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f:'ransızlar Akdenizde 80 harp gemisi ve tayyarelerin iştirak edeceği J muazzam bir manevraya başlamak üzere bulunurken 

~yanlar Tunus cıvarına 20000 kişilik 
~&ŞVekQ U DU'b beyanatına nazaran bir kuvvet çıkardılar 

azım Ozalpın istifası TAARRUZ IÇiN OSLER HAZIRLIYORLAR 
ıı~YYare işite alakadar Manevralar sırasında Fransız ~ 
~veku Çeı aı Hayar diyor ki: ı ~~ general ve amiralı Fastaki mü-
Vek·ı N . d ki illin·'. sırf, muhakemenin selametle !> acı dafaa tertibatını tefti~ e ece er 

, ını hazırlamak için istita etmiştir Tı n az 
•hte 
hıttlll tnUbü r ve 1 mzalarda yapı lan 

t ~, m ül•rlmle rln cezahtrını 
' f if e llire b ll ecek bir 

rnahl y et te m idir? 
/.\,,\ 

va sahteleri arasındaki 
A farklar nelerdir ~· 

n~!l .. Kabir Rasat tepesinde 
Ya p ılacak 

1 

l\!illi l\liiılafna vekilinin lstıra!iı 

lıal,kıııda izahat \ Prer Jlasnkll 

Celal Bayar 

~ 

Milli Müdafaa Vekili 

l'eııi Milli Miiılafaa ı·ehi:imiz 
Saci Twaz 

Ankara. 17 ~ · .• \ .) - l\Iilli 
~1iklafaa vekili Kazım Ozalp 
vekalet vazifesinden i tifa etıni~ 
ve İ'lilli Müdafaa vekaletine 
B•ıı-ı:;a mebusu emekli general 
N'aci Trnazın tayini yükc::ck tas· 
dika iktıran etmistir. 

HABER'ın 

Fram.ızlarm , mane\Talnra l~iirak <-der.Pk Akclenlz fllo!lundan bir parta ' 
Paris, 18 (A. A.) - Atlantik fi. iki tahtelbahir Je gnı bi Hindistnna ı Bu manevnıla.rn f!jtirak edc::ek 

losu ile Akdeniz filosu, yarın Afrl. gidecektir. llan cilzütamlann yekunu 80 dir. 3 
ka sahlllcriylc Cebelüttnrık boğazı Ordu erkimıhnrbiye reisi gcnera1 ~ırhh, 10 kruvazör, 6 torpito muh
a~ıklarında icra edilecek olan bil • Gaınelln ile donanma erkanıharbi- ribi filotillası, 2 torpito filotillası, 
yük manevralara iştirak etmC'k U- ye reisi amiral Darlan. deniz ma • 2 tahtelbahir filotillası, Bcarn tay. 
zere bugün Brest ve Tulon üssuı. ~evrıı.ları esnasında Fastaki mUda- varc gemisi, Commnndan - Teste 
harckelcrinden aynlacaklardır. •an tertibatını teftiş edeceklerdir. ( De>n\m ı 4 ünr.lidC') 

lki filonun ve Fasın kara kuv • 
vetlcdnin müııtcrek hareketleri Ca

sab'anca önünde yapılacaktır. 
Akdeniz filosu, mart ayının ilk 1 

~Unlerindc üssülhcırckesine avdet ı 
e>tmcdcn ovvcl şimali Afrika liman. 
lannı ziyarC't edecektir. Atlantik fi. 
tosu, Tulona 17 şubatta dönecektir. 

Bazı cüzülamlar, Suriyeye doğru 
cc,·clanlarına dl.'vam cdec('kl('r \'C 

----·----- -- -

Nafıa Vekaleti tramvay 
protesto etti şirketini 

Güzel gözler müsabakası 
Sentlnln en bUyUk t-tğltıncell ve 

mUkôfatlı müsabakasıdır 

No.: 8 Bebek E. A 

Tram\'ay §lrkc tlntn bozuk aralıalar ınclRn lıl rl hattan 9ıkt ığı bir c;ırada 

~ Fazı.tt 2 ırıcıde 

. -1 ~ 
Üzatıı'ın ~ahkl.ii rl:ır hırafıııdnn • Ohuyucularımız.a dağıtacağımız. mükafatla- , Kont 

Çiyano 
üniversiteye 

ahnacak talebeler 

' l'lctro \ 

'c ,·ckitlct mührU rın kıymeti 800 lirayı aşkındır. 

<'lıüı(!u nı . 
listC'')arı \ • 

tasnı ed' ~ah \lu;rlln snht-cldirla r 
ılen lmz asllc \ ckiılet mührii 

tnrnfıml:m 

~ }'azısı 4 ıinciidt ' " 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe ta
kımları, kıymetli ceb ve kol saatleri, muşam
balar, elbiselikler, İstenilen eşyayı alabilmek 
salahiyetini veren 20, 15, 10 lira gibi para kıy-
metinde kartlar muhtelif .ev eşyası vesaire 

Mü abaka kuponu Müsabakamıza iştirak 
" \ BEn ediniz ve kuponlarımızı 

No : 60 - 8 
1 1. 1 . 1 ~3!1 ı ı .3.Hl3!'1 toplamıya başlaymız 

-.~.......,., ...... ..,.. ............... . V"' ......... ,,...., .. .,. ••••••••••• • ••••••• ' 

Yugoslavyada 
Roma, 17 (A.A.) - Kont Ci:ıno . 

bu gece saat 12 de Yugo lm·yaya 
hareket edecektir. 

Belgrad, 18 (A.A.) - Stoyadino· 
\'İÇ dün akşam Beljee hareket etmiş· 

tir. Orada kont Ciano ile birlikte 
bir av partisine iştirak edecektir. 

Ayrıca 

Deneme imtihanına 
tAbi tutulacaklar 

1 tanbul ünh·c. ite::ıinin son 
yıllardaki çalı.ma durumu, dört 
yıllık tah il rejimi tatbik edil· 
dikten sonra hayli il~rlemiş \ 
talebeden daha ınm·affak neti· 
celcr alırunıştır. 

( Devaomı 2 incide) 
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Gcne&ı qö.~ : 
_.,.-, -ifiiiiitz zwwwa --........ ._ 

Türkiyenin maaı'if 
bakış i nkil<1bına 

lıf oskovada mmıllimler için çıkarı· 
lan ljncte son tıiishalarrndan birin· 
de "Tiirk mektebi., başlığı altında 
bir makale neşretmiştir. Ymiyef im· 
zasıtıı taşıyan bu maf'aleyi nakledi· 
j'OTZIZ." 

"Maarifin yükselişi sahasında ye· 
ni Tiırkiyenin muvaffakiyetlerİni 
takdir edebilmek için hatta en umu· 
mi hatlarile dahi olc;a, maarif saha· 
sında eski Türkiyenin yaratabildik· 
lerini kı-•aca gözden geçirmek zaru· 
reti vardır. 

