çeklerin bu çalışkanlığını 

Habsburglular bir gün çekemez 
(Devamı 11 incide) 

Aradaki fark belki şu kadardır: 
Polinezya adalarındaki insanlar 

bir daha beyazlanmamak üzere plaj 
Jannda )-atmışlardır! Ve, garip ga
rip ~illerde }aşamaktadırlar!.. 

Denilebilir ki bu adalar aşk ada
landır! Nitekim Havar ve Hayti a
dalarının güneş ve gölge cennetleri 
halindeki fevkalade nefis ve bay
gın manzaraları bütün dünya için 
özlenen bir rüya olmuştur.,, Şarkı
ları, dansları ,.e nefis gölgelikli de· 
nizlerile bu adalar dillere destandır! 

1ste gerek Polinezyamn ve gerek 
Mikronezyanın diğer yüzlerce ada
lan da birer Havay ve birer Hayti
dir .• 

Bu adalarda hayat, A\ıısturalya
nm içerlerinde bir kabusa tahav,iil 
eden, henüz şafak halinde. tatlı ve 
titrek bir rüyadan ibarettir .. 
Polinezyanın birçok adalarında, 

fakat Mikronezya adalarının hep
sinde biliyor musunuz ki, serbest 
aşk hüküm sürer! 
Aşk hilrriyeti, hiçbir medeni mem· 

lekette olanuyacak kadar geniştir. 
Tabiatin insanlara bah~ttiği bu en 

tatlı ze\·kten Polinezya adalarının 

insanları kadar kana kana içen, kam 
alan insan cemiyetleri enderdir! •. 

Bir defa Polinezyada erkek ol~un, 
kadın olsun bütün gençler evlenin
ceye kadar aşk hürriyetinden ser
bestçe istifade etmek hakkına sa
hiptirler! .. Bizim Avnıpamızda; 

vahc;i hurafeleri mahkfun etmiş o-
~ 

lan büyük o yüksek Avrupanuz<la reni Giucdc evlenmeye mezun bir genç kız 
hangi yüksek kültürlü memleket 

7 

vardır ki Polinezya adalannın her kına sahiptirler! bir ~vk ve ne,.c;e mabedi gibidir. Şar
biri bir jön Promirc olan gen~ er- Karolin adalarında bekar klüple- kılar, dümbelek sesleri, danslar bu 
kekleri ve her biri bir Prirna Donna rindeki kızlar ekseriya civar köyler obalardan civar koruluklara ve Po
olan genç kızları kadar geniş bir den cebren kaçmlmış veyahut da linezya semalarının pullu .~ir cibin 
hürriyet ikabul etmiş olsun?.. danışıklı döğüşüklü olarak kaçırıl- lik gibi bu rüya adalarını orten ;ıl-

Fakat Polinezya adalarında Ok- mış kızlardan mürekkeptir. Zira dızlanna yükselir. 
yanus denizlerinin panllllr gözı-aş· bu kızların çoğu evvelce babalarile Köyün evlileri ,.e ihtiyarlan da 
larile kamaşan uzun gÖ\·deli. baygın anlaşarak kaçırılmışlardır. Birçok- bir büyük kadeh gibi köyün ortasın
,.e nazir palmiyelerile birer peri kı · !an ise kendilerini bekar obalarına da şen ve ~rak kahkahaların kö
zı gibi bo;-un bükmü~ ağaçlan bile kendi isteklerile vakfetmiş genç kız- pürdü~ü bu gençlik obalarının neşe 
sanki bir sevic;menin vecdi içinde !ardır! sini uzaktan tatlı tatlı dinlerler .. 
gaşyolmuş gibidirler... Bekar obalannda bu kızların ço- Parlak esmer tenlerine taze \'e bay-

Polinezya köylerinde - dikkat- ğu kazandıkları paralan biriktirir, gm hindistan cevizi yağlannın ko
buyrulsun ! - bu ,·ahşi köylerinde sonra köylerine dönerler. Beraberle- kuJannr sürünmüş genç kızların 

bek§.r klüpleri \ardır!.. rinde götürdükleri parayı ise baba- genç sevgililerini karşıladıklar bu 
Polinezyahlar bunlara (bekar o- 'arile kabile reisi payla~ır! obalan bizim Avrupanın en çılgın 

bası) derler .. Bunlar her kabilenin Polinezra adalannın bek~r o?ala- memleketlerindeki bekar klüplerini 
her köyün bekar evleridir ki evlen· rı her akşam kucaklarında hındıstan hakkiyle kı-kandıracak hakikt be
memiş genç kızlarla genç erkekler cevizi, sedef, inci, türlü av kuşlan kar klüpleri değil midir? .. 
bu evlere. adeta birer klüp gibi, de- hediyelerile ormanlardan veya tar- Marşal adalarında ise aşk. hatta 
,-am ederler. Kabilenin her genç lalardan dönen koy delikanlılarının daha ileri. daha cömert bir anane 
kızı ve genç erkeği evleninceye ka· şen kahkahalarile dolar. haline gelmitşir. Bu adalarda aşk 
dar bu klüplere devam etmek hak· Bekar obaları köyün ortasında misafire ikram olunur bir nezaket ~(~ l"ılScxndan tetkik bizi pek haklı olarak şüpheye dü-

. · ~~ Türlciye) adlı 1 ;;;.. ___________ ~
1
--

1 ~"4 J, 't t~tinniıın. Kı~e o Göl ne H A B E R ' 1 N R E S M L ·~ .,, )'~~ç, dilimizi çok ~ -
~ llJ._,'1tideri &On derece 

ZABITA ROMANI: 
icabı ve mertebesine kadar git:niş
tir. Marşal adalarında bir eve mi· 
safir gittiniz mi, orada size fo~an 
veya zarif bir kadehle - sunulmuş 
bir likör verine nazik ,.e misafirptr· 
ver ev sahibi genç kızının aşkını ik
ram eder! .. J~ndisine bu misafi~r
\'erlik gösterilen nazik Poli~"alı 
yabancı da bu cemileye m~lmbıl .:~ 
rif kavaliyeye düşen centılmenlıgt 
ihmal etmez. O da karşılık olarak 
küçük bir hediye sunmak nezaketini 

gosterir!. 

'~~ettir. Nitekim bu
\j~ ~dığı rn8lmleleri 

!it, ~~t~k ve ideali) 
larıyle İ5bat et-

~· ~"ı\~J lt iti, dünkü Ve bu-

' ~Jc;a adlı kitabiy-
" tı..".' t iletnine :zengin 
'.ı:'i 1 Luıllnuyor 
""'~~.~ar, T

0

ür:kiye 
'1,.~0ıl~tlerdc bu-
f ~t t::-')'ll)rı baya)lerin
't~dt .. ~ce&derdir. Mü 

· ti:. · tıı •ıı ~kü,, Çekoslo- ı 
~ ~~ l'etle teı'barüz ettir-

~ ~ı .\\> 
e f. ., cıu t~ f\ı~ın sinesin-

~ 'ttlhu §, Yırnıi senedir 
~~ti "n nazımı olan, 

, 1 bir ~~araıunı istemek
}\ llrıı(I,lld~kurnct, feci bir 

~lıl\'ıh 1
: Bu Çekcşlo-

' hır ~ ıtrıyctidir. Daha 
\._ cç ae 

~h~~r, A ne evveline ge-
~'q,j'ti a 'lrupanın muh· Q' ~lılıı tasında bir müsa
>t ~ıt ~~ ~anncdiliyordu. 

dtr ı. •ene evveline ge-
' tı ' 'llikrt 

ttı, ~ 1'tt "' lt" ~etleri tems:ı 
tıı> -ıtt te uçuk milletlerin 

\ li~"i J>lıeainde, kendile-
ı>larak .. . 

gosterıyor-

Bu hediyeler ise kabile reısınm 

hakkıdır ... Yani, bir ne\i misafi~r-

Yerlik vergisi!! . . 
Marşal adalarının çok nazık yıırlı-

si, eğer Tanrı misafirinin ansIZJn 
geldiği sırada km evde bulunll\lyor~ 
sa, misafire Clerhal kamının aşkmı 

'k t ikram etmeh.-te gccı ·mez. 
Bir A \Tupalı için belki bir düello 

\'eya bir cinayet sebebi ~la~k olan 
bu hareket, düşünülmelı kı, vahşı 
!\Iarşal ada!e.nnda nezaket ve mu
aşeret Mabından biri bUlu~uror! .. 

Palau adalarında ise evlı kadın· 
!arda bekarlar klübüne girmek hak
kından mahrum edilmemişlerdir. Fa 
kat r evkalade bir hak olarak: 
Eğer bir kadın kocası tarafından 

rena muamelere maruz kalırsa. ~' -
'ı olma ına ra~m~n koca ınm evın
den ka;ıp bcl~arlar oba::ıı:1a sığına

bilir. 
( Dt•ı·amı ıar) 
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Işık söndü. Merdivende süratli bir 
t l. ek • 'd ld · d Samimi görünen bir tavırla elini 1 

- -46 - Nak leden: f• 
• •e) 

Jan DUran maki.IlC} er l ses l uyu u l aç l l uzatıy~rdu. Kısa sUren b~ t.ercddU. tı, ona hitnp etti.: 
1 

ıı!I 
• dU müteakip Jerar da clını uzattı. - Zavallı cserıın· B !;> 

ni düşUnmed~n geç.sin. Artık ~s~ - ı !yi, ama, onun kadını vardı. Ev- 1ki nrka~a.ş .el .sıkıştılar. F~kat JC'- ancak fakültenin taicbilC Birdenbire Muradın omuzuna eli- lezzet ve iştahla seyrediyor, otur-
ni vurarak: ması davetini bile duymuyordu. 

- Haydi - dedi. Kalk. Eğer o Gülser kırk yıllık ahbaplarıymış 

Gillscrse sana b:ığışlarım. ve hattlı kocalarıymış gibi çok ah. 
Murad sevinçle yerinden fırladı. şık bir eda ile şurayı burayı düzel· 

Giyindiler, iki şişe şarab da iç ceb. terek, iğrilip bükülüp güzel vUcudu
Ierine yerleştirerek sokağa çıktılar. nu göstererek söyleniyordu: 
Keskin bir soğuk yüzlerini ha§la -1 - O gündenberidlr seni görmek 
mı§tı s:ınkl. Kara söylendi: j için neler yapmadım. Nihayet işte 

- Allahüıilem, o.ma, kar yağacn- sen kendi ayağınla geldin. 
ğa benziyor! - GUlser, burada ne işin var? 
Yarım saat sonra kırmızı boyalı e- - Kreside beni öldUrecc.klerdi 

vin önündeydiler. Murat yavaşça AbdUrrahman ! 
söyledi: - Ya burada? 

- İ§te bu ev. - Senin himayendeyim. 
- Çal kapıyı! - Kaltak! 
- Deli misin AbdU1Tabman! Va· 

ziyetimizl ve mevkilmlzl dil§UnmelL 
yiz. Bir rezalet ikimize de pahalı· 
ya oturur. 

- Dur öyleyse ben çalayıın. 
Ve AbdU1Tabman kapının tok -

mağmı şiddetle birkaç kere vurdu. 
Biraz sonra hafif bir Işık kapı U

zerindeki pencereye yaklaştı, ince 
ve tatlı bir ses duyuldu: 

- Kim o? 
- Hemşire biraz açar mısın ka • 

pıyı, bir şey sormağa geldik. 
- Bu vakıt olur mu hlc;? Soraca. 

ğmızı gündüz sorarsınız. Hem siz 
kim siniz? 

- Ben Ko.ra AbdUrrahman, ya -
nımdaki şevketlli Murat, HUnkii.r 
oğlu! 

Murat haykırdı: 
- l{ara, sus, adımızı vermemeliy

din. Sonra babam duyarsa ne yapa· 
nz? 

Işık söndU. Merdivende sUratli 
bir terlik sesi duyuldu. Kapı açıldı. 

Aynı ses daha tatlı ve daha lı;veli 
söyledi: 

- Yavaş gir Karam, ihtiyar u. 
yanmasın! 

Abdürrahman ve Murat girdiler. 
Gltlser gUzel ellerinden birini 

Karoya, birini Murada uzattı. 
- Ellerimi tutunuz. Burada ışık 

yakmak doğru değildir. Benimle 
yukan çıkınız. 

KlWn elini tutan yumu§ak ve tom· 
bul elin titrediğini hissctmi§ti. 

Yürürken yavaf.jça sordu 
- Gölııer sen misin? 
- Cariyen Kara! 
- Neye titriyorsun? 
- Sen insanı titretiyorsun Ka-

ram! 
- Öyle olsun, hele seninle gö· 

rU~~k şeylerim var. 
- .Ama, Karam, canıma kıymıya. 

cağım yemin ettin. 
- Korkma, mülC\'\'CS kanına gi· 

rip gtinah işlemiyeceğim. 
Od'aya çıktılar. Murat dili tutul· 

muş g'ibi ayakta yarı çıplak GUlseri 

1 ı ?Jırm~m& ur 

- Emret canım! 
Murat, bu işten hiç bir fjey anla

mamış, sarhoşluğu da kaybolmu§, 
alık alık bunlara baka kalmıştı. 