Sözün tam mana ile, hatta. iptidai 
malumat vermek için dahi olsa bir 
haı:. maarifi sistemi (yahut kütlevi 
maarif sistemi) eskiden Türkiyede 
mevcut değildi. Türk maarif tarihin· 
de burjua müdekkikleri başlıca dört 
safha-tcsbit ederler. 

bir müessese oldu. 
Maamafih bu dilnyevi mektep de, 

ilk zamanlarda, eski tedrisatın bir
çok eski usullerine tetarüs etmiş bu· 
lunuyorciu. Bilhassa arap harfleri 
bu ır.eyanua sayılabilir. Türk maa· 
rifini yaratmak ve yapmak için bu 
engeli de kaldınnak lflzımdı, bu 
suretle Türk milletinin kültürce in· 
kişaf ına büyGk bir yol açılabilecek· 
ti. 1 kanunuevvel 1928 de arap harf· 
lcri yerini lfttin harfleri kullanılma· 
sı hakkındaki kanun bu maksatla 
ne~rolundu. Bu keyfiyet, milli kur
tuluş hareketinden sonra maarif sa· 
hasında ikinci büyük hamleydi. 

Maamafih maarif bir milletin ha· 
yatında, ancak o milletin geniş ta· 
bakalannı da sarmak §3.rtiyle bü· 
yük bir rol oynıyabilirdi. Bunun i· 
çin de ilk tedrisatın 7 yaşından 15 
yaşına kadar her vatandaş için nı-c· 
huri tutuın .. -ısı kararı alındı. Bu -:a-
hadaki haşam.in görmek için talebe 
~ayısına oakı~:-k kfıfidir. 1 < •• ;·: te 
devlet i:l· • .,,~kteplerinde okuyar. tale
benin sayısı kız·erkek 343.448 den 
ibaret iken bu miktar 1936 da 
680568 oldu.Ortamektep ve liselerc'le 

Birinci safha skolastik - Ortaçağ 

safhasıdır ki 19 uncu asrın ilk süiti· 
süne kadar devam etmiştir. !kincisi, 
Türk tabirince Tanzimat, yani re· 
form devridir ki 19 uncu asrın ilk 
sillüsünden 1908 genç Türk inkıta· 
bma kadar sürmüştür. Üçüncü Meş· 
rutiyet safhasıdır ki 1908 den Cum· 
huriyet devrine kadar uzar. Nihayet 
dördüncü safha gelir ki bu da Cum· 
h · ti be be b 1 aynı devrede talebe sayısı 4.469 dan 
urıye e ra r aş ar. • .. 
B '' ı b' tak · yal seklt b' 60.720 re çıktı. '\ uksek mekteplerle 

oy e ır ·sım ~ız !>j ~r meslek mekteplerinde 18.000 den 
karakter arzetm~klc değıl, daha bır f 1 1 be k k d B t 

k h sl ani . kAf' aza ta e o uma ta ır. u muta ço usu arca y ış 'e gayrı ·ıı. ı- . . 
d. ,..1 lA b tak · b fhal tıp mekteplerden başka mektebın 

ır. ı' ese cı u sım u sa ar 
1 

. . d .:ı 
1 

. · 1 k 
arasında cumhuriyetten eyvelki re- ıarıcın e 'atan1o.taş ar 1çın 4 ay ı 
Jormların karakterleri hak!•ında hiç kurslar halinde mıllet mektepleri a· 

çıldı. Bu kurslardan iki milyon in· 
bir fikir vermedikten ba~ka bu re-
formlar ile cumhuri)•et maarifi ara· san geçmiştir. 
sİndaki cüzi !arklan ifade etmek i· T ürk mektebi, şimdi, onu halk 
çin de gayrikafidir. Bizce hakikf!.t· mektebine götüren yoldadır. Bu 
te Türk maarifinin inkişafında sa· keyfiyet Türk maarifinin UçilnCU 

dece iki ~sas devre seçmek daha zaferidir. Maamafih bu sahada ya· 
doğrudur. Bu C.: .uelerin birincisi pılacak ~yler henüz çoktur. Çünkü 
T~· :'-. milli kurtuluş hare!-. ' nin za· halkın büyük kı. mı henüz okur ya· 
ferine kadar uzar, ikincisi ondan zar değildir. Mektebin halka yaklaş
sonradır. masında büyük amilkrclcn biri de, 

Eski Türkiyede maarif - eğer mev· kadın ve erkeğin hukukan mUsavili· 
cut olmuş ise • yalnız dini mektep· ğinin kabul edilmesi \'C kadının bü· 
lerde mevcuttu ve bunun da esası tün tahsil müesseselerine kabulU ol

Kuranı öğretmekten ibaretti. Bu de· du. 
virde ilkmekteplerle beraber bir de Türk kadınının uyanışı, yeni Türi< 
"mektep,, denilen ve bizim dini - ru· hayatının en mühim ve en heye· 
hani kilise mekteplerini andıran ve 

1 

canlı mazhariyetlerinden biridir.Ka· 
fakat onlardan da aşağı olan mües- dm bu suretle de harisane bir ~kil
se eler me\ cuttur. (1) Orta ve yük· de öğrenme sahasına atıldı. Tedrisat 
sek mektepler olarak da seminar· hemen ekseriyetlle de muhtelittir. 
lar 'ardı. Scminarlar ilkmektepler· tık mekteplerde kızlar, umum tale-

' EmlnönU mt.ydanr, temizleme faallyett tamamlyle bitmemiş olmakla beraber, bugün 

Floryay~ doğru 
frenler 

Yolculuk müddeti' 15 
dakika kısalacak 

Devlet Demiryolları idaresi bir 
taraftan ilk defa HABER sütun· 
lannda müjdelediğimiz veçhile ye· 
ni otoraylar sipari~ ederek Anka
ra - İstanbul arasındaki mesafeyi 
sekiz saat gibi kısa bir müddete 
indirmeğe çalışırken diğer taraf
tan Trakyada da aynı şekilden is· 
tifade edilerek Avrupa kıtasında -
ki şehirleri en seri vasıtalarla ls
tan bula bağlamak üzere tetkikler 
yapmaktadır. Bu suretle Edirne i
le İstanbul aras nciaki mesafenin 
dört saate kadar inebileceği he· 
sap edilmektedir. 

Devlet Demiryclları, önümüz -
deki yaz Filorya hattına da seri 
postalar tahriki mevzuu üzerinde 
me!gul olmaktadır. Bir kısım 

trenlerin Sirkeciden hiçbir istas -
yonda durmadan do~ru Filoryaya 
s•t-1-~clôftn.dc b\ı mentcnlıı 

on beş dakika kadar daha kısala
cağı nazarı dikkate alınmaktadır. 

Filoryaya yolcu mikdarmın çok ol 
masındafı ddayı bu hatta oto ray 
işletmek mümkün görülmemekte· 
dir. Elektrikli tren işi .de şimdilik 
uzak bir ihtimal telakki edilmek· 
tedir. 

üniversiteye 
ahnacak talebeler 

Nafıa Vekaleti 
şirketini 
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Mütekaitler arasındaki tark 
H ABER'in dünkü nlliıhuında, okuyuculan Halil l\lente,e. 

nln meclise ,·erdiit ıual takrirlnl okudular. Bu kısa, fa
kat memleketin büyük bir yarasına dokunan takriri burada bir 
da.ha okuyalım: 

"Sayın Cumhurrelalmlz, lntihabmı mütaldp lrad buyurduk
lan nutukta, "bUtUn vatandaglara mUsavi emniyet verici tedbir
ler alınacaktır,, buyurdular. 