AbdUrrahman vaziyeti kavrıya • 
rak Muradı omuzlarından tutup o· 
lurttu ve GUlserl de kucaklıyarak 
onun ynnıbaşına. attı. 

- Burada otur, GUlser. Murat, 
hünkar Orhanın oğludur. Seni gö -
rUp beğenmiş, kim almak dilemlıı. 
Ben yiğit adamım. Ne ı:e.na zulmet
mek, ne onu menetmek dilşünUrUm. 
Gönllin hoşlanırsa gönlünU hoş et. 

Seni ben değil §cvketlu Murat 
himaye ederse daha fazla selamete 
erersin! 

Fakat Gülser ağlıyordu. YUzUnU 
kaldırdığı zaman göğsU ıslanmış, 

~Uzel gözlerindeki sUrmeler hafif 
birer ince çizgi gibi dudaklarının 

kenarına uzanmıştı. 

Murat do., AbdUrrahman da hay. 
ret ettiler. 

Kara sordu: 
- !çelim mi Gülser? 
- Emret Yiğitim ! 
- Peki, ama neye ağlıyorsun? 
- Şevketlli Hünkar Orhanın ca-

riyesi, azat kabul etmez esiresl
yim. Onun oğluna karşı da aynı his· 
le bağlıyım. Ama, AbdUrralıman 

benim sana arzedecek bir derdim 
var, onu dinle de, sonra beni ne i!:. 
tersen yap! 

lkisi de: 
- Garip şey! 
- Hiç g-arip değil Karam. Du · 

yunca çok tabii bulacaksın. 
- Peki söyle! 
- Halvet isterim. 
AbdUrrahman Murada dönerek : 
- Affet. Bir dakika izin buyur, 

bakalım bu kahbenln dileği ney. 
mi.ş? 

Yan kapıdan bir odaya geçtiler. 
Gülser AbdUrrahmanın dizlerine ka 
panarak ağladı ve söyledi: 

- Seni seviyorum, Abdürrahman 
hem o kadar ki, seni kendimden bL 
le kıskanıyorum . Gecem yok ki se· 

GE:Ilç kızın yün işliyen parmakları bir
denbire hareketsiz kaldr. Bütün dikkat ke
silen yüzü bana çevrildi. 

- Tablonuz berbat oldu, demek? .. 
- Hayır. bereket versin mahvetmcm;ş· 

bıma, kudretıme, ırademe bakım il de olmasa nihayet 0 da csiresini, rar kendısını bızzat kendi vıcdanına liyebilcccksin ! 
değilim. Bıliyorum ki benim gibi bir 1 ~~ireslnin kendisini sevdiği kadar de 1 k~rşı suçlu ~ö:Uy~r.du:. Jan onu :üz- Jerar onun ynnınn ge 
kadına el uzatmazsın, fakat, hiç ol· I gılse bile, yine a§ağı yukarı sevi· d~. ~nlar gıbı gorUnuyordu. Kısa devam etti: 1 
mazsa bu temiz ve saf sevgime mer. yordu. bır sUkQt fnsılasından sonra Mnri - 1 - Bu fedakarlık baJl 
hamet et de beni bir sokak kadını j Fazla mal göz mU çıkarırdı. Fa • lt~ransın fotoğrafını l§aretle, lfıkny. geliyor. 
gibi ilen sürülen bir mata haline kat? dane: ı Arkadaşına döndil: tce~ 

1 O .. d" ~u ., s k' yı' i"ıer koma. Acı bana, ?ncrhamet et Ab - - Peki. Haydi sevdiğini kabul e- - nu gor ug n var mı· " . -. en ~a ıne "' 
dürrahman. ! delim. Ne istiyorsun benden? J crar yumruklarını sıktı. Bilı- medın dc~il mi 1 akille 

Kara Abdürrahman hayretle din· ı _ B"ni kimseye bırakma nrada yor!,. diye düşUncfü. Jan, sualine Cereyanı VC'rcrelt JTI 1u; 
1 , ı;tı& 

'iyordu. Yine bu işin içinde bir dala- sırada gör. o kadar. ömrümU dizleri gene kendisi cevab vndi: ll. Jerar teknik b:ızı p 
vere olmasından başka bir şry dil • 'nin dibinde geçirmekten başka hiç - Ben de ama tuhaf sual soru- clu. Jan bunlara cev& 
'lÜnemiyordu. Ne münasebetle GJl· bir şey istemiyorum. yorum. Onu nerede görccckmi ı:in. sonra birdenbire: tıııli 
ser onu sevecC'kti. Sc\•mc'3i için de- Kara Abdürrnhman fena \'aziyet- b~nlm bile gördüf;üm yok. - Seni hiç alakadar e 
ğil nefret etmesi için sebepler var- te kalmıştı. Muradı ııimdi nasıl s:ı· Jerar mırıldandı: Diye sordu. r 
dı. vacaktı? - Jan... - Ne alakadar etıni~'O 

p k' G" DUran, arkadnşına baktı. Gallua - Öğrenmek... c'ı 
- e ı ama, ulser bu masala - Gtilser, dedi. Seni biraz hırpa. . ti . t k 1 b t . t' _ Ne kadar v. a~ı)'ll 

1 

ıse cesare nı e ·rar :a~ c mış ı: 
sebep ne? !arsam beni mazur gür. Şevketlu H' bir k Havır. . I - ıç; şey yo . ,, ,, 

- Aglıyarak, hıçkırarak, ayakla. Muradı uzaklaştırmak için bu çare· u h . 1 1 U d" -1nanmn..·or musun· ıc! 
ı .lllU ten yanış an amış gor n u: .,, ,,., 

rınıza kapanarak, diyar diyar aşa - siz:iir. _ Ben anladım. _ Ha~rır. Öğrcnınel<_,,d 
rak masal söylemeğe gelinir mi Ka- - Öldür istersen Kara! t lııcv Jernr endi§elendi: rum. stikbalim ne o ııt 
ram? - Ne usta aşiftesin ! - Anladın mı? neyi? Hayatımı, kısa •:eyn ııı 

- Kimbillr yine ne orostopolluk lçcri geçtiler. Karn Abdilrra'ı - ın .. .. . Jan anlıyncağını anlamıştı. Lufı <;ibi kabul ediyoru · r 
duşuniıyorsun? mnn kızgın gibi görUnUyordu. Ka- d .i . d'. 1 _ Ölümden korknıu}'O 

E
• _ _ eg ştır ı. 

1 

~ 

- ger sen orostop.olluksan evet. dınm da agl:ıdıgı gözlC'rindcn bel • S . 1 .. U . d Ölmek istemiyortl .. - - enın e son gor şmemız <'n- - .g.lı 
Çunku senden başka bir §Py düşün- liydl. Murat bu vaziyeti görünce içe· b . b , d •. t' y 1 1 lUm saatim g<'lince ıcor~ .. 1 , crı en çoıı: egış ını. nzı ::ın arı 

. o u um, so) cnı en erı ın e ım \' 3 " o • 
muyorum. ridc pek hoş bir roükfılcm<'nln ecre 1 k d . 1 .1 1 . d' 1 d' ~a "ahşaca<Tım ı 

Kara Abdlırrahmanın erk~klik gu van etmediğini takdir etmiş ve Ab . kt . k b 1 tt' j Fakat o"lu"me hazır • s~nın no aı nazarını a u c un. - .. ..ıı 
ruru ~kşanmıştı. Nihayet Gülse~ o.· dUrrahm~n:ı so:ınuştu: . 1 Hakkın var dostum, keşfim, fena 'laatini bilmek isteıni)'O~~ 
hcı gozle bakılınca gUzel eslre'3ın • ı - Benı tenvır et AbdUrrahman. 1 11 ld - . t' dildi-i t k Ne kadar ısrar rdi> • • m anı ıgı ve ıs ısmar e g a ·- - ~ 
den aııagı dcgildi ha, o da nefis bir Nedir bu mesele? d' d 1 ni makinenin önüne ottı 
k d d 1 ' ır e zarar ı... difC 

a ın ı . Ba mumundan dökUlmüş - Baban şevkl'tlli hUnkar, Kresl Cümlesini mahzun bir istihza ile menin seni çok se\·ill 
gibi, itina ile, usta ellerle nnkşolun· ı bil.kiminin hayatını b::ığışl:ıclığı za • dia cdcccg~im geli~·or. 

tamamladı: ,, 
muş gibi bir kadındı. man, onun yalvarişile, GUlserin de • (IJCI 

- - Şimdi knl'§ında "ölUmü habc-r 
Aglıırken de glizeldi, yalvarırken kılına hata getirilmiycceğinl söyle· 

d 
veren makine,, aleyhtarlurından bi-

e nefisti, kıvranırken de hoş~u. 1,JlİŞti. (Devamı t'ar) 
rl .\'ar! 

ngilterede ~3 
sergisı 

Çapraz eğle n ce : 

• ı.-:~ı.. 
ı 1-1-...ı~ 
3~ift.--ı--lf.~--f:.S;_.~f-t 
it ~~1-+-·IC: ~-1---·Uıf..--t--f 
s 

' 7 

8 
9 

Bııgiinkii ~·apraz şcl,lJ, si) rılı lııınc
lcre de lıakılıııcn göriilcre~i \'C{.'hile, 
.\ r kcliıııcsiııc göre lıuzırlanııııştır. 

Yukrırdan nşıığı: 

1 - Bunclıııı ımılırum ulana ,·ahşi 

eleriz, 2 -- Allah i~slzlcre nasip ct-.in , 
3 - Tersinden de il) ni okunun O) le 
bir kelime ki son hıırfi kcsiliııcc bey
gir olur, Bu harf konunrıı Jns:ın olur 
- ls,·iı;rc <leyince oklınızn gelen ıne~ 

Ter.;indcn ılc okuyııııcn gene çok Iın
y(lk \'csseıtım. !l - Tnsdik erlııtı -
Orta As~ ıııla bir şehir adı, 10 - Ma
l· o;ı bozuk, 

Soldan sağn: 
l - Deyoi;lu semtinde huhınıın I· 

Jerar şnsırdı : 

- Sahi mi söylUyorsun? 
- Evet, gayet ciddi söylüyorum. 

Bu fikri kolaylıkla kabul etmedim . 
Nefsimle çok mücadçle ettim, fa • 
kat neticede haklı olduğunu kabul 
etmek zaruretinde kaldım. Bereket 

yi sulardan hiri, 2 - Bcuzcr - gö-
7.un bo) ıc~ine bayılırız. 4 __ l\ndar _ versin keşfimin beratını .s:ıbnamış -
Bunsuz nota olmaz - Zayıflara dok tım, sırrımı kimse bilmiyor. 
torların ln\'sİ~C'iİ, 5 - Uğru~ ıın nıfic- - Ne yapI\'lak fikrindcsin? 
rim se\'inlr - K:ıllar - A'lkcr, G - - Tavsiye ve nasihatini dinliyi'.' 
Fıuıliyct Tersinden tıkııııı.ıLlıkç:ı ı ceğim. Makinem bundan sonra an· 
!:~ınck y~p~nııırnn, 7 .- ~le :-- Bir cak ilim emrinde işliyecektir. 
J urk h:ırfının adı - li.ıc (oz hırkçc) B .. J f k 1 • d · di 
8 - llcr fosnnd:ı iki tıınc Y:ırclır, !lir u aoz crarı ev a a e sevın r-
Tiirk tı:ırfinin :ıdı, - Solun nksi, !) - di. Arkadaşını omuzlarından tutup 
Bir Tıirk horrinin nılı, Sırnt -- Bir gözlerinin içine bakarak gayet sn -
hitap cdJlı. 10 - Aydınlık uid:ıtı. mimi: 

4 

2 
3 
4 

' 2 3 4 5 Gt 7 8 9 10 

A L A B A N D A ~ A 
M A ~ A z A .:'1 N A L 

B i .,. T A R I~ ( ; A 
A N i T ~ ~ 5 A i B 

- Bu kararının beni ııc kadar "' çeJ 
sevindirdiğini tahmin edemezsin 1ngilterC'de lıayvııntııı1 ril' 
Jnn. Dedi. Bravo! l<'r ve hayvanlar için dC 

Jcrar, bu kararın kendi hayatı U. kat ve aliıka göstC'rirler:ııı 
zerine yapacağı tesiri düşünmUyor- KöpC'kl r, kediler, b~ifll J 

lıur lılr lıeldc, 4 :\l:ııı:ısıı konm;nı:ı 

lnrdu kullanılun "Jıfı nlcl:ı ..... , suzii- · S 
nlin Lir eksıği - Aşıkın knllıınılc u· 6 
Ilırsa elıcınıııiycti ~ok, nınn ev P<'nce
re~intlcn göruniirsc d:ıy:ııı tcrl,osn 
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8 
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du. Jan, "ölümü ho.ber vcrC'n maki- girler için lngiltcrcdC , e 
nC',, den vazgeçerse Mari Fransın nnklıır açılmış, yardılll ~ 
sözünü dinlemiıı olacağı cihetle genç cemiyetleri kuruınıuşttır~, 
kızın eski nişanlmna dönmesi pek vanbr için birçok aı.sPfç~ 
muhtem('ldi. Bu takdirde içten içe ba ka yalnız beygirler ~ 
beslediği ümit boşa çıkacak, hiçbir düzilnelcrle hastane ,.ne 

zaman Mari ~.,rnns onun olamıyn - beygirleri satın 31ın:ı.It ~ ~ 

5 - Kekle lıirlcşiııce kodıııa eş olur. 
G - ne,·anılılık, 7 -To\'la lıill~ors:ı
nız f>Öyleyiniı iiı;c ne dl'lıir? -· As
kerlikle lıir nc\'i geri lılzıııcli, 8 -

~·~ tO 1 
; c A ~ E iJ A L- ı 

N E N l~ T E M E L 
cnktı. ı ıllc,. lünceye kadar bcs e . sfll 

ll W~lJJınınJm~ICl!J[!]l!J Dl raUI~ kurulmuş bir cemiyetı11 ııı 
fena şöhretine rağmen - bOyle perili yer· 

1 rafı 100.000 İngiliz ıırııs 
lcrde dola5maktan çekinmediğini söylüyor- r dır • ~ ıı ıtı 
du, her halde ağzından, işime yararabile· Burada anbtac:-,,ıııııdfşJ' 
cek bazı malOmat alınabilirdi. ycryUzUndc y lnız ı.oı , .. ı bilirsiniz. ıes 

Fakat guncş de, ba~ımı, sırtımı fena Londrnnm mc bur ı-u rl 
ler. Yalnrz, birkaç çizgi \e renk üzerinde 
değişiklik yapılmış .. Hilla a. bir patırdı 

duyunca, bunun o esrarengiz elin sahibi 
tarafından yapılmı'i olabi!eceğini dü5ün
düm ve yakalamak üzere derhal yerimden 
fırladım .. l" t tarafını biliyorsunuz .. lşte 
bu münasebetsiz kO\ alayışımdan dolayı 

sizden af dilemek üzere buraya geldim ... Ba 
na kızmakta çok haklıydım!. K;.:nbilir hak 
kımda daha ne f erıa şeyler di.işünmüş.,,ü

nüzdür. 

Fakat, bir daha yapmamak ~artile ... kaldınnak lazımdı. tık görüşmemizdeki 
do tluk, sanı'miyet havasını gene yarat· 
mak istiyordum. Doğru,,,unu söylemek ltı-

halde yakmağa başlamı~.tı. Genç kızın kar- de uzak olmı' an bir ~ c 
§I ında ayakta durmakta de\ anı eder m yo'mş vardır.· Bu ) okuş~'· 
daha fazla konu~rnağa tahammülüm kalmı s:ınlartn gC'çtiği bir ) er 
ya::ağım anladım.endbine gölge veren ağa knktn dürt k::ızık c;ıı.1'ıl111;ş 
cm yaprakları ancak ben de oturursam, l:ır iki er iki er birer -" 

Mübhem bir hareket yaptı, biraz ha!:i· 
mane bir ta\lrla: 

- Açık bir izah, bir çok acı .anlaşmaz· 
hklann önüne gççmek itibarile, en doğru 
harekettir, dedi. 

- Şu h alde •• Bayan Melike .. artık bana 
karşı kızgmlığıruz geçti mi? .. 

- Eğer söyledikleriniz doğruysa, evet!. 

- ~ Teşekkür ederim,.Dcminki mirna1•a
şa.rıuzdan dolayı da beni aff cdiyor mu 'J" 

nuz? 
- Bu sizin hareketinize bağlı .. Siz y~ ·a 

bir gencin bana öyle lauba1i hir .-~:dl 'e 
mu<ımelc etmesine hiçbir zaman mü aa.:e 
eJemem! 

- · Ilir daha böyle hir münaseb~t izi k 
ctmiyeceğ'me emin olabilirsiniz .. 
·- Pekfila .. artık bundan bahsetmiye· 

!im .. Suçlunun idamını i temekten vaz g:!· 
çirorum •• 

Gene bir süküt oldu. Belki benim, hare
ketimi izah etmem ve kendLinden af dıle
mem onu tatmin etmeğe kafi gelmişti. Fa
kat ben daha tatmin olm:.> ... 'lliştım. EV\ela. 
aramızda ha. ıl olan soğukluğu ortadan 

zım,,.eJirsc, bu küçük 1Iclike çok hoşuma 
g:diyorclu ve y:ıkışıkı:;ız, yer::.iz bir lfıubali· 

lik diye tavsif ettiği harekütımla onu incit
lij:fm için fevkalade üzülüyordum. Duy
duğum tcc ürün \ 'C hatamı tamir hu::.ıı· 

sundaki arzumun ne kadar kuvvetli \'C 

candan oldu,6•tınu, terblyeli, 1.ibar bir ka
dında, ben·m gibi • i teıniyerek - bir sui
tcfchhum ı aratmamn az:ılJını tatmış obn 
crke!der çok i)i takdir cdcrLr. 

Sonra. genç kızı. hara1:>enin şa c ~arc:r 
giz Zi)arctçi i, bwimle adeta alay e.:en ı;u 
meçhul re ,:ım hakkında i tic\ ap ('tmek is· 
ti yordum. ~h:.lem:.i burala•'J İ) ice tamdı
ğrna, hatla - l,öylükri korkudan titreten 

b · .. t k b'' k · 13u tıv· enı guneş en onıya !.ece. tı. sile rnptC' lilml.,tir. , 

- I3iraz şu gölgede, otunnama müsaade deta kUçük birer anıtı ~ l 
cde.r mbiniz? dedim.Gune5 beynimi yakı- rlir. Bu tfı.htaların s~~;ı:t'ıı 
yor. Halbuki sizinle biraz şu esrarengiz ya arpa konur. Bu ~11ae ~t 
ı es am hakkında görüşmek istirorum. lcr gilnUn h r snn ·i)'rt1 , 

sUkfınelle nrpasını ~ be' 
Bunları söylerken, ceva':ıını be1demeden girlc> ka~ılnşırk.r. JW · ~t 

!(•'gere oturdum .. Yalnız, hcrhan~i bir ih-1 tan çıkac ık nra~:ıl~::0ıı 
ta·ına, tekdirine dalıa hedef olm"'~tnk için. ~ıkıntı çelrmcmesı içi uri> 

1 , .. j .. 1 .. ld y k d 1• Yolm"u <'ıkmak mecb ,e 
, "":1 ı' ın ~n mum:, un o u r.u ·a ar uza=--- ·riııiıt .. 

l"n ar"b:ıcı bt>Vt;ı ı'fl~ 
la bir yere yerle .mi~lim. Aramızda ikı I yanm:ı bu bC>y~ri tn1'11ıı' 
m~tr ye yu1<ın bir me afe \'ardı. E ... ne o· ı ~ıl·'\r. Ve ıst ~!.' lıtt''·:ıı.ı· 
1 , t . . .. ı k t ,_. ':ı.) ut, ııe o.m:ı:ı: ... ar ı ,, go ... um wr ·muş u. r.e uır nvuç nı:•n, -

(Devamı ı:ar) eckcr at:ır. 
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kuınk;Pıd8,;k~b-~k b;stır~;~ Erm;nT ;akasının Bir eski mektepte öğle ziyafeti ! 

, ~ ~do fa il! eri kim 1 erdi ? Riya.iye hmdziz Efenfü, .,_ Çünkü şişman, idyan :. a~~~;, ~!~~.~.~~!!,.~:.Y~!~:uyoc-
' Siıi ~!1_Gın. 1 B.t Kı.1~apı Mdisesi Andon Reş· Dedim ki: .ıı fta kesriadin:n tevhidi mahreç sert bir adam olan müdür !böyle du. 

t -ma da '"t" kaidesini anlat.~ :e'1 arka sıralar- .derslerden dışarı atılan çocukları 1 ifademe Veli Ağanın ayag-ın-. "arcfırd·. go. urseniz bir tuni) c itimadı azaltmış, fakat Hm· - Bu mektubu göndPrmekte mü-
~- 1Ye tescl!ı duyacağr• ek ~mali milliyesi (!). lehine feda· him bir maksat yoksa tehir et. Aıne· dan Sarı Hasa• :ı Arap Yaşar sa- sofada yakalayınca, Allah yarattı l da yünden a ba terlikler olduğu 
· ·~ (',... __ ,. . hari. mı isbat etmiş bulunduğu rikalı misyoner Faul un Nupri ile kız leblebisi il ( ek mi, çift mi?) demez, onları değnekle ~şek sudan 

1 

için merdivenleri sessiz çıkmıştı .. 
~il t ••• -..v<UUrcıy b oynuyorlardı. gelinciye kadar döverdi. Bereket versin Veli Aga s~n ba-
~la ik' ,_ an u hareketi· için Hınç.aklar Andon Reştuniyi ba· dost olduğunu ve bu mektubu kcn· _ k 

Şİıtıdi bil ."-UŞ birden vurmuş ~'.! ~f..'C•rmek istiyorlardı. Ropcn Ce- disine göstermesinin imkan dahilin- Yüzü karat. : 13 a, arkası ço- Orayı terkedip aşagıya, me te· 1 samağa atlarken masanın altın· 
.... Ô;-hareketzl~ al(yhimizdeki ya· vahi.ı.:iyan da bu emeldeydi, ama, cte bulunduğunu Ye binnetice pro- cuklara dönük o·:m hoca, bir ara- bin alt katına inip bir köşeye sak· 1 d<ın başmı çıkarmış olan Hasan 
, en d !ık birdenbire yu .. ünü çocuklara tar.salar fena olmazdı. Lakin, ba- onun soluğuyla duvardaki hafif 

~le j,...n . e: onun maksadı büsbütün baı;:kaydı. testan heyeti müttehidesinin böyle k ~ 1 1 
1 '"<1.- ed ~ dönünce .onların bu vaziyetini ça~ zan müdür ani olara aşagı ara gö gesini sezerek başını içer:ye ah>h,.., 1YOr, diye aıakav- Çünkü Abdülhamit Ropen Ceva· bir icraat hazırlığı karşısında Amcri ı 

bl...,.:"')Qcakt k .ı tı ve hemen oldu ğu yerden fırla- inip bu gibi yaramazları saklan- çekti. 
~ğj ftı"b· 1 

• Herif meydan hirciyandan bir ikinci mühim şey ka hükumetini ikaz etmesi muhte· 
"' ı at yıp iki haşariyi, e!lerindeki leblebi dıkları yerde yakalayacak olursa • * • 

rı. 0Ynatacktı. daha istemisti. Ele geçmiyen Kum· mel olduğunu düşünmek lazımdır. 
v ıı,..,_, ~ !erle meşhut cürilm halinde yaka- onların ellerine, ayaklarına indi· Müdürün, o gün çok hatırlı iki 

"3~.'"lla t.- kapı faillerinden bir kaçını da yaka- Yaız !\lardiros mektubu tehir etti. · 'k' • 1" · r· · 
~~ ""IUnk ladr. receği değneklerın sayısı ı ı mıs ı mısa ırı, kendisine öğle yemeğine 
• talıadd~ apıda bir ermeni Jamak lazımdı. Kurnkapı fesatçıları Fakat gerek yazıh~ı ,.e gerek tarihi b' d 

Us Aziz efendi ço1: r sabi bir adam artar, üstelik onlara ır e cuma geleceklerdi ve o, şimdi onun için 
~lıteyakk· etmişti. Hükfunet Tomayana karşı menfiydiler. Hal· noktasından veya herhangi bir zih· olduğu için şicdi lbu iki haşarinin izinsizi verirdi. hademe Veli ağayı çağırmıştı. 

nhı. \'e nı~~ .bulundu&ru için buki Andon Reştuniye itimatları niyetle bunu muhafaza etmiş ve suratlarma, enselerine tokatların iki yaramaz, buz gibi sofada bir - Haydi, Veli, dedi, şuradan 
·"G d ıtıne münhasır ka ,...,rdı .:\fardirosun evi taharri edildigwi va· l ~ l b' ·b· ı · · f l ~' erhaı · " · bi inip, biri kalkmıya başladı. Fa- müddet melul me u ırı ır erının ır a çarşıdaki işkembeciye, söyle 'n faiij ~stınlmış, fakat Ropen Cevahirci yan bu itibarla kit ele geçmiştir. kat, sarıklı muallim çocul;ları böy- yüzlerine bakt ktan sonra ,nihayet ki bize en büyük kaselerden bi-