Memleketin bünye.inde, ıstırab nrlcl bir mllsa,·atsızlık ya
pmaktadır. O da eski ~litekaltlerle, yeni kanun mucibince 
maq alan ntandatlar arumdald farktır. Bunun izaleslle, öyle 
zannedlyoram ki, Relalcamhurun un sözleri en neclb cayl tatbl
kmı bulmq olacaktır. Bu hususta hükiımetin ne düşünmekte 
olduğunu maliye \"ekiletlnden AUal ederim.,, 

Halil Menteııenln bir sual takriri ııekllnde meclis riyasetine 
\'erdiği bu tezkere muhte\iyatmdan Haber, intişara başladığı ta
rihtenberi, belki \"e asgari aenede bir defa bahsederek bu uy. 
gunsuzJuk ,.e adaletalzUğln ortadan kaldınlmasou ister. 

Hakikaten yeni kanuna göre tekaüdiye alanlar yanında e~ 
kllerlnln eline geçen para lişey mesabesindedir. Bu iki mlltckald 
an.smda bu azim farkı tekailtlllklerlne bir gün en·el \'eya bir 
gün sonra ka\'llfmuı bulunmalan .doğurmaktadır. 

Ad&leU seven, ntaodqlar arasında hiçbir fark gözetmlyeo 
Türkiye Cumhuriyet Hükiımetlnln böyle bir adaletsizliğe bugüne 
kadar OO\'&Z \'crmelde de,·am etmealnlo bütçe zaruretinden ile
ri geldlilne lıwwılardaım;. 

Şimdi çok timld ediyoruz ki maliye nldllml:ıl mccllırı kilrsü
ıilnde, Halil Menteıenln ıual takrfrinde lpret ettiği noktanm 
dilzeltllmesl tedbirlerini al.mı~ olarak göreceğiz. R. 

Almanyada yaphnlan vapurlar 
Komisyon yalnız EtrUsk hakkmda 

telkikatta bulunuyor 

\ 
. .,, 

~ Etrtısk npura ... 

DUnkU gazetemizde, Almanyada 
yaptırılan vapurlarmıızdan Etrüsk
Un sipariş ve teaellilm ıarUarına uy
gun alınıp alınmadığını tetkik için 

şehrimizde bir komisyonun faaliye
te başladığını yazmıı ve komiayo
nun tetkik edeceği hwıusatm bir 
akgam gazetesinde yazıldığı gibi 
şilmullil olmadığını işaret etmlıtik. 

Bu hususta Anadolu ajansı da a. 
şağıdaki tavzihi vermektedir. 

Ankara, 17 (A. A.) - Alman
yada yaptmlarak memleketimize 
getirilen vapurlardan bazısmm mu
karrer §artname ve mukavelena
meye uygun olmadıkları yolunda i
leri aiirülmUı iddiaları tetkik mak
sadiyle bir komisyon teıkll edilmlı. 
tir. 

Bu komisyon mezkllr iddialara 
bilhassa mevzu teıkll eden "Et
rUsk., vapuru hakkında İltanbulda 
tetkikata baolamııtır. 

Teşkil maksadı bundan ibaret o
lan komisyona 17-1-939 tarihli Son 
Posta gazetesinde bunun haricinde 

Maliye Vekili 
Kabineden ayrılmış değildir 

(Son Telgraf) ın verdiği 
haber yalan 

Ankara, 17 (A. A.) - Maliye ve-
kilinin istifasına ait ve onu miltea
kip bazı tayinler ve intihablar vu

kua geleceğine dair Son Tel~f ga
zetesinde buglinlerde mutad olduğu 
veçhile, şayia şeklinde yazılan ha. 
\'adisin yalan olduğunu bildirmeye 
Anadolu ajansı memur edilmiştir. 

"Ben neyim,, 

atfedilen i§tigal ve tetkik mevzula
rmm hakikate uygun olmadığını 

beyana Anadolu ajansı mezundur. -
EminönUnde 

Kira ihtikarı 
Basladı 

Kiracılar Valiye başvurdular 
Eminönünde yapılan istimlfilder

de dört yüze yakın dükkan yıkıl· 

mıştır. Evvelce bu dükkanlarda ti
caret yapanlar, yeni vaziyet karşı-

sında gene Eminönü taraflarında bu 
lunup da istimlakten kurtulmuş o
lan diğer dükkanlara yerleşmek i-

çin büitik fedakft.rlıklara katlanma
ğı göze almışlar ve i~•e bu yüzden. 
Eminönü civanncia':i c!ükkanlar ü
zerimi'! büyük bir kira ihtikarı baş
lamıştır.O kadarki.geçen seneye na 
zaran yüzde iki hatta üç yüz derece
sinde fiyat yükseltmeleri görülmek
tedir. 

Mesela geçen sene seneliği iki bin 
beş yüz liraya verilen bir dükkan 
için bu sene tam yedi bin lira ver
mek icap etmiştir. Bazı mal sahip
leri ise 18-20 senelik kiracılarım bir 

çırpıda sokağa atıp yerine çok para 
veren yeni kiracılar almak teşeb

büslerine girişmişlerdir. 
Bu vaziyet karşısında Eminönü 

civarında dükkanların kiracıları 

dün toplanmışlar ve valiye giderek 
hallerini anlatmışlar:iır. Doktor 
Uıtfi Kırdar hadise ile yakır.~an a
la.kadar olacağını vaadetmiştir. 

Vergi kaçakçıhğı etrafında 

Defterdarlığa mühim 
bir ihbar yapıldı 

Bazı ecnebi ş~rketler, yüksek maaşh 
mütehassıslarını işçi diye gösterip 

vergiden kurtarıyorl3rmış 
İstanbul Defter.darlığı, yapılan 

bir ihbar neticesinde mühim bir 
vergi kaçakçılığı hakkında tahki· 
kata başlamıştır. 

Beyoğlunda Taksim Nane so
kak, 9 numarada oturan Adil Sen· 
ger isminde bir zat tarafından ya· 

pılan bir ihbara göre, bazı ecnebi 
şirketler beş altı yüz lira maaş ve
rip çalıştırdıkları ecnebi mütehas· 

sıslarmı, maaşları nisbetinde dol• 
gun vergi vermekten kurtarmak 
için, bunları maliyeye az yevmiye-

li seyyar iıçiler §eklin.de bildir
mekte ve bunlara seyyar işçiler 

gibi az ücretlerle seyyar kazan~ 
karnesi almaktadırlar. İhban yapan Adli 

ihbara göre böylece bir çok ec
nebiler, bütün bir senede, kendile
riniı:ı bir haftalıklarının vergisine 
muadil gelecek kadar az bir para 
vererek devlet bütçesini zarara • 

sokmaktadırlar. ihbar edilen şir

ketler arasında bilhassa Gölcük

teki Filips Holtsman Şirketinin 

de ismi ge'imektcdir. Bu şirketin 
mevhum adresler vererek, ecnebi 

mühendis ve usta başılar.na Be
yazıt Maliye tahsil şubesinden sey
yar kazanç karneleri aldığı iddia 
ediliyor. 

Maliyece yapılan tahkikatın ya
kında bir neticeye bağlanacağı Ü

mit edilmektedir. 

Barem kanunu IAyihasma 
göre 

Devlet teşkilatında 
vazife alacak 

Memur maaşları 

Doktorlar arasında 
nakil ve tayinler 

Millet Meclisi encümenlerinde tet
kiki bitmek üzere olan yeni barem 
kanunu layihasma göre; devlet teş
kilatında vazife almak istiyen orta
mektep mezunları 15, lise mezunla
rı 20 lira ile işe başlıyacaklardır. 
Yalnız lise mezunu olup da kanun
dan evvel tayin edilen miktardan a
şağ ıbir maaşla memuriyete girmiş 
bulunanların maaşı de:hal, 20 lira
ya çıkarılacaktır. Liseden mezun ol· 
duktan sonra bir imtihanla memuri
yete girenlerin maaşları da 25 lira
dan başlıyacaktır. Yüksek mektep 
tahsili görmüş olanlar 3000 kuruşla 
vazifeye başla}•acaklar bunlardan 
lisan bilenler 3500 kuru~luk cetvele 
tabi tutulacaklardır. 

Lisan bildiklerini iddia edenlerin 
imtihanları İstanbul üniversitesi 
Romonoloji enstitüsünde yapılacak
tır. 

Yüksek mektep mezunu olup da 
ayni zamanda Avrupada-1ahsil gör
müş olanlar 4000 kuru~la vazifeye 
gireceklerdir, ancak bunlardan ma
arif vekaleti tedrisat kadrosuna 
girmek istiyenlerin Pedagoji tahsi
li görmüş olmaları da lazımdır. Bun 
dan başka Maarif hizmetinde çalı
şan maullimlerden ortamektepte o· 
lanlar haftada 18, liselerde 15 saat 
ders vereceklerdir. 

Orta.mektep tahsili bulunmıyan

lar devlet memuriyetinde vazife a
larnıyacaklardır. 

-0-

Çocuk Esirgeme Kurumu 
müsameresi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Emi
nönü şubesi tarafından bu ayın 24 
ncü sah günü akşamı Fransız ti
yatrosunda bir müsamere verile -
cektir. Hasılatı çocuk kütüphane· 
lerinin ihtiyacını karplamağa tah
sis edilecek olan bu müsamerenin 
zengin bir programı vardır. 

Programda ç.ocuk korosu, çocuk 
dansları, Garden artistleri tara -
fından varyete, Şehir Tiyatrosu 
artistleri tarafından komedi, Mat
mazel Marina Palmary tarafından 
dans ve şarkı vardır. 

Ankara, 17 (Hususi) - Ankara do
ğum evi mütehassıs muavini Arif Sü
zen Malatya doğurnevi b:ışt:ıbipliğiııe. 
Ama~ya memleket Jıastah::ınesinden 

Sadeıtin Akkocin istirasının kabulü
ne. Bolu memleket lı:ıstahaneı.inden 
Arif Yaman .t~nLul limanı bakteri
yoloji nıficssescsi ınudürlüğünc. Pen
dik belediye t:ılıibi S::ıdettiıı Kocerin 
istifasının kabulüne. Trabıon verem 
miicaılele dispanseri baştabibi Suad 
Atay Amasya memleket hastnhanesi
nc. K::ır::ımürsclden Raik Diknı<'noğlu 
Yenişehir lıüküınct tabipliğine. Mı!. 

ıl, n~ tl:ın :Muslafa l\occr füırıımürsel 
hükumet tahlpliğine. Gölköydcn Müm 
tnz GUrsoy Yalova hükumet tabipli
ğine. Gedizden Hüsnü Aydiner Mu
danya hükumet tabipliğine. Nis:ıiyc 
mütehassısı Hullisi Gökten Anknrn 
doğumcvi miitchassısı mu::ıvinlil:ıine. 
lst::ınlml belediye muayene komisyo. 
nu as:ılıhc mütehassısı B:ıki Tireğöl 
lstanbul emrazı akliye hastahanesi 
ınütchassıslığına. lstanbul akliye lıns
tnhancsi mütehassısı Emir Nasip İs· 
tanhul belediye muayene komisyonu 
asabiye mütelıassıslığına. Ankara nü
munc hastahanesinden .Ali Rız:ı Bıyı· 
koğlu l~rıurum doğumevi çocuk mü
tehassıslığına. Manisa doğumcvi ço. 
cuk mütehassısı Haif Yesari bnştnlıip
liğc asaleten. lstanhul merkez hii· 
küme! t:ıbihi Süreyya On:ıt lstnnhul 
sıhhat müdür muavinliğine. Erzurum 
cloğumc\'İ doğum mütehassısı Asım 
Aral baştnlıipliğe. Erzurum doğum. 
evi çocuk nıiit~h::ıssısı llhami Balı
kesir doğuıne' ı çocuk mütclı:ıssıslığı. 
na. Erzincan sıhh:ıt müıliirü Cudi 
Erentürk hıfzıssıha işleri dairesi mü 
ıchassıslığına. t;rfa sıhhat mücliirii 
Fazıl Gökçe Ören Diyarbakır sıhhat 
müdiırliiitüııe. Gönen hüktimet tn
hihi Celiıl Baysun Erzincan sılıhal 
müdürlüğüne. Kayseri memleket h::ıs· 
ınhaııesi operatörü Ycliruddin Oguz 
13urdur memleket hastalı:ınesiııe. 
Bize sıhhat miidiirü \'!'hap sınıfının 

Sirkeci garmda yeni 
bagaj arabaları 

Devlet Demiryolları idaresi, 
Hay,darpaşada olduğu gibi Sirkeci 
garına da tazyik edilmiş hava ile 
müteharrik bağaj arabalan getirt
mit ve bunlar dünden itibaren 
gara konulmuştur. Bu suretle 
şehrin kara yoliyle Avrupa ka -
pısını teşkil tden Sirkeci garındaki 
el arabaları ile yük taşımak sure
tile hasıl olan çok çirkin manzara 
ortadan kalkmııtır. 

ra hakkı huzuru dalrcl &idesine \'akretml1-
tır. 

Ü("Ünciiyc, maaşının 80 llrnya tıka
rılmasmn, l\lalat~ .ı doğumevi müte
hassısı ı:tcrn l\laııisn doğume\'ine. 

Akhis:ır hükumet tabibi Hilmi Tam
tiirk Urfo sılıhnt müdürlüğüne. An
knrn nümune h:ıslah:ınesindcn :Medi
ha Erdem Knyscri memleket lı,ıslnlıa
nesine. Niğılc memleket h::ı st::ıh::ıne· 
sinden Zeki Derin Anlal:rn memle
ket h:ıstnlı:ıne-;ine. Kastnmonu mem
leket ha~t::ıh:ıııcsinılen Tıırnn Çözgen 
Mıığl:ı memleket lıastah:ınrsine. Hak
kfırl eski ccı::ırısı Ccliil Baynr Niğde 
memleket h:ı sl :ıh:ıncsinc. Elazi~ nk. 
lil c h:ıst:ı hnncsinden S::ımi Erimer 
Kast:ımonu 'nırnıle1'et hno;t:ılıancsine. 

Eczacı lla) riyc Oktcm Zonguldak 
h:ıstnlıanesine t::ıyin ve nnldec" ' · · 
ler .. 

Balkan antanb 
Hariciye nazırları 

Şubatta Bükreşte 
f oplanacaklar 

Alınan malOmata göre, Balkan 
r ıtantı devletleri hariciye nazırları 
şubatın ilk günlerinde Bükreşte top
lanacaklardır. Bulg:ır ba5vekili Kö
seivanofun Ankara ziyareti de bun· 
dan sonra tesbit edilecektir. 

Maverayışşeria 
Başvekili Makdo
nald ile görüştü 
Londra, 17 (A.A.) - Mavera

yışeria Başvekili ve Maverayı. 
şcrianm Filistin konferansında -
ki mümessili Tevfik Paşa Ebül
htida, dün B. Malcon MakdonaL 
dm nezdine giderek mumaileyh
le memleketinin dahili siyaseti • 
ni alakadar eden meseleler hak -
kında 90 dakikalık bir görüşme 
yapmıştır. 

Ol Om 

S On günlerde birkaç guetenln bir. 
den bat siitunlannda yazı yamıaia 

bqhyan aayın üıtad111UZ Ahmet Ağaoğlu~ 
bunlardan birinde; "Ben neyim!,, 

llmılniz, hoı sohbetslnlz. Hatta hluel p. 

,.tah bir bqmuharrlrslnlzl 

Hidlse mahiyeti itibarile· o kadar hoıt 

\'6 yilks<>k bir jest ki, şaka kaldınr tarafı 
yok. Fakat danlmumlar, biz yine lıtln için. 
den bir pkacık çıkarmağa sanşacağız. 

Berut kumandanı merhum 
Mehmet Emin paşa zade Sanayii 
Nefise mildürlcrindcn merhum 
Ömer Adilin kerimesi ve Şirketi 
Ha~Tiye müessis ve müdürü mer
hum Hüseyin Hakinin hafidesi 
ve lş bankası şeflerinden Mecdi 
Yurdaşın hemşiresi Şale Yurdaş 
mübtcla olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak pek genç yaşında 
rehmeti hakka kavaşmuştur. Ce
nazesi 19. 1. 1939 perşembe gü
nti Suadiye plajı yanındaki evin
den öğle vakti kaldırılarak nama
zı Kadıköy Osman ağa camisinde 
kılındıktan sonra Karaca Ahmet
teki ailesi makberesine defnedi
lecektir. 

diye bir seri makale nqredlyor 

Ne zaJunet a pirimiz, tıstadonız, bu ka

dar dil döküp, çeae yormağa, kalem 01-
natmap ne haceti 

Si& Alaoila Ahmet.alnlz. Fazılaum, '-

*** 
Hakkıhuzurun reddi 

D EGERLt nllmiz Dokt.or Lfıtfl Kır· 
dar, kendisini bihaalll' ''e bldar e

den sular ldarcabaden veıileeek Ud J'ib U-

Sularda huzur yok ki hak olsun. Bunu 
müdrik ''alimiz sudan geleni aermayeslne 
tcrkettl. l'alnrz huzur parayla kaim değil 
a 1 .A.11 timdi \'alimiz Lütfi Kırdar, tıu ı:lbl 
a&b olup hak etti hazanı. 
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Ozalpın istifası 

Ankara, 17 (A. A.) - C. H. P. dız altında 1923 tarihi. 
yapıyor!ar 

B. M. M, grupu bugiln (17-1-~9) 

Trabzon saylavı Hus:ın Snka'nın re
ıslığindc toplandı. 

1 - İlk defo söz alnrak kürsiye 
gelen başvekilimiz Cclfı.l Bayar aşa
h'ldnki beyanatta bulandu: 

Mil.i Müdafaa Vekaletinin 

sahb mührü 
1 - Kenarlarda çift daire yok. 
2 - Ortasında ayrı bir dnire yok. 
3 - Ay ve yıldız dolu ve yukarı 

müte\'eccih. 
4 - Türkiye cumhuriyeti aynen 

yazılı. 

5 .:... Cumh\!riyet kelimesi (com. 
huriyct) tarzında yazılmıştır. 

6 - Ayın altında Ankara yazılı. 
Bu hakiki mühUrdc yoktur. 

7 - Milli kelimesi aynen yazılı. 
8 - Milli kelimesi Milli ~eklin-

ta doğru uzanmış bir çizgi görii· 
lUyor. 

5-lki imza arasında pişkinlfü 
farkı meydandadır. 

Umumi müşaheôe: 
1-Gerek sabık milli müdafaa 

vekili Kılzım Özalp ve gerekse ha 
riciyc müsteşarı Agah Akscle ait 
imzaların sahteleri ayni elden 
çıkmıştır. 

2-Mühürler de ayni elde yapıl
mıştır. 

3-Gcrck mühürler ve gerekse 
imzalar taklit olmaktan ziyade a-1 
cemice benzetilmek istenilmiş, fa : 
kat muvaffak olunamamış imza- ı 

·······················1 . 
Cumhurreisimiz 
Tarih ve Dil Kurumlarını ! 

himayelerine aldılar 
Ankara, 17 (A.A.) - l\1illil 

kültür inkişafımııda iki mü

him esas olan tarih 'e dil inkı-· 
Iabımızla ve bu yolda 
eden ilmi çalışmalarla öteden
beri yakından alakadar olan 
Cumlıurrei i, Milli Şefimiz ls
met 1nönu, Türk Tarih ,.e Dil 
kurumlarım yükc::ek himayeleri
ne almışlardır. 

,,,..,..,"""""""'.:o.."" .......... 

Harp hazırlığı mı 

Geçen celsede 1spanya muharib
lcrine tayyare teslimi maksadiyle 
) apılan siparişi TürkiJ e hükümcU 
namına göstermek için tesebblis e. 
dilen sahtekrlık c!irmünün ne su
retle cerc>yan ettiğine dair izahat 
verilirken hatiblerdrrı biri i milli 
müılafnn vckfılctıntn C\ rak 'c mü
hürlerini taklit urctile tesebbüs e
dilen 1Ju ahtckurlık mc ele i üzc
rlnde nallyccc ~ apılan tnhkikatııı 

tam bir serbesti iı:indc cereyanını 
temin için milli mlldafaa. veltilinin 
çekilme 1 lüzumundan bahsctmisti. 
l'llllli müdafaa \:ekili nrknda5ımız 

general Ozalp sırf muhakemenin 
clnmetıc cereyanını kmln etmek 

makı.adiylc istifa ehnl tir. 
Baı;ıv(ıkil, bunu müteakip aynen 

§unları sbylcdi: 
Şunu da ilivc etmek mecburiye. 

tindeyim ki, milli nıüdnfııa işleri 

hakkında madde w rilı ederek her
hangi bir iddi1Mla bulunmak \cfıı. 
sual te\'cih etmek istiyen bir arka· 
da ımız 'arsa ı.aıu açıkhr'. Ona <loğ
rmlan doğruya ben muhatabım ''e 
~ ahut reni \'ekil arkada~muz tetki
katını yaıınrnk Jiiınngelen ce\'abı 

_... Ha~taraJı ı J ıncıde 
deniz tayyare gemisi. 

Deniz tan arelcri de bu manev
ralara iştirak edecektir. 