: ·~ti. Bu ~rınden bazıları ele Reştuniyi iş başına geçirmek veya Mardiros Elizden Tomayana çok le kıyasıya tokatlarken zaten faz- mlidürün dayağı:ldan kurtulmanın riyle dört yumurtalı güzel bir 
~~Ur }{aka tamamile ayn buna muvaffak olamasa da onu Is· mühim bir mektup geldiğini de ha· laca arkaya eğilmiş olan sarıklı fe- çaresini buldular. Sarı Hasan, so· çorba yapsın ve yarım saat sonra 
~· YaJ.nı; b ına~arla alfıkası tanbula getirerek onun yoluyla ber verdi, bu mektupta Eliz: si nasılsa soba borusunun teline ğuktan boyuna kollarım göP..,ünde onu çıraklarından biriyle buraya 

d1ıııı,_ ~Üddet uf~~~ıse 1H~n~çkla· Kumkapı faillerini öğrenmek isti- "Bu meselenin meydana gelemiye- taktlarak yere yuvarlandı. Tabii, çaprastlayan ve arada bir r. ·u ' e- --7ndersin 1 Sonra al şu çeyreği, 
~U· liın ıyet erını dur- yordu. ceği söyleniyor .. demişti. Tomayan bunun üzerine sm.:fta bir gül- rıru hohlıyan Arap Yaşar.. ! ., r .uuallebiciye gir, oradan da bü-

ıı faili ~ak_lar arasında bu .?\fahkeme kararnamesinden de an· bu nziyeti endişe etmiş, l\lardiro· medir koptu. Bu gülmelere büsbü- sofanın bir köşesindeki kah :r · _. t ün bir tabak kaymaklı ekmek ka· 
erinden b·ırkar kı·~,· , ·ar laşıldıgwı uz·· ere Ce\·ahı'rcı·~·an buna sun d•ı...ı· fı"krı"ne mu··racaat etmı"c: fa· k ı ' d f l b .4.: e bu . ~ ::: - ruı " ' tün içerleyen Aziz hoca, rastgele örtülü büyü masayı ışmar.'"'c ı · ayı ı a, uraya getir, giderken 

il-.a:ıı_~n n t 'a_k~}:1 da idare e· muyaffak olmuş ve Andon Re~tuni- kat, o da bir şey anlamamı§tı. Hal· üç beş çocuğa daha okkalı beş , Bundan pek bir şey anla: ·o- . ti' kapıcı ömere de söyle, beş ,on da-
~~ 31 ~ u.nı ıdı. 1309 senesi, yi lstanbula getirtmiş, Kurnkapı buki vaziyeti ben takdir ediyordum. ~n tokat savurdukt<.n sonra bu ha- Arap Yaşar arkadaşına sc:.-du: kika sonra bizim eve gitsin, ken-
~ ~lefhiın~ncı Pazartesi günü fesatçılarile görüştürmüş, kendi de Elizin bu bir dolabıydı. ıe sebep olan San 'Hasanla :Arap _Ne diyorsun be?. disine bir tepsi hindi dolll)as.ı ve· 
'~ ka 

1 ı;zraı;ında mahkeme- bunların yerlerini öğrenmişti. Benim Merzifona gideceğimi öğ- Yaşan kulaklarından tutup ikisini - Şu masanın altına gire;frn ! · recekler, onu alsın, gelsin!. 
' rarnamenin başlangı· Ben Andon Reştuni Istanbula renmişti. Bittabi Avrupada müfettiş de birer tekme ile sımf kapısından - Ey sonra?. Hademe Veli merdiv-enleri 

Ater, geldiği zaman Karadeniz yoluyla sıfatile bulunan benden umumi bir dışarıya fırlattı. _ Sonra da bütün smı:l:ı r ders· inerken zavallı Arap Yaşar, bu 
rr/'llıdan A.nd 1\Ierzifona hareket ettim. Elizin bü· rapor istiyeceklerdi. Bu sırada da Kışm en civcivli tıir zamaruydı.. ten çıkıp ta çocuklar aşağı iner1·en kalın çuha örtülü masanın altmda 
'' >'eden D on Reşlımi Is- tu··n ısrarlarına, tchdı"tlerı·ne, kor· k 'te Elı"zı' bu m"ktubundakı' b' .a · · ! 1 e:d f"f b' u ıı ers d ·omı • n '" Mektebin denize vt poyraza :ha· aralarına karışır, ız e m "rız · " eta ha ı ır uyku kestiriyor gi-

ıı. tada... aa ele avdet ey- kutrnalarına ragwmen lng·ııtere'-"e ak d · t• h ed cektı· Ben b k ·r· k b ld d 'llllek· '''C11fal'k· .ı m sa mı ıs ıza e · u kan ve gavet geni' olan üst kat so- Yao::.ar bu te lı ı a u e •ere · biydi. Sarı Ha<Jan ise dört yumur ~ 1 ı ttııı . ı ı hazreti padi· .ı :s :s 
ııtt t enı/er· · dönmedim ve iş başında bulunmak hükme muttali olunca, işin netice· fası, şimdi, Çorlu l-ırlarmdan daha düt ederken sol kc-ridorda-ı l"' .. ı- talı işkembe çorbası, hindi dolma· 

'1 li1l14 t ' ısyan ettirmek 
ile-.· ahrı'k. . arzusile kötü mukadderatımıza doğ- sinde tehlike olduI,rı.mu düşünerek sogwuktu. Hele Okmeydanından rün kalın öksürüğü du,, · .ı ve sı, ekmek kadayıfs falan di'"' irin-

ııı. ''IYatla at t'e ıfsadata J- : 

-,a~ 111a1~ ru yola çıktım. bir yolunu buup g~ne Avrupaya kopup gelen sıkı bir yıldız poyraz- hemen ikisi birden sofanın hiı : ı · den söyleniyor ve yutkunup duru-
~ .. ı. 2aıE1 • ıumal bulunan 

''lll(ld €.tı Samsunda vaız Mardirosa rastgel dönecektim. Bu suretle Eliz de mak· la zangır zangır titriyen camların şesirıdeki kahverenkli ört:.i ii bü- yordu. 
'&inde lrz l{llJıık adamlarından ve dim. Sarıldık, öpüştük. Buraya kili· sadına ermiş, gene bana kavuşmuş aralığmdan içeriye dolan rüıgar, yük masanın altma gird'ler v(: • • • 

le ,·ı. .0 dkada apı vakai fcsadi-
"lil r z se için bazı levazım almağa gelmiş. olacaktı. sofada yaman ıslıklar çalıyordu.. masanın örtüsü yerlere kad"r :.a. •• Orta kattaki zil, öğle paydo-

. !Qır ia 
41 

ile }[1 ° a~ ban ermeni· Barın bir mektup gösterdi. Bunu A- Bu desiseyi derhal anlamı~ ve bu· Vakıa bu iki haşari çoc~tk için tığı için ortadan tamam1:;·1c i .. kı i· sunu çalar, çalmaz:, .önden yorgun 
'ltıad,· ltJe[o.. ?.ra • vesair 0 gibi m·er:.··kalı m"ıs,·oner Faula ,·azdıgwını ·· h l t O adan b "b k k b k b ·ı ' 1 kal d k l y '' 11! t l .ı J na gore azır anmış ım. r u, buz gı i yerde kırk, ır eş ni ay ettı er. · ~:a ar, ar arın an arın arı a· 
~I fde,, b· ·" a eatile mcmiye· so··\;·lcdı·. l\1ahkemede epe'-"ce ehemmı· 1\1 d" la b. l"kt d" dük" · ,.,.olda d k"k · · k k k 1• • ş· · · e gayet ser· y 1· 1 ki fl d te " ırı · .ı .ı • ar ıros ır ı e on . ı. ' a ı a çıvı esme pe vır §ey ışman, ırıyan v • 

1

. t:~-~ o an çocu ar sını ar an 
'•• 1ıı14lak ne ıltihak için miı-er t yetle tetkik edilen bu mektup hemen bazı crmenibin mübalağalı istik· degwildi. Onlar şimdi bura- diır fo~:~::i . ..:.'1 ö1·:ı-ci:11 ~ teht · l.ık ı;ibi bcşanmıya başladılar. ~11:11 a ta bıtlımdukla· 
11:~ hemen şu mealde idi. ballerine şalıit oldukı Umumiyetle. da deniz: ü z e r i n d c ay~z-

1 
n takırdatan~k geniıt &vfadW1 "" r 1 Lffain ne yazık ki bugün şiş-

ftsaıft 1 te \·e bu "B11 yaz genç hristiyanlar ~irketi elleri yüze gö~ürmek selam olarak da kalmış bahk;tlıır gibi ko.•a- ı ti ve sol taraftaki kendi odas !'il~ man, iriyarı ve gayet sert müdür, 
"rl atını suretle Kumka· 

ttzıı~ <>ldn da Hınçaklara il· teşkil edip bir Jıaftadanberi anw kabul edilmişti. Bir de buralarda rım salhyarak, avuçlarını huh la- rip zili çaldı. . ö~le paydosu zili çalar, çalmaz 
1>-1 Ukla nizamlarını t:azetmekle meşgul ve Hınçaklı ermenilerin gürcü elbise- yarak, ceketlerinin yakalarını, en- ıBiraz sonra acele acele merdı- hemen odasından sofaya fırlamış <'- · •ı.ır. rı tasrih olun-

."'ttJc tr btmdan böyle anm icaratına başla· !eri giydiklerine dikkat ettim w selerine kaldırarak vücudlarını bu venleri çıkan ha.deme Vcii ağa az ve Pst kat sınıflardaki çocukların 
tııG,,· l~~ ve havalisinde gc· yarak bil kış bu genç hristiyanl.ar bu i~i anlamadım. Gürcü' elbiseleri yaman soğuktan biraz koruyabilir- kalsın bu iki yaramazı ma , n ' 1

- • o .:-ın geçiş ve merdiven9en 
ll~betiJe ~': !;Jkan bu hadiseler bölüğilc belddı Ştj•taniyeye hücum IImçak çetelerinin kıyafetiydi. Bun- lerdi. Lakin ya müdür o~a::mdan, tmda yakalayacaktı. Çüı , u ır.-· i:ıi)erini sıkı bir göz hapsine al

: -o: İddian·••Ud~ei.umumi Arif ve fütuhat ve zaf ule geri dönerek lann Hınçak çeteleri le ne alakaları yahut kendi dersinden birdenbire dür odasına girip zili çaldı" · n son mıştr. 
ıtı CUnesının bir yerin- hudut başuıda alayımıza zammolıt· olabilirdi? sofaya çıkıp ta kendilerini rö- ra acaba meydana kim çık< -:ı', ? di· Bir .al k Hasan, kahverenl.di 

1ı ,,.. nacak epeyce gençleri müşahede .. ,, recek olursa, halleri pek Nman~ı. ye San Hasan, örti.i " · (Latfcn sayfayı çeviriniz) 2.ll "1'~ sen 
a)ı :lta1101 edenberi nimeti ıız· 
ı.tr~~!etj a'/eniye ve atıf eti ul
~ ... 1Jıı 01 'YYe ile Pervcrdc ııe 

""l(l arak z· . 
Qi • 1 elah m cenah miis-
ı. 1 salt ~" ~ tııın .. anatı seni yede 
ı e ı ı 14 anı 
QrQ Orıatı an ve naili re-
'f sanı tııqk Qhane • an olan Ermeni 
"I •' Si Sa•• ' 

ı ''b •ıliuı1ahi J cı. madclctvayei 
<c ... eaı saa kde §ımdiye kadar 

·ııı/ı· ı ai 
r li 'Yet, har . mülukô11e vcç-
1 taıııa 71Yct, diyanet aka· 

•Jı. ~[ Tını , l ' 
( ' -. 1' taa nu ıaf aza etmiş ve 

ıe~ truzat 
• '11 "ı ı maddiye ve ma-l ı 0.tun 

ffıb tıe ... ve malı/uz kalmış 
~ ·"etna["k · 

e •~· ile 1 1 malırnscdcn 
. ıy hı l 
ıp t:j11d cm eket ve kaza 

d, L '14ı e ccsinı b. ~ı · ıırr anı mca ıt, u ı nıe-
'lt b ile Kib .111eclislcrj olduğu hal· 
ı ıılı b 1 anı l 1~ ı tdh h a ve efkara mebni 
tı , .,_ a a11 d 

1 ıbli 1111tı evlet ııe sallana· 
lı~ "ı :Oııeler· garazkarana re ilka· 
~ bQhr,'tei •ne krıpılarak mema-
vo 1411( Şafıan . • 

ıı c '1a>ı k cmn ermem 1•ıes 
ı. /~asın d asabatında ara sıra 
:~keıe '111-: ee~j Ubıtdi\•et Vl cdcbı 
"'vır· "nar "' ı,. 1 ıııc•,,.d ı olacak lıarckat ve 
"' ·?a ' "tı.a 'ı tı tc . ·• Taneye teşebbüs «t 0 t cssııfl 
I ~r e bu c·h c müşahede oiun
' 'a ı r• fk cı.ı >ıı n;11 ' c •an ımııımi_,•e· 
Qı ~~, ıet sı . - -

ıı. '' &İbi tretıle gorulmck-
~~\t ~ita ıcb bazı ccraim ı:e ci11a· 
ııı ıııı ı eb;, 

~t 'IJ4k14 ~et ı•ermel:te oldu-
' b~ . 'netı se . . . . •11 2ıb; nıycum dıkkatı-

"' •rakı anıaz • ı~0 er; 01 ve a'Mali seyyie 
~. ite 1nıya · 
~ "ıııti "kaza n ermem tcbeaı 
~ oı. P oı... sının tcessiırlcri· 
t\ "• "'akta ld v • 

~"trı,1: • 0 ugu maUiımı 

~tdıticte Ve b 
~' •

1 
e _}'ap11 u. su.retle muhtelif 

lııt~ erı i~h ~ ıhtılal , e i yan 
bareı. . lunarak bunlarla 

"'etı b' ırleştirilmektedir. 
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at:~. içinde ~iddetli bir sabırsız
ı k duyuyordu. 

Yirmi dakika kadar ~::ma: 
- Beni aldı~ın yere 

dedi. 
çıkar, 

Gondol sahile yanaştığı za
man, şehrin üstünde çınhyan 
bir tuni sesi, saatin tam .dokuz 
olduğunu bildiriyordu. Artık 

geceydi.. Şimdi etraf ve rıhtım 
ta:namiyle tenhayclı. Bambo mı· 
rıldandı: 

-Nihayeti 
Gondolunu sahile bağlamıya 

çal şan gondolcuya parasını ver
dikten sonra karaya atladı. Şim
di düşünüyordu: 

- Bu adam benim niçin saat 
dokuzda burada bulunmamı iste· 
di. Ben bu iki saati burada na· 
sıl geçireceğim .. 

S:ıat d~kuz buçuğa doğru 

;:uhmeşrep Emperya, Aratenin 
kati' iylc konuşuyordu. Katip 
gi.izel kadını kanala bakan pen· 
c:lerden birinin önüne getirdi. 
Rıhtım üzerinde bir aşağı, bir 
yukarı dolaşan bir gölgeyi gös
tererek: 

- Bakınız! dedi. 
- Şuhmeşrep kadın titreye· 

ret< mmldandı: 
- Evet o! .• 
- Evet. ... K zır.ızın ctrnfıncl:ı 

dola§an a':lam .. Zaman 'kollayan 

bu adamın kim olduğunu anlı• 

yorsunuz değil mi?. 
- Siz bana kızımı kurtaraca· 

ğınızı söylemiştiniz .. 
- Evet .. Eğer zaman müsaa

aie ederse .. 
- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Bu adamın hemen birden· 

bire işe girişeceğini mi sanırsı

nız. Hayır, hayır .... O .daha dü
şünecek, cürmünü nasıl ve ne 
zaman yapacağım kararlaştıra· 

cak. Lazım gelen tedbirleri ala· 
cak. Yapacağını ondan sonra ya· 
pacak .. Bunu ancak iki üç gün 
içinde yapabilir. Ben faaliyetime 
yarından itibaren başlayacağım. 

Emperya ellerini kavuştura· 
rak mırıldand.: 

- Kızımı kurtar-nız ! 
- Tekrar ed:yorum, madam. 

Yarm:lan itibaren kızmız kur· 
tanlmış ol:::ıcaktzr. 

İlave etti: 
- ümit ederim ki bu hadise-

ye daha uzun zaman intizar e
decek değiliz .. Kardinal gibi a· 
damlat>d:::ın gelecek darbeler ol· 
.dukça korkulu olur. 

Saat o, u çaldı .. 
Aratcnin 'katibi Emepryadan 

müsaade istiyerek ayrıldı. On 
qa1'ika sonra büyük bir gonC:o· 
ilin geniş ve süslü tentesi alt n· 
da hemen elbisesini değiştire· 

rek Bamboyu kanalda .dolaştıran 
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ratlcı gidip, Jan ·dö Mediçi ile bir 
mülakat yapacaksınız. 

- Bir dakika bile slurmam. 
- Ala ... Kuvvetinin mikda • 

rını biliyor musun? 
- On beş bin kadar mızrak

lı ve arkyüzlü. Dört bin taban· 
calı süvari. Belki .en beşten 
fazla top. 

Foskarinin yüzünde bir te • 
bessüm dolaştı: 

- Venedik Curnhurreisi ta • 
rafından ona tebliğ ediniz ki ha 
iz olduğu harp ...dehasile, elin -
deki kuvvetlerin hiçbir faydası 
yoktur. lşte ben bunlardan bir 
s:mcre elde edebilmek için ken
disiyle anlaşmak istiyorum. Yir 
mi bin kişilik bir kuvvet veri -
yorum. Sanmm ki bu kuvvet, 
elindeki kuvveti yüzde yüz art· 
t racak. Ona söyleyiniz 'ki bir 
defa bu kuvvetleri birleştirecek 
olursak .. O zaman ... 

Bir lahza dur.clu. 
Foskarinin sözünü Araten 

tamamladı: 

- Evet mons~nyor, bir defa 
bu kuvvetler birleştirilecek o
lursa bütün dünyanm yegane 
hakimi claca1<sınız. Böyle de • 
ğil mi? Sonra buna Rovigo, 
l~remeon, Florans ve Manto gi
bi müstakil memleketler bu 
kuvvetlerle ezildikten sonra ... 

- Siz hakikaten nadir yara· 

tılmış1ardan bidsin!r. Evet bun 
lan söyledikten başka §Unu da 
ilave etmeyi unutmayınız. Ben 
şimali 1talyada muhtelif unsur· 
ların 1?Jribirlerile boğazlaşma .. 
larının canım Po nehrinin insan 
kanile dolu bir halde akmasının 
aleyhindeyim. Benim, bütün bu 
dertleri önliyecek düşüncelerim 
var. Bambo 1 Bunları sen bilir
sin. Dostumuz Aratene de an • 
lat. 

- Emin olunuz söyledikleri· 
nizi harfiyen yapacağım. 

- Birçok gecelerimi uyku • 
suz geçiren hayaMerimin haki
kat haline gelebilmesi ancak ve 
behemehal Mediçi gibi mukte· 
dir, müdebbir ve kuvvetli bir 
kumandamn vücudile olabilir. 
O da şimali İtalyayı yalnız bir 
tek. .. 

Birdenbire durdu. 

Araten tamamladı: 
- Yalnız bir tek krallıkla 

idare etmek. Ah mansenyör, e
ğer bu düşünce hakikat olursa 
bütün dünya altüst olacaktır. 

Foskari devam etti: 
- Venedik İtalyanın anah· 

tandır. V cncdiksiz hiç bir şey 

yapılamaz. Halbuki onunla pek 
çok şeyler yaptlabilir. Gemile· 
rimizi, ecnebi 'kralların angar• 
yasında kullandırmflktan arttk 
bıkttm, usandım.. Gemilerimi· 
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ôrtünun altından s vı m.. • ı n 
hnfifçe ürtüyü aralık c..Jecek oldu. 
l"ak3t ı:özleri so.ada mudoru LU 

ı i.;r görmez hemen örtiiy u iııd:ı :p 
u:r kô~:ye bÜ'zülJü 

• * • 
Öğle paydosu zilinden J ir il.i 

da'::ika scnra, m_C:GrUn iki C:av.•
li ve hatırlı misafiri ne !e s.:: 1- i 
de davetsiz V'e kendi geleı m·
{ rle birlikte i.ç u1ar~k ~c ·ır:: )~. 
di. Şimdi -n dı..1· l:.u Lç rr.; d:.;11 
sofatla iza.!ıat verit rC:..ı: 

- Bur:ı.;ı cv·Jun:~ :ı ıf. E 
ıa:;ı beşinci.. burası ahncı ...• Ş 
rc:.sı mu:ıll:ml::r O...:a ı.. Şu kc . ..c. 
l.i oda c!a bizim oda .. 

Tam bu aralık hademe Veli i 
Kapıcı Ömer ve bir b;:ıJ:.a ı.a· 

me d:ıha ellerinC:e iş!<e~b.e k.:s:ı;; 

hindi teps~si. kadayıf taba., , c1. 
mek, sürü.hi, bard:ık. klşı:C ve ç;<ı 

tallarla sofaya dizildiler. Miıdür 

- Buyurunuz efendim! . 

RJ\Rf':R 

Doğu 'd a 

Erztırum 
• 
ını a r 

milyonlarla 
olunuyor 

Ku"ulan imar Birfiği mınlazaman çahşarak 
hal'..:evi, ılı::alanla otel, gazino ve nümune evleri yaptırıYot Haı;llha=ıe, 

E.·zunı.m, : 1~~u'-i ı ŞC:1rimizde 

~ mulhakü~~..ı '...:.iyük bi: .. u:".ı.una 
.! bayı ' . :1!: hare!,cti var. Cmnhu· 
iy.ct rıt m-=a y:ı,:-- · , )ar::.~ı

an çc~·tli ~ !c;:? on bir ene için· 
le yeni \"e müJ.iınlcri de 

1 
Ju\'.C olunnınkt.D.Jır. Bu yıl 
eren ~eh:im· ;;! \"a<dığı zrunan Erzu-
·unu ge·~,.·~-. ~ ::.:mizde \"C mlilha
..atta büvQ: c;.ımhu-·. ·et eserlerile 
·.a;şı'a~ac:ıklardır. eu eserler neler· 
lir? Bu ~;tubum bu suale CC'\ ap 
~ m ~ • ;:a _ ;-! .. tır. 

Deyip misafirleri k:nd: sıc:ıcı·.

1 ve· oldukça mükellef odas na so~- Y er.i inşaat 
tuktan sonra hademeye emir ver Hu.,u ı mı.:,.a~ebc tarafından k::ı-

di: .a!arda k::ıyma:{am e\•leri, bazı na· 

\ - Koyun şimdi o ellerinizdek: tiyelcrde nah;y~ mücii.ir C\'leri yapıl 
leri şu masanın üzerine!.. ı :ıaktadır. Ş~hrimi.zdc büyük bir 

Veli ile öteki hade:ne eller :nde- .ührcv · :? hastanec:i \ _ bir doğum 
ki şeyleri masanın ü~rine koyar-1 Fu!' o!eufan b:ı .. •r.-n ~ fön•~ • fıışı yıuı bu kız, "I or lırYcsfoJclir ,.~ fut- ,•e çocuk bakım evi inc;a edilmekte
latlten kapıcı Ömer itiraz etti: 1 bol m~·arrn:ı gitU ';i 1am:ı.n, tı_ş:n:ı bu h.·rr:; i ı:iym< l 1cdir. Bu urrtlc ::r. Bu lıa ·taıio en modern tesisatı 

- Efen.elim, çuha yağlanır, çu- şimdi 'I onılr:ıda h:i~ 1 bir moa çıt. ·w -tır. Uuniliuı e\"\el de at koşula- htha edec~k \'C yüz bin liraya çıka· J'uıi 1umdan E1ztımm '*'""mı 
hayı kaldıralım da yerine bir sof rınn ' iJr;:ı hıuhol:ırıo, :ıı,tmlann:ı nt 'c ro~ry resmi taktıl.ları gvıiH. ;aktır.. •. . • • . ·~ 
ra örtüsünü yayalım!. ınil-:;ta. Şehrın ba~lrca umumi caddJeri 1 '1~baha yap~lm~k~adır. Bunlard~n 1 · \ ıl~yet~n ~ı sene 1Ç1. 

Masanın aJtından bu sözü du-! - -- nın parkelenm~si işınc devam edil 1 ~7.ta altı ~at.eli hh apa,trma~, ıkı ·~ar~t~lerı.ibır n_ıilyon ~ 
yan Arap Ya .. .arın ~ri:udan, ~ 1 b:,· tabnk ekme'' kaclayıfı ile b;r / ıeği müdürün ma&a altınJaki dizi nektedir. Erzunımun m.:.Jrc yerı 1 u~u~e ~\'J ~·aptrrılmrş \:e kıray<ı .'~~ ~·j sene ıil' 
kalsın, ödü kopacaktı. Hasan, bi-

1 
sürahi su ve dilim c'kmeklcr, bar- ne çarptı. >fan thca:fa birçok nümune e\·len enlmıştır. mar 1Şlerı ıçın 500.00o 

ra örtüsü yayalım!. da!dar, çatallar, ka-ıklar bulunan 1ı 0 z"'man ;'apılmıc: \'C kirm.·a ,·eriım·ı:::-+·ır. Erzururnun meseresi olan llıca.:a caktır. .. müdür, hiddetle ye· ~ ~· 
- Merak etme, misafirlerin y<ı· masa olclug~u yerden ayaklandı. . "1"' k d- ıı· fl • 1000 1 ı lı·r ··e 'ıkı" kı"s"ılı"k ban\·oJu ot~• ve ga b" .. • . 