Deniz mahafili, bu manevraların 
ı;imali Arfikadaki müdııfaa tertiba-

1 tının müessiriyeti derC'cesini göste
receğini beyan etmektedirler. 

lngiltcrede ı'şsizlcri11 Ohford Strrcfde nümayişlerde ai 
n bildirilmektedir. Elli kadar işsiz so!:ağın ortasına j'ator. 
/ı durdıırmuşlardır. Bi11le1 cc seyirci de birikmiş ve caddt>1 

doldımmıştur. Bu esnada nfimayişçi lerin karıları da "biti 
farınız,. di_\'C bağmyorlardı. Polis miidalıalc ederek 11fıf1% ~ 
ğıtmıştır .Resmimiz lngilteredc bu mimayişçileri11 yaltzTI k 
sokaklarda nasıl yatlıklarnıı ve ketzdilcrinc nasıl acındrr111t1 
ni göstermektedir. 

,·ermeye hazırdır. 
Başvekilin beyanatmdan sonra, 

ret...in dı.WC'tine nığınen, tnC\".lU lL 

zerinde öz alan olm:u1ığından ruz-

l\lilli Mllılafaa \e Hariciye Vekiı.let Jeri mühürlcrile, ıınbık ~!illi l\tiida· 
fna \'eJdll Klillm Üzalp \'e Haricly e müstcsnrı ,\güh A k'lel'ln hal.iki 

imzalan 

Portsmouth, 18 (A.A.) - Ana· 
\'atan filo unun burada demirli bulu 
nan cüzütamları Portlandn hare~:ct 
etmi5tir. Bu cüzütamlar, Akdeniz 
nıanevralarrm yap.~ak üzere filo· 
nun diğer aksamı ile birlikte Porl 
hı'1ridan Akd:!:ıizt' gidecektir. 

Fransada askerlik müddeti 
dedir. Sonundaki (i) (i) olmadığı i- lar ve mühilrler halindedir. Paris, 18 (A.A.) - Hükumet 
<.:in za«.>n imla bakımından yanlış- 4-Bilhnssa milli miidafaa ve a keri hizmet müdaetini gayri mu· 

Japon kıtaları 
kilometre . 

-r· geri çekildl. 
mııncye ~ccildl. 

Anıt - Knbfr 
2 - Bu celsenin ruznamesinde 

ebedi Şefimiz Atatürk için ) aptın-

tır. kalctinin sahte mühüründc An- ayyen surette iki sene olarak ifa e 
9 _ Müdafaa kelimesi Mudafa kara kelimesinin (K) dan sonra den bir kanun l.lyih_ • tevdi etmiş-

şcklindcdir. ki (a) sı üzerinde sarih bir zarb tir. iki senelik hizmet usulü; 1935 
Sabı { Milli Mü :lafaa V c- işareti vardır. ı sene.,inde muva'ckat :.ıir tedbir ola· 

k·ı· K'" Ö 1 . Sahtekarlığın cez:ı ka- rak kabul edilmişti Ve buna müte-
ı ı azım za pın ım- .ı • j · .1 ht • nunun;;ıa yerı allix olan kanun 1939 birinciteşrine 

Çin kuvvetleri Şark istikame 
ilerliyor; ja~onlar ŞanghaY 

takviye kıtaları aldllar 
lncak Anıt - J{abir meselesı mevcut
tu. Müzakere nçıldı. İlk söz olarak 

zası e sa e ımzn arasın- B b · h ı · · · · • u arız ata ann sebebını, mti- kadar muteberdı. 
dnkı farklar hür ve imza taklidinde tamamen as- ı 20000 it 1 k r 

1 - (K) harfi aslmda sol başı 1 ima mu\'afık olarak tanzim olun • a yan uvve .. ı 
p~rlı komisyonunun mazbata muhar yuknrı ve lccskin bir "izgi halinde m h 1. d d h ;;. Tunus, 18 ( \.A.) Bugunlerde 

• .. 1 ası a ın e cezanın a a nüır ola- .. . 
riri ltursüyo geldi ve komisyonun kıvrılmıg bir gcnie baı;lı. kUU>._.yak- t--, ~t<U~a m-atnnıt nnnou. Trablu n tan ıtelen multecılcr 50!1 
mc :ılsi ve lı>lkikalı neticesinde va- ır (T) 'bidir ı . ,, . lıafüi ar zarrınaa iunus lıududu cı 

gı . Hnlbukı ceza kanununun buna aıt d k'" · .., d 20 000 k' ·1·k 
rılnn karnı·lan izah etti. Muteakiben H lb ki . v1nn a aın "';,ıara a . ışı ı ' 

a u sahtesinde elle yazılmış maddelerındc vnzır kanunun mnk - b' lt 1 k t' · k k 
birkaç hatib, tetkik komisyonu ra- b' k't b ) h . •. ı: a yan un~ ınır' araya çı a-

ır ı n (K arfi ş"klindedir. sadı hıç de bu degıldlr. 342 inci ld w b t kt .. ı B 
ponı hakkında bazı istizahta bulun- 2 _ (Ö) harfi aslında sag·n '-'ns- rı ıgını eyan c me · e ..... ~-. u 

.1 madde !iUdur: 1 k t T • • d ı w dular \'C' komisyonun Anıt - Kabir la ·uwe , unus .1~uu una c ogru sev-
nmış \'e ortası yarıya lmdar çizil. ~'Bir kimse resmen memur olma. kedı''mı''5tı'r. ttal"anlar burada bı'r 

iç'n teklif ettiği yerden ba'şkn yer- · b. - - .1 
mış ır yumurta şeklinde. ·ve keli- dıgı halde 339 uncu maddede göste- t · · h el t .. 1 · t · t 

lcr lınkkındn beyanatta bulundular a::ı-ruz ıçııı ar te us erı CSJ!; e -
meye birle~iktir. rilen suretlerle resmi bir \'arakadn 

ve mü tcaddid takrirlcr verdiler. m:!!,te1irler. 
Halbuki sahtesinde sol e.ğzı a1:d: snhtekiırlık yaparsa 2 seneden 8 

Söz nlan hatibkr, mUtalealarmı bL ve yukan mUtc,·cccih eski Arab seneye kadar ağır hapis cezasile Dolandırıcı bir tacir 
tirdikt<'n sonra, verilen teklülcr- j 

harflerinden başı bUyük bir (l{af) r.ezulandırıltr. H · k k k l d 
dc>n e"'·elfı eski B. ıı. Meclisi bi- ,w • • w ance açar ·en ya a an ı 

oekllndedlr ve kelimt'den ayrıdır. Egcr vesıkn kanunen s:ıhtelıgi T ht k led b' k t ' 1 b 1 d r. 't tak ·r . a a a e ırço uccar arı 
n:ısınm u un UoU ;>ere aı rı 3 _ (Z) hcrfi aslında Uç raka- ıspat olunmadıkça mutC'bcr olan b' 

1 1
. d 

1 
d d ~ .. 

1 k d dd d'ld' tk' · ııı erce ıra o an ır ı5ı soy enen 
l'C'ye on u ve re e 1 1• ·ıncı 0 - mına benzer. Sahtesinde sarih bir resmi evrak kahilindense 4 seneden 

Andikos isminde bir tacir firar eder· 

Honkongn, 17 (A.A.) - B:r 
Çin fırkası Mo-lai-tsinde Japonlara 
taarruz ederek bunları yirmi kilo
metre geri atmıştır. 