1 

rınden fırladı ve rr.asanm alt ndan ·' ... r ez ;.: e 1 sıııı 1 \C at: "T ~ - -.::ı Muallim melde I~ 
nında dövmez, befki de dayagı Tabıı al.ındakil:r de beraber... d" . k e alabı"le-e'· bu-,·u-1·1·ikte b"ı k 0 aptmlmı<-+•r. lhca.da bant.·ola· 

. . .. . . . ızme do unmuş olan şeyi nasrl- j ' '" ·• .; ~ u r n1e · 11"' J U • ~ ~ 
Yemekten sonrua bırak r Şımdı b:.ı ağ r ır.asa uç kı'"'" n ' b. h" k"' 1 d 30 ·ık ın bah""3i ve ha•;uzu tan.'!:m edil· mumı mu\ 

.. ., . .• 11 . ,d . ' k ~k-. 1 s:ı, o günlerde mektebe C:adanmı~ .:-p ınac;ı.' na, ıye 'e ·oy er c ı :r- .::o!ı: ~·eni eserler kavu~tu ~ 
Kapıcı Ömer. sofra örtı..sii al· c erm e ve } erC1en .anca . ı ı. 1 k . n"',·tcp l'ıııası "ap lmakt· d r i-.tir. · J • 

.. • o.an ar .. ız edı sandı v• sol ayağı ..:ı~ • ~ 1 •1 ı · "nce bao:.Janan muallııtl . 
m,lYl giderken m:.idür ötcl:ilere: uç parmak yukarıda olarak agır . _ . . y b 0 ~ .• ..tC 

• .d.. . d .0 k j de masanın altına dogru ŞJddetlı ı· b e ni sinema i.usı na-ının t.·atakhaneleıı. ;,.ttJllP:: - Çulıayı kaldrrmıya hacet agır m..ı urun o asma gı er en . mar ir!i,6i J 

1 .:ı k"l d k k 11 b1r knç tekme savurarak bağırdı: lmar birliği 200.000 liraya çıka- bit..'Tlirtir Bu bina !\f~ 
yok, dedi, gelecek masa örtıisü a tın.:.ıa ı er e uzu uzu me Seımaye.): .. :n mühim b1r 'kısmı • · • . · 

ı·~ olan bürük sinema binasının tince uııe,._•.e tahsis edı 
muşamba olduğu için onu çuha- oynar gibi y.arı flür;.inerek, yarı e· - Pist, pist, pist AU:ıhın belli- ,fülyet husu i muha ?.>eden, bir Jm 

- . ··rı . . l . mcklı"yerek ayru· ~.:ı.,va gı"dı"yorlar- sr pı"st :; bin liralık kıc:mını ihale-etmiştir. ıı.tm·ar kısımlarına Jiet 
nın uzerıne o ers1nız, o ur, gı- ~" .. ,, • •·· .ır da :Erzurum belediresi tarafın· 
der. dr. Müdürün, ayağındaki kalın kö- fan temin edi~erek bir .. r:rzurum lu bina yan cephesinde 11 dükka· ~e;miş bulunmaktadır· 
Ş"md" y l H • • • selelı" f!::tı"olerle masanın alt ..,., ıı \"e içinde 5 büroyu ihtiva ed~cek Hikumet binal•~4..4ı ı ı aşara asan masanın - ·- tmar birliği .. teşkil edilmi~1İr. :tJJ"" .. 

altında geniş bir nefes aldılar. Fa- - Nasıl çorba efendim!. savurduğu Lu şiddetli tekmeler- lmar blrliğinin iki i vilayet umu· \'C IOOO ki~j alacak bir sinem~-~~o- .~,kale, Hasankate ••. Ad~ 
kat bu kor kuyusu gibi sog-uk ucr- - ilik den:ilrn, ilik!. den biri boşa gitmişti. Fakat i'kin- rn. b"Jlunac:ıklır. Bu salonda ~ııx- tum, Karayazı, tspir P"'"" 

, mi muhasebesinden, ikisi beledire e. tihatı tamamen elektrikli olacak· ıart 'J4 
deki masada yemek nasıl yene- - Lakin s.:Z agır davranıyorıtu- c:ıi Basanın kaba etlerine, üçün- n_cli inden fot:hap edilen dört aza- ı~rinde hükumet bina ~ 
cekti? • nuz?. cL.sii de zavallı Arap Yaşarın bur- 1 'bir idare hey~li va:-dır. Bunlarn tır. tadır. Bu binalar ötıiln1~ 

Ne .ise, çok sürmeden müdürün - Efendim, midemi 5orba ile nuna gelince odanın içinde bir \ali ba~kanlık etmektedir. S!!l.ırin ağa{;lanma!;J, parkın tanzi- :.yı için<.lc bitmiş, \e 
sesi bunu da halletti: doldurmaktansa asıl iştahımı hin- kıyamettir koptu. ni işlerinde hususi muhasebe \"ebe- binalanna geçmiş bıil 

-Mu~ambayı örttükten ı::on

ra, masayı usulca kaldırıp benim 
odaya, &obanın s-;1 tarafına geti 

lmar birliği bayındırlık hareketin· ı d l f ~ diye saklıyorum!. Şimdi koskoca masa bir tarafa ecliye çok C3::ı. ı yar ım a:- yapmış- Vill~·etin muhteli • .oııı 
de mühim bir ~1 oynamaktadır: Şc- k ralt 

-Hindi de hindi efendim; hin- gitmişti. Kaynar işkembe çorba&ı "ardır. yaz yedi jandarma a • I 
ıirde şimdiye kadar 200.000 parke . .-ttt~,J 

di de hindi! Bu sal:-:ıh kc&ildivi I misafirlerden birini göğsünden Ş;:hrimizde 120 bin liraya çıka- nın inşasrna ba~ıaııııur r. 
·..;şcnrn•-~:.-. 67 bin lirara fenni bir d""'-! -;A 

rin !. , zaman baktım ki ~psarı yag için- diz kapaklarına kadar haşladı ve ;ak bir halkevi bir.ası yapılmakta· dan dördü bitmiş, .ı~~~ 
- Baş üstüne efendim!. . deydi. Hani ya ağz nıza liiyık ! 1 kendiliğinden gelen iıçüncü misa- lır. Binanın :=mdi yapılan klsmı ~1ümüzdeki yazda bıtırı 
Eyvahlar olsun, masanın altın- Tam bu aralık Arap Yaıµrın fir ı;eye uğradığını ~a§ırarak ka- Yaşar ise lıurnunun deliklerin.den JO bin lirahktır. Bina kaloriferli o· Büyük bir köprii 

dakiler gene zan~ırdamıya başla- b:>ğzma lıir gıcı':! geldi ve öke;ü-ı çayım derken yerde duran hindi bc§anan kanla yerdeki ekmek ka- ~acak, 1000 kişi alacak bir salonu Aşkale kaza~run ı~I, 
mrşlardı. Bir, iki dakika sonra re~c.c oldu. dolamsına ayağı takılıp kızgın dayıfmın üzerine kapandı ve ka· hti\a cde:::?~tir. llalke\·i aynca bir jnde 115 metre açrkhP .. · 
muşınbası da örtülen ve üzerinde Fakat, Hasan vaziyeti ç.akrr.ca, ı sobanın üzerine yuvarlandı. day.ıf tabağını bir 'kan çana;ın~ ;ok ç_··ı;nfu salonlarını ihth'a ede- Türk nafıacıhğının if~İ~ 
koca bir ka6e işkembe çorbası, hemen kendi elini J\rabın ağ ma 1 Burnuna tekmeyi yeyince can dö.ı.dürdii. ! ~l.tir. Hu binanın jn~aatı ~sto ta tinden birini tc~il c~ 
koca bir tepsi hindi dolması, koca 1 tıkadı ve tık .. rken ~e ıııu:ılsa dir· ac:sından 'kendini kaybeden Ar~p 011rı1n Cemal KAYGI LI ;,itecektir. bü}•iık bir beton kopril Y 

tadır. rıP 
Ko;.> ile saçtepc arası \'f 

yol bakım e\•leri y;1p~ 
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terin etrafı ağaç1andırı1 1' 
sit yoiunda esaslı inşaa: · 
ki~Jeı i daimt surette ~",il,. 

zini bize Jüzumu var.. Çünkil 
.V encdik denizler krali;esi ele
necek eski bir şehirdir. Vene· 
dik bütün İtalyanın da kraliçe
.si olabilir. Niçin Romaya bag
lı kalahm? Roma ncd:r? Bir 
maziden başka bir şey l!eğil ... 
Bir çok Fransız ve Alm .. nlar, 
buraya kendilerine av aramıya 
geliyor. Bütün 1taİya kendini 
müdafaa cdel.Jilec:·: ka.lar bir 
kuvevete rhip olmalıdır. işte 

benim dü;ıüncem .. 

- Çok ulvi bir tlü ürce 
• monse<'yör . Dcl .. i btitür İtalya· 

yı kurtarabile:::ek b"r fikir. 
- Evet.. rak:a bir çok 

prensler var. On1arın l!a b::
nim gibi C:ü n L:Jmeleri için, 
benim gibi tı:r fikre sal-: ip ol
mal:ın icap etler. Den t:.ıra a 
b·r çok pren .. ler ı:onıyorum l:i 

hiç te bövl: dii ü mi.} orl:ı' ... 
Onları dogru yola get"rmck 
i~·n r rp .. rr:ıyo. b·ınun irin ele 
J:ın dö McC:i .i gibi bir .C:ehay3 
iht"yaı var • 

- Fakat 'kcn 'Line n sıl b:r 
menfaı:t vaııd edebJiri.n mcn
scnyör?. 

- Muzafferiyetten sonra 
takaim. Kendisi Romanın, ben 
V encdiğin hilcimi olaea~ız. O 
cenupta, ben de ~imalde h\iküm 
sürceefiı. Ancak aramızda Pa
pa bulunacaktır. 

Fo .. kari düş:nceli bir vazı· 
yet aldı ve az conra .c!cvnm etti: 

- işte prcjemin hiil .. sası 
bundan ibaret .. Tafsilatını bil-
ahare ögrenirsiniz. Her şey

den önce bu büyük kumanda· 
nın kendi ine yaptıgım t,.'klifi 
kabul ed.p etmedigini ögrcn
memiz lazımdır. Bunun için 
~e önce şöyle lıir fikr:ni nraş
tırman, tcl:l:flcrimi bilahare 
benden mcnl:ul degilmiş gibi 
anlatman doi;ru olur. Kabul 
ctmiyecek gcirünürse if~.ıatta 
bulunulmuş olmaz . 

Ara ten bilutcreddüt cevap 
ver..:i: 

- Bu h~.usta, siı:e .. imd~-
d~n muzaffer clnbilcceeinizi 
tı:"~-şir cd"!rim. Den Jan dö Medi
ç"yi pek İ) i t"n•ıım. Di .. ·nce
lcri i:ı h:men b.iyük b.ir lu .. -
mını b lirim, diyclıilirim. Den
den hic: bir dil ;.ın::cdni mi.da-
mu. So ra C:a 1.end"si ı;.ck l;;a~:t 
fi~,irli 1~r. r.: n; ada ta;ıınd .. ı 
ı.ı:r tc ~ s y v::rJır: Harp ... Eu 
pr:>jc, d:ne b:r h .. rp veıileı;İ 

""crme!tten b.aııka i.ir şey olm:ı· 
dığma göre bence rneeele yok-
tur. 

- Şu halcle sür'atle hareket 
ediniz. Bütün İtalyanm ser
vet ve mamuriyctirıi de birlikte 
götürdüğünüzü de aklınmlan 

çıkarmayınız .• 

i\raten hünmtle eğilirken 

dü~ündü: 
- Seninki ve benimki. •. 
Araten Bamboyla birlikte clı

şarıya çıktı.. Saraydan ayrıl

dıkları zaman Bamb:: 
- Nas 1, burıa ne dersin? di

ye sordu: 
- Hiç ne diyeccğım.. Be§ 

bin ckiı değerinde bir sırra va
kıf oldum. 

-· Sabret hele.. Dclla ifin 
başlangıcınciasın .. 

- Sen merak etme.. Den 
cfendi:ne nasıl muamele }"apıl-

mc.sı lazı'Tl ge!cliç'ini bifüım. 

- 2!)
KAnA l\1ACARA 

Bambo sarayına girdi. Yolcl:ı 

ı;~Hrken kendisini pejmürC:e 
k yafetli i~i kişin"n takip ct
m::l:te olduğuna d:kkat bile et
medi. 

Bunlar, pencerc:;inden sey
rettiği serscriler.di. B, 1 tıırada, 

bunlara, ~emici kıyafetinde bir 
aJam yaklaşarak bir müddet 
~öyle konuştular: 

- Ne var, ne y:-k?. 
- Dükün sarayına gitnıe"lc 

için çıktı .. 
- Yalnız mı?. 

- Hayır ... Yanında, o hika· 
ycci şa'r eh· vardı. \.tne yalnız 
döndü. 

- Ala .. Gözden kaçırmayınız 

onu .. Bu ak§am sut on biri ve 
parolayı unı.ıtmayı:ı•ı. . C c:ndc;I 
nerede? 

- Şuhmeşrep kadı11ın sar.ayı 

önünde .. 
Gemici u;akla§tı .• 
O gün, Bamboy.a söre sessiz;, 

ıadasız gcsti.. Saatler güç iler
liyor, canı ıık hyordu. Her ca
kika Biyan'kayı düıünüyordu .. 
Akşam oldu. Saat sekiz de, Banı 
bo yarı sivil, yarı uker bir kı

yafete büründü .. Kemerine ufa
cık bir tllbanca &0karak k.:lunı.ın 

yeni içine de kesJtin bir bısak 

yerleştirdi.. Bö)·lece ıilahlan.dı .. 
Bir mantoya bürünerek ııaray

dan sıktı. 

Emperyanın sarayı (;nüne 
geldikleri sırada, sa:ıt henUz; sc· 
kiz buçuktu. Daha karanlık ba:ı· 
m.amıştı .. 

Bambo ~ondola atlayarak un· 
dalcıya : 

- Beni biraz gezdir. Tam s.a· 
at dokuz .da cene bu~da buluna· 
lım, dedi. 

Gem:ci itaat etti. 
- PekaHi efcnclim. 
Bu sesin ahengi lccndiıini tit

retmi~ti. Küreklere asılan gon
dolcuya <likkatle baktı. Kendin
ce emniyet getirmiı olacaktı ki 
biı dakika sonra gondolun tat
lı ve hafif aalıntııına kendini br 
rakmıştı.. Ba§ında §iddetli bir 

Bu yıl Kop datlnın bit 
t-.aren 15 5 kilometrdil< , ,re 
=':aslı in~at yapıh1'U' 

f Jdanlıklar ılı tıi' 
~irde 27 dekarı '

tesı~ edilmiştir. Geçen 
:,m f i<lan dağltılmı-;tır. 
ı..cııe ]40.000 fidan d 

\ynca kaza ve ~h~)·e b·ıe 
fo köylülerin de ı~ı~~ 
':ktif fidanlık tcsi~ ~d1!~..., 
~a yetişen fidanlar ışti 
:uıere verilmektedir. 

Demiryolu i~;,J 
Demiryolu inşaatı~' 

mektedir. Köprüle:· ~ 
neller bilmi§ ıibidir· 
yeii bütün hat bo!~ 
Şimendifer önüıDÜJU-" 
~rıunıma gimUŞ ~ 
.aallc. §imdiden ~~ 
nanın büyük sevınc:&~ 

Jfibsyon binalat1 ~ 
.ia gerek diğer ~ 
;nşa olunmaktadır .. ~ 

Halk transit otD~ 
istifade etmiljir ~ 
viSleri çok mun ~<J<Jj 
de kalorifu v~~ 

, rini aynca bağaJ elit 
'etmektedir. Halkın._~t 
laylaştıran ve eoııu1- ·il 
bu ·.-asıtalann tarifelt" 
cwıdur. # 

Karla kapanınaıuasI 
(Deftllll ~ 

o 

ts 



~ 13 fkıNcnu.l\ıuN - 193!, 

D11tıku ve bugünkü 
Cekoslovakya 
~ <Bat tarafı 7 incide) 

' ::.... otuz sene muharebele

Ankara radyosu HABER ' • 
ın 

'llla-_ -_ -ııra. · h -~ nı ayet emellerine 
"-ret ~ekleri de Slovaklar gibi 
'b. ...,1Unduruğuna soktular 
oır~ • 'ir 1..._ ÇeJc Prensini ··ıd" d''l 

DALGA CZUNl.UC.U: 
1639 m. 183 Kcs/120 Kw. T. A. Q . 

l!l,i4 m. 15195 Kcs./20 Kw. T. A. P. 
31,iO ın. 94G5 Kcs.120 Kw. 

13 - 1 - 939 CUMA 

Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
"'lllıııı o ur u er. 

ltirdiııe memleketten dışarı 
~ r 'le to k -,... llPt . Pra larının üçte bi-

ettiler 
~ . 

18,30 Milzik <E!ıleoceli plüklar). 
19,15 Saat, ajans haberleri, meteoro
loji, ziraat borsası (riyal). 19,25 
Turk müziği: Saz eserleri ve şarkı
lar Ye türküler: 1 - Peşre•. 2 - Saz 
semaisi şarkılar. Okuyan: Mahmut 
Karındaş. 3 - Saz semaisi. 4 - Udi 
Ahmet - Yeter çeşmanınla sayd ey
ledin. 5 - Şahane gözler (!ürkü). G 
- Karanfil oylum oylum (türkü). O
kuyanlar: Mahmut Karında,, Safiye 
Tokay. Türk müziği çalanlar: llcfik 
Fersan, Fahire Fersan, Kemal Niya. 
zi Seyhun, E. Kadri. 20 Konuşma: 
(Haftalık spor saati). 20,15 Türk mü
ziği: lncesaz faslı: Karcığar. Oku
yan: Tahsin Karaku,. Çalanlar: Hak
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gilr, 
Hamdi Tokay, Basri Orıer. 21 Saat, 
esham, tahvilli, kambiyo - nukut bor 
sası (fiyat). 21.15 Konuşma. 21,30 
Müzik (Riyaseticumhur flarmonik or
kestrası). Şef: Praetorius. l - 4 üncü 
senfoni (Orijinal metni) - (A. Bnıc
kner), Hareketli, Andante, Selıerzo, 
Final - hareketli. 22,30 ?ıtilzik (Kü
çilk orkestra): l - Talil günleri süit 
1 r.. lşte daölar. 2 - Beklenilmeyen bir 
tesadüf. 3 • Suların sük\ıneti. 4 - Av

det (E. Fişer). 2 - Fitreler - marb 
(P. Dietrich - Op. 20 L. W. Eninger 
tertibi. 3 - La Paloma ,arkm üzeri
ne fantezi (Pepi Miiller). 4 - Kl.iy e· 
\•inde ışıklar vah (E. Sorge) E. Ar. 
Naundorr tertibi. 5 - ilk lıah:ır - me
lodi • (R. llecker - Op. 3; No. 3). 
6 - Güzel sanallar töreni - uvertür -
(W. Czernik). 23,30 :Müzik (llafil 
plaklar). 23,45 - 24 Son ajans lıalıçr
leri ve yarınki proıram. 

1939 Senesi içinde yap1Jacak mUsabakuların 
yok ki en bU)1ilğildlir 

şüphe 

~ Ha.bıburglulann bo
lJ u altında üç yüz sene 

lllumt harp çıkınca ve 
fıııa ~ hanedanının inkırazın
~ ~ekoılovaklar istiklal
Is wı_ ra.nıadıtar. Fakat, bu 
~,,.. •en l'k 
~ 

1 
e 1 esaret zarfında 

~ trleınıiı olan Alman ve 
~: ~bu suretle akalliyet 
~ ~ 11lardır. İlk cumhu
~ 1ıu an Mazarik, ekalliyette 

s~·~cılara büyük bir 
~ ~ to trlık göstermiı. onla
, ~ Pra.klan dahilinde ken 
S elretlerinde yaşar gibi, 
~ • mektepler açtırmış ve 
~ ,.:ı ikti~a etmiyerek üç 
~ de ıntihap ettirmişti. 

.__~ bü~ bunlar~ Avru
"'1 ltlııı lövenızmin ilga edildi-
~ ederek yapmıştı. 