)..ı;İ,ııı- 'J"'.,."G • .,.,,.\..-! •• :, ti""'S- .. 

Çin kıtaları cenubugarbiden I:Iang 
şova karşı mu'kabil taarruza geç -
miştir. 

Diğer bir Çin kolu .da Hai - Ye· 
neden cenup istikametinde ilerle -
mektedir. Japonlar Şanghaydan 

alelacele takviye kıtası istemişler
dir. 

Liu Aindeki Çfo kuvvetleri Ta
bi-şandaki kuvvetlerle birle erek 
müştereken şark istikametinde i -
lerlemiye başlamışlardır. Bu ileri 
yürüyüşün hedefi diişmanm geri 
ile olan muvasala hatlarını kesmek-

larak anıtııı ı.uıe Uzerlnılc J apılma. (z) halindedir. on seneye kadar nğır hapis eczası 

sını btiyen takrir n·yo arzolunılu, 4 _ (a) harfi sahtesinde ortası hükmolunur ve eğer sahtekarlık ken polis tarahnd:ın yakalanmıştır tir, 
umumi heyet, bu teklifi de büyük dilli göıillüyor. aslın , ·ücudunu !arzcderck ,nııut 1 Andikos zahire ticareti yapmakta Üç gündcnberi muhasara altın
bir ekseriyetle reddetti. 5 _ İmzanın sonu aslında sağı: "!labih olan 8 lına muı;:ııJir !it~rettc ve Tahtakalede bir dükkanı bulun- da bulunan Tsen·Scng ehri Japon 
Çanknjanın Anıt • Kabir yeri o. d w d )'azami•. ,_.ahut alıilı bir urcti tnh- ınaktadır. Bir rnüddettenberi muh· lar tarafından tahliye edilm:ştir. ogru ur. ~ 

l:ırnk intihnbınn dair verilmiş ol~n 6 _ lmza umumiyetle aslında rif eylirrek resmi bir ,arakanın telif kimselerden kredi ile mühim Japonlar burada 3000 ölü verdik 
.ıkıir de pek az rey aldı. Nihayet pişkin ve alışık bir el mahsulü gö- urcti lizerinılc i lcnmis c bir ene- m!ktarda mal aldığı ooylenen Andi- ten s:.nra cenuba çekilmişlerdir. 

tedktk komisyonunun raporundaki rültiyor. Sahtesinde acemice bir se- ıl<'n 3 eneye kadar ağır Jıaııse kosun yazireti son günlerde tuhaf- Dün öğleye doğru Çin çeteleri 
d•-;eriy<"t karnrı ile teklif edilen rn- yir vnrdır. -ı1ahkiım o!ur. 1 laşmış ve diıkkfınına uğnyan alacak Tan-Du civarında Tai-Yang Çcn 
sat tepe i Anıt - Knbir ~<'ri olmak Hariciye Vekaletine ait Eğer mezkür varnlm kanunen sah lılar içeride pek az mal buluıiduğu· şehrini zaptetmişler.dir. Muharebe 
ÜZ"ııc lttifakn yakın bir ekseriyet- •elig~i ispat olunmadık"a mutebc>r nu görmeğe başlamışlardır. Alacak- Hangşovun garbinde ve Çinlilerin 

mühür ve imzalar .. h' d ı k · k' f k d' 
it' ka.bnl olundu. "lddolunan evrak kabi!indense verf- hlann biribirlerinden haberleri de le ın c o ara ın ışa etme te ır. 

Bundnn sonra enclimenlerin mc- Asıl mühür: ı k H . A l'k 1 Bugün öğleden sonra Çin hava 

1 1 D d · k 1 1 k lecek ceza iki seneden bC'ş seneye yo ·tur. ep:;ı ne ı ·o un ya nız 
saisine dair ruznamede me•;cut olan 'ft-d .ış aıre a ın oma üzere müdafaa bataryaları Kiangın da . • . . . çı aıre, • 'mdar ağır hapistir.,, ı kendilerinden kredi ile mal aldığını 
d b 1 Üt 11 k tak düı:.manın ilci tayyareS.:ni dü .. ür · 

n ı ı nıznmnnmeyc m ea ı · . 2 Ay ld d ı l 339 uncu madde şuCur; canmaktadır. Halbuki son giinlerde ~ :ıı - ve yı ız o u ye so a müc::tür. · 
ririn müzakeresine, gelecek celsede mütcvecdh. ''Bir memur, memuriyetini ic- bir te:.adüf işi meydana çıkarmış ve :ıı 
de\•nm edilmek üzere celseye niha- 3-Ay altında 29. x. 1923 tari- rada tamamen veya kısmen sahte Andiko ,un hemen biitun Tahtaka- Şe·Longun işgalinden sonra Çin 

t Udi h. b' · ka ta · d h kuvvetlerini şark ist:ltametlerinde 
ye ver · ı var. 

1 
~r .' a:a nzım c. c;. veya ~- le tiiccarlannı dolandırdığı i<ldia1 ile 

Sahte miihür ve imzalar 4-Yazılar kalın ve muntazam. kıkı hır varakayı ta~·ır ve ta}.'rıf kamıa~ılmı tır. Derh 1 dli 'C e ileri hareketlerine devam etmişlel'· 
Sahte mühUr· eyler ve bundan dolavı umumı ve • "' • a . a ) Y • Jir. 

aras.ndakİ farklar . : l hususi bir mazarrat tevt"lliit ede· başvuran alacaklılar Andıkosun ya-

Tayyare skandali milnasebelile 
l-Dış daırc ıncc ve te t, bil' • k ı · t · 1 d . .,A ld k "t ırse Uç seneden on scncvc im- a anma mı ı emıı."er ır. 
~ y "c yı ız yu arı mu c· d w h . h • 'h ar agır ~n1s c"'z::.sma ma .kum 

ynzılnn yazılara tasni olunan sahte veccı , 1 E~ • b k h ı · 
3-A it d t 'h k A k o ur. ger ıcı u vnrn asa te mr-

cvrakt.akI mUlıür ve inıznlarm klL ly a ın a arı yo n a- lığı isbat edilmedikçe muteb:?r o-

Tüccarı takip eden memurlar, onu 
harice firar ederken yakalamı~lar 

dır. Andikos Sultnnahmet birinci 

Bu şehir Kovankiu demiryolu 
üzerind~ çok mühim bir mevkidir. 
Şc·Long ile Kiu-Long arasındaki 
mmtaka tamamile temizlenmiştir. 

Düşmandan mühim mikdarda harp flelerl de kanşmış bulunuyor. Oku- ra yazı ı la k k bil' d · - h 
4-(cumhurı'vet) kelı'mes·ı .n evra a m en ısc a~. r. n- 11 11 · ·ı · · vucularımız sahte ve hakiki imza ve J b ed k su 1 ceza ma 1 •c:mesıne ven m•ştır. 1 . ~ . . t ~ (C 

1 
. t) kl' d pıs eczam eş sen en on ı ·ı sc- evazımı ıgtın:ı.m a1unmuş ur. 

"l rU · 1 · · b ti k" om rnnyc şe ın c, k d .1. Dolandırdığı söylenen tüccarların İ 
mu ı n resım erını u g ıı ·u gazı!- 5-Haricive vnzısındn R daıı ı' neye a ar verı ır. . Japonyanın ngiltere ve 
temizde görmcktodirlcr. . • - EYrakın mu:;atlJıık suretl~rı lrn hcp,i Türktur. Bunlar Halit, Fahri, 

Bu sahte mUhUr ''e imzalarla ha- son rakı harfler. gayrı •• muntazam. nunen. zayi olan _:ısılbrı 1:1,:'lkamı ~u~i, Şü~rti, ~?~lilkaclir, \ c lvıdri Ameri ·~aya cevabı 
ik• İmz:ılardakı fark. na lmıın olmak l ·•zımb"'cldı.•.ı' tak· ı.ıru:ıd.: n.tı l.ı-1ıdır. Tokyo. l 7 (A.A.) - Domei A· lt ı tnübür ve imzalar nrasındnlci 1 .... • · 

1-Agah Akselin ilk harfi olan dir<le mezkur SUl\.~l~ri lınkkın<la ı jansınm haber aldığına göre, Ja • 
farkları teshit ediyoruz: 1 (A) aslındn büyük bir el harfi asılları gibi. muam~le olu ur." ponyan n Ingiliz ve Amerikan no 

Milli Müdafaa Vekaletinin (S) gibid~r. . . Hukukçularımıza .1r.z:ırnn vru:i- dilerini, c~za kanununun tayin e~ talarma vereceği cevap. hulasa o· 

olarak bu devletler 
bulü, 

b. - Mevcut eko11 
rrn tasfiyesi ve giiıı1 
ilgası suretiyle diin}ıJ 
tam serbestinin kabul 

c - iptidai madd' 
müdafaaya lüzumlu 
best kavuşma imkarıl 
mesi suretiyle servet 
nın hakkaniyet üzere 

p Daim:.\ en iyi en 
ft heyecanlı filmler 
H te §Öhret kazanBl1 

İ ALKAl 
U Sioeoııt 

~ Bugü 
·I ·u !ı Matinelerden 1 

:. . . . ...e il mevsınunın ve ... i 
ff MO filmine naJ il çevrileıt 

DK ut 
H 
ii 

ışeyt 
1 Iar 
H Ba} roUerde : t?J 
!I RICHARD ARL 
I! ULt TALBA 1' fJ 
Ü · · sıf11 )\ 

1 
her metresı ı~. i 

titreten ınutb ş 
•••••••• B u"n l>ı'l1 
·-- ug 

ver,t 
hakiki mU hrü Halbukı sahtesınde el harfı ( A) yet şudur: t ·.,;i cezaların azaltılmasmn manı !arak, a,.sag~ ıdaki noktaları ihtiva 

d. ,·e 
halindedir ve minüskUl (A) dır., Yapılan sahte v:ı.rak:ının ceza olamaz. 342 maddedeki: "Aslın edecektir: ~tuallim Haın ı rl ı - Keruı.rlan çift dnire. 

2-Aksel kelimesindeki (A) da kanunumuzun bu maddelerine uy vilcudunu farzcderck yahut snhih ı _Japonya, Uzak Şark mcae· ile Denizbank ınefl'lıl 
her ikisinde yukardaki farklarla ~un olabilmesi için hususi veya olan aF1ına muğayir surette yaza- lclerinin bir entenasyonal konfe ~ ve Hikmet Kara ~=fc! 

2 - Ortasında ayrı bir daire. 
3 - A.Jy· ve yıldız içi boş ve sola 

:müteveccih. 
4 - Tilrkiye cumhurlyet! yalnız 

'1'. C. rtlmuıiyle gösteriliyor. 
5 - (Milll) kcllmt'si yalnız M. i

le işaret olunuyor. 
2 - Ortadaki dairede ve ay yıl-

mütebarizdir., umumi bir zarar ika etmesi. y:ıni rak yahut sahih bir sureti tahrif rans ··nüne karılmasına katiyen Hopa esrafındall l,.r' 
3-Aslında (kse) harfleri kan- tatbik snhnsına konması icap e- cvli\·.:rck." kaydından istifade c h ~f . çı · k' "' r t tınic: ,ı.e 

şık ve hele (e) tamamen belirsiz- der. Yani sahtekarlığın mutlaka dcbÜcceldcri akla gelirse de bu mu a 1 tır. -~.gece 'e 3 e tnliııdC 
dir. Sahtesinde çok sarih ve bariz hususi yeya umumi bir zarar ika ı lta ·t. mcselii. noterlikte aslı mcv- 2 ~ Jap~ya, aşağıdaki ~artla· d~n Beyazıt ~ cnedı 
dir. meşruttur. cut bir varakanm sureti üzerinde rın alakadar devletler tarafından, dımekapıya ~et 

4-lmzamn sonunu aslında bir Sahtekfırlnnn, mUhür ve imza- yapılacak her h:ıngi bir tahrifatı ı kabulii ta'kdirinde. doğrudan doğ- huma Allahtan . iı· 
clyazısı (f) gibidir. Sahtesinde al- larda tahrifat yapmaları da kcıı- kastetmektedir. ruya müzakereye hazırdır: radına sabırlar dıter 



lE:~1rc§l1rUo IT@f!l~VIAr~r?IL~@Fa;J@m®l((I 
inlföO~lkOc§ltr Katalonya, mücadeleye 
lnomz polisi ve gizli devam kararında ! [~~~ı 

:nıurıarı adam avınaç ktılar Fraınk@nlYJn IKatalcını\t,1aDolaıraı s 1-ÇC:R--DE-': __...._... ...... 
""' '4:.., 

18 
<A ,. > anayi müesseseleri • Beıecr ıı. •• esırıde b·u·tu · .· - lngllterede vuku bulan !On ınrna.kıar m es a » o : Ec ne b"ı t k ıyde tram\'ay §irketine bir ~tır- n t ilt ez ·ere gön ererek tramvay araba· 

~. liüküın t ng ere polisi hakiki bir "adam avı,, na çık. Te ı • 1 lanna birer çöp tenekesi koymayı 
~ buıunan ~ merkcılnin zabıtası ve memleketin her tarıı- s 1 m o u n uz f m U .. teh aSSISI a rl temin etmesini istemiştir. Biletler 
....._~ taıııe:u memurlar seferber edilmiştir. Polis bu sul- bu kutulara atılacaktır. 
~~euere h l araııtırrnaktndır. Bütün limanlardan yabancı • • f f d v • Nasıl kullanabilecekler? *Posta ve telgraf umum müdürü 

..... ı.ı\'erııoıda areket eden vapurlar araştırılmaktadır. s 1 z 1 a e e c e g 1 z h 11 . ~tut 1rlandad 
1 

Hazırlanan kararname a ( tıpi radyolar hakkında izahat 
~ lllıı:ıaktad • an gc en vapurlar hususi bir kontrola vermiş \'e maksadın bu radyoları 
ı.. ... .,ıartndan ~r .. Şeh~in kalabalık mahallelerinde. !rlanda Almanyanın ve ltalyanın kanaatı şu tasdık edildi inhisar