~= lo it.ne •üren rahat bir ha-
1-ıa blrdean: Avrupa diplomat· 
'it llıeıı.ıeır r~ nazarlannı bu ba
(G tek etine çevirmiş ve dün
~~~O\rakyayı insafsızca, 
~ _ h.ı ~~e bir kaç saat zar
: ~ C11nkii vaziyete &ek-

• 

~ Çekoslovakya 

~ ~• t~koslovakya 140.000 
~ 'dlr~Urabbalık bir arazi 
~~nluk bir nüfusa malik 
1ıt._ ~ '11. Pakat, Münih kon-
~ ıonra, takriben 100 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Programdaki vakitler Türkiye saa
ti üzerine 'e ö~leden sonrnk~ saat 
olarak verilm.~lir: 
Opera ve ıenfonl konserleri: 

Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına bastığı gün olan bugün başlamış bulunuyor. 

Müsabakamızm izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmıı veya yenı· 

den çektirecekleri resimİerinden istiyenler bat rcaimler:ni 
istemeyenler de yalnız resimler:;ıin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde görüldüğü ' gibi kesip bize göndere· 
ceklerdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyucularımızın 

bu ıekilde idarehanemize gönderecekleri resimler 11 lkincika· 
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hergün bir veya 

bir kaç tanesi, ayrı ayrı numaralar altında gazetemizde ne§re
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu o. 
kuyucularımızdan sorulacaktır. 

Kimler mükafat kazanacaklar: 
Müsabaka resimlerinin intişarı devam ettili mUddetçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponları toplayan her okuyucu, güzel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlarında bulunaoak nu· 
maralan topladığı kuponlarla birlikte idarehanemize eönde. 
Nftk kullanımı olacaklar ve ida.-ehanemizden bunun için 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyucularımızın glSnderecekleri reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beş güzel göze verilmiı reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kü
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. 

hQ -~ bir arazi ve on mil~ 
~hıcır. 10 

9.10 K6lonya: Duorjak, Çaykovskl. 
9.30 lstokholm: "Üstnt şarkıcılar" 

(Vngner) 2 nci perde. 

~beraber, Belçikadan, lO 

~ ·~ Yunaniıtandan, Bul- 10 
lıtıw. -.ı. lıveçten ve daha bir 

Hilversum l: "Güzeı'Eleni" 
(Offenbab). 

Roma: Frank, Vhaldl. 
'l'urino: "11 Candeliere" (Ka

rabella). 

Tevziin ne şekilde yapılacağını bilahare esaslı bir şekilde 
izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta
'' bırakmamıya çah§accığız, 

Kadm okuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

.~erden büyüktür. 
'iıa l't C8ıe bir ~la vardır. Zcn
~-tllteıı ~ır memlekettir. Bü
~. e el bir zümreye aa-

;::~yı hakikaten len•
~ ~hat~· onun tarihi, coğ· 
ha. ~'t~iyetini göz önUnde 
~ "-lltıi Uz. Burası, muhte
ti.':'. bir Yle, pitoresk harabele
~y~oc ta~hi ve kıymettar 
~tri e, Zbill.i san'atlariyle, 
~bit 1ı~!t· gezilecek ve görü-

~dir. 

~'taziyeti ile dahi çok 
\" 'te tekler gerek Polon
"'-~ &erek Macaristandan 
tıı ~ lıtaıYik görecek olurlarsa er D' •• 

~-.un liyasetlerine ye-
et vermek suretiyle 

~ 0:zi1etlerini daha dü
~\it 'llr ~rdır. Çeklerin sağ
(.~~ette bulunmalan gerek 
~ 'te y etleri ve gerekse Bal
~.. akın Şark için çok la-• 
~ 
~ StlL.~ 
~ bulundurulmaktadır. 
~.:._ ~ llliİnakale normal bir hal 
~-~ ve şiddetli kışlar 
'ir~e slerden Trabzondan 

• kadar istifade edilmek-

~ lttıeden itibaren yol-
1' ~~ )oU lerne aletleri kulla· 
~ arın daimi surette a-

'.OOO lllUnıkün olacaktır. 

} ~ liralık inşaat 
~~ latırı.nıa şehrimize 
~!'ta~ ve vilayet belediye
~~'Serleri saymıştım. 
Sat~ İ_n1aa er de umul müfettiş
\ • .:_~ ~tı tarafından yapıl
~~ lJ t 8 binadan ibaret
~ ~ daill\urni müfettişlik, bi-''ir. :ler, evler \:e bir otel
t~ ~rup insa::ıtı aynca 

tır,) 

12.5 :Varşova: Leh musikisi. 
Oda musikisi ve konserler: 

3.20 Londra (R.); 7 Brüksel 2; 
7.20 Kolonya; 8.15 Brüksel 1; 9 Ey
fel kulesi; 5 Oslo (Fin musikisi); 10. 
15 Prag 2; 11.30 Lelpzig; 12.40 Hil
versum 2. 

Gözleri en çok rey kazanan beı kadın okuyucumuza para 
diğerlerine de münasip kıymette hediyeler verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin resimlerini gön
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiş olacaklardır. 

Jlafif musiki 11e operetler: 
4 Kalundborg; 5 Berlin (uzun d.); 

5.5 Paris PTT; 7 Berlin; 7.10 Hilver
sum 2; 8 Varşova; 8.40 Beromünster; 
9.15 Frankfurt; 9.30 Sotıens; 10.10 
Prag l; 10.30 Eyfd kulesi; 11.15 ls
tokholm; 11.30 I.il; 11.30 Birçok Al
man istasyonları; 12.10 Budapeşte 

(Çiıan musikisi). 

İsteyenlerin yalnız göz resimleri neşredileceğine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre ken-

Danı muıikiıi: 
9.10 Berlin; 11.30 Napoll; 11.40 

Prağ 2; 12 Knlundborı; 12.15 Roma; 
12.50 Hilversum 2. 
Kabare ve varyeteler: 

7.50 Yiyana; 8.30 lstokholm; 10. 
15 Strasburg; 10.50 Athlone (lrlan
da); 11.10 Poste Parisien. 

Piyes, kon{ erans ve konuşmalar: 
10 Ştutgart: Piyes; 10.30 Paris P. 

T.T.: Musikili piyes; 10.30 Londra 
(N,): ''The Paciric". 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

14 - 1 - 1939 CUMARTESİ 

13,30 l\lüzik (l\lüzik hol parçaları). 
14 Saat, ajans haberleri YC meteor 
Ankara. 14,10 Türk müıiği (pi). 15 -
15,30 Müzik (Operetler - pl). 17,30 
:'tlüzik (dans saali - pl). 18 Konuşma 
(dış politika hadiseleri). 18,15 Mü
zik (dans saali devam). 18,30 Saat, 

Meşhur bir 
şantöz 

Sahoe ve radJO 
bayaııodan 

çekiliyor 
Danimarkanın meşhur opera 

şantözü Madam Kraft önümüzde. 
ki cumartesi günü aon defa olarak 
sesini dinletecek, Sonra sanat ve 
radyo hayatından çekilecektir. 

İhtiyar ibir artist olan Madam 
Kraft bir baftadanberi Kopenhag 
devlet tiyatrosunda veda müsame
releri vermektedir. Son olarak cu
martesi akşamı da ayru tiyatroda 
''Leonora Kristina,, is;nindeki I>a· 
nimarka operasında bu isimdeki 
kahraman rolünü oynıyacak ve bu 
onun scc temsili olacaktır •. 

ajans haberleri, meteoroloji Ye ziraat Operanın iki perdesi Danimar • 
borsası (riyal). 18,40 Türk müziği: 
lnceMız NihaYend faslı: (Tahsin Kn- ka radyoları ile neşredilecektir. 
rnkuş, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Bı.:nu Tilrkiyeden, gece ıaat 9 dan 
H. Tokay, B. Üfler). 19,40 Nedim go- 9.4.! a ve 11.15 ten 11,40 a kadar 
cesi: Temsil, şiir, müzik: Ekrem Re- uzun dalga 1250 metreden Kalun.d 
şil, Ruşen Ferit, Mesut Cemil. (Türk ·berg istasyonundan dinliyebilirsi -
müziği küme oku)-ucuları, nıdyofo-
nik temsil kolu iştirak edecektir). 21 niz. 
Saat, esham, tah,'il:ıt, kambiyo - nu- -============== 
kut borsası (fiyat). 21,15 :Müzik (0- barışma.3-Bnrbele folka (H.Mun. 
da müziği) Piyano: Cemal Reşit _ kel). 4 - Yenedik hatırası - serenat 
Keman: Necip Aşkın - Viyolons<.'I: (H. Munkel). 5- Dle Hydropathen -
Edip Sezen. 2 nci tertip Si bemol ma- Yals (J. Gung'I) Op. 149. 6 - Aşk ha. 
jör (l\lozarl) Allegro, Larghetto, Al- berleri - balet müziği (l •• Siede) Op. 
legrello. 21 ,45 Konuşma (haftalık GS Veninger ter. 7 - Esnıeralda - ba
posla kutusu). 22 l\lüzik O\ücük or- !elinden ağır vals (R. Grigo) Pol K. 
kesim): 1 - Ormancln R'Şk (CI. ter. 8 - Ninni (A. Gret.) ve hpan
Sclıınalsliı;h ). 2 Kii~idon \l' P.sişe yol danşlnrı. 23 Müzik (Eğlenceli 
5 kısımlık nşk Jıi:,:ı~csi (CI. Sch.): pJ:ık). 23,45 - 24 Son nJnns haberl<.'ri 
l _ Yaklaşma. 2 - Aşk Yalsı. 3 • Baş- ve yarınki progruıu. 
)>aşa. o& ,. .Gezin~ 6 .. Xavsacılık ~e 

Zamanında, 

gllrOltll koparan 
blr opera 

Bu haftaki opera neşriyatı ara -
sında bilhassa Brüksel 1 radyo
sundaki "Güzel Eleni,. operasını 

işaret edebiliriz. 

Offenbalı'ın bu O?erası ilk defa 
olarak 1864 de Pariste temsil edil. 
miş ve baş rolü o zamanın yıldızı 
olan Hortens Şnayder oynamıştı. 
Fakat, opera memleket fikir haya
tında büyük bir protesto ile karşı
lanmış ve ''Yunan esatirindeki i
lah ve kahramanlara karşı kafirce 
hareket,, sayılan bu operanın a -
leyhinde bir cereyan açılmııtı. 

Fa'kat, opera hakkında koparılan 
gürültü, halkın daha fazla alakası. 
nı çekmiş ve "Gilzel Eleni,, Offen
bah'ın en meşhur eseri olmuıtu. 

Offenbah "Gilzel Eleni,, yi ken
disini teselli etmek için yazmıştı. 
Çünkü besteklnn "Ren Peri Ma
salları,, ismindeki operası Viyana
.c.1 tenkitlerle 'kartılanmıı ve ti • 
yatroda tutunamamrştı. Cermen 
efsanelerini bırakıp Yunan eıati -
rinde teselli arayan besteklr bu 
suretle daha güzel bir opera yaz· 
mıştı. 

Taksimde (Bu gece) 
HiSSEi SA YIA 
Vodvil 3 perde 
Pel: uakuıda 

l N S A N J\l .\ n U 'f 

d:Ierini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten ıüzel olan 
~özlerinin guzellik derecesini ölçmi.ış bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini göndern:ek suretile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini mukabe
lesiz bırakmak istememiştir .. 

Ckuyucul:ır mız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyün edecek en fazla rey almış hulunan beş göz sahih~ şu 
mi.ıkafatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz ıalıibi 2~ Ji .. :ı 
ikinci ,, ,, ., ,. 15 ,. 
Lçünc;i ,, ,, ,, ,, 12,5 " Dördüncü ,, 

" " 
,. 10 ,. 

Beıinci ,, ,, " n 7,5 .. 
Bundan ba1ka bize ıöz resimlerini &ön.deren her kadın 

okuyucumuza hediyeler verilecektir. 
NOT: Bize gönderilecek göz reıimleri sahiplerinin mü!>te· 

ar isimleriyle neşredilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister müstear, ister hakiki isim. 
]erile neşredilmesini istiyenJer her iki halde de bize hakiki 
adreslerini bildirmelidirler. Çünkü adreslerine idarehanemiz
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir ki ınü

sabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyeleri da. 
ğıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, göz resimlerini kendilerinde mevcut olan 
resimlerinden keıip gönderenlere aittir. Göz resimlerini fo
toğrafhaneden kartılığın.da hiçbir ücret ödemiye mecbur olma. 
mak şartile hesabımıza çektirecek kadın okuyuculanmız için 
bu mecburiyet mevzubahs değildir. Böyleleri, bize fotoğrafha· 
nenin kendilerine vereceii göz resimlerini göstermek suretile 
hediyelerini alabileceklerdir ki bu resimlerin birer eşi zaten 
gazetemiz.de güzel gözler arasında intişar etmiş olacaktır. 

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadın 

oku~uculanna bir yardımda bulunmağa karar vermiı ve Be • 
yoğlunda Tokathyan karıısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkllr Foto Ethem, bugünden itibaren kendisine müra· 
caat edecek okuyucularımızın göz resimlerini bizim hesabım·za 

çekecek bir nüshasını bize, bir nüshasını da gözün sahibine ve
recektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükafatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine ver.eliği göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat içi.1 idarehanemiz
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü· 
racaat edebilirler. 

Devlet Demiryolları ve l.:imanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 

Metre mik'abı muhammen bedeli 44 lira olan takriben 10.000 
metre mik'abr muhtelif çam kereste 26-1-1939 perıcmbe günil 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binuında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 21350 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2200 kurup Ankara, Haydarpap, Eakitehir ve 
İzmir veznelerinde satılmaktadır. ( 184) 

Ziraat VekAleti Satmalma Komisyonundan : 
Bet ton Sülfür Dö Karbon alınacak 

1- Açık eksiltme suretile beş ton Sülfür dö Karbon satın alına'" 

nactır. 
2 - Hepsinin muhammen bedeli ikibin lira. muvakkat teminat 

yüz elli liradır. 
3 - Münakasa müddeti 10-12 938 den itibaren 45 gündür. Müna· 

kasa 24-1-939 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi· 
nasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, Ankarada Ziraat vekaleti satınalma komisyonun
dan, lstanbulda Ziraat müdürlüğünden, lzmirde Ziraat mücadele reis
liğinden parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin muvakkat teminattan veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı vesikaları ile 
birlikte mezkO.r tarihte komisyona gelmeleri. ( 4982) (8856). 

İstanbul Belediy.es~ •. dAnlarl · .. · ~ 
Senelik muhammen kirası 100 lira olan B~yuzıtta Çarşıkap1 

mahallesinde Tramvay caddesi so!mftıncl~ Mer.:ifonl Karamus. 
tafapaşa se9ili teslim tarihinden itibaren bir sene müddetle ~-
ya verilmek üzere a~ık arttırmaya konulmuştur. Sartnamesı le
vazım müdürlüğünde görUlebilir. lstel.liler 7 lira 50 kunışluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 16-1-939 pazartlld 
gUnü saat 14 30 da Da.imi Encümende bulunmalıdırlar. (i) 

- ' ~(9519)~ 
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CAFER MüSHiL ŞEKERi t esiri kat'i, alımı kolay ~n iyi müshil şekeridir. BilUro_.., 
zanelerde bulunur. ~ 

Türkiye 
Kızılay Cemiyetinden.·: 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalarında kullan ;_ 
mak üzere: 

5.500 metre kumas 
(Yerli veya ecnebi mab) satın clmacaktır. Taliplerin nüı •• 

neyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 24. 1. 939 salı gü

nü saat (15) c kadar Yenipostane karşısında Kızılay İstanbul 
deposu direktörlüğüne müracaatları. 

" Sirop 
Pectora~ ,, 
Eski ve yeni bütün ök. 
sürükleri geçirir, bal· 

gam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve grip. 
ten korur, göğüsleri za· 
yıf o cı.nlara bilhassa şa. 

yanı tavsiyedir. 

INCILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğ:u lstanbul 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için §artnamcsi muci

bince satın alınacak iki adet Donki Tulumbası açık eksiltmeye 
.Jronmuştur. 

II - Don.kilerin muhammen bedeli 1200 lira \ "C mm·akkat te
nıinatı 90 liradır. 

IlI - Eksiltme 30--1- 1939 tarihine rastlıyan pazarlai giL 
nü saat 14,30 da Kabataşta le\·azım ve Mübayaat şubesindeki .1. 

Jnn komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartn:ımeler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubcden 
alına.bilir. 

V - Donkiler Wcrthington ve Weise und Monski markaiı 
olacaktır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariylc birlikte yukarıda adı gc~cn komisyo. 
na gelmeleri ilan olunur. (272) 

*** 
1 - İdaremizin Pa53bahçe fabrih.-ası için şartnamesi mucibince 

satın alınacak (50) ton Sömikok açık Cksiltmere konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabiyle 1200 lira ve 
muvakkat teminatı 90 liradır. 

IH - Eksiltme 20·1·939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat ııubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçw şubeden alı· 
nabilir. 

V - İsteklilerin ek iltme için tayin edilen gün ve s.-ıatte yüzde 7.5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (85J 

I - İdaremizin Karaağaç Barut Deposunda şartname >'e 
projesi mucibince yeniden yaptırılacak a!H;ap iskele ınşaatı açık 
eksiltm~·e konmuştur. 

lI - Keşif bedeli (2856.61) lira ve mu\'altkat tcminn tı 
(214.25) liradır. , 

JII - Eksiltme 30-1-939 brihine rasthyan paznrtcsi günü 
saat 14 Ifabatn.~t:ı. Lcvnzım ve Mü'.ayaat Şubesindeki Alım Ko
mısyonunda yapılacakt1r. 

IV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mµkabilindc sö. 
zU ge;en şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar 1n~aat şubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve 
eksiltmeye L,tirak vesikası almaları lazrmdır. 

VI - İstekliler kar1unen kendilerinden aranılnn ,-esaik ve 
~o 7.5 güvenme pnrrlariyle bhW;:te eksiltme icin tryin edilen 
gUn ve saatte yukarıda adı geçen komisyona .ı:elrneleri ilan olu. 

nur. (255) 

Nevralji® Nr1.lc . Baş v,. Diş ağrıları 
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T. i.şBankası'nın 
939 K. TASARRUF IKRAr~IYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAF A 1. 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 ikinci teşrin tar ih ~erinde 
çekilecektir 
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T. iş Bankasına para yaırmakla .. yalnız para 
biriktirmiş olmaz, aynı zamandaa tailtıinlzl 
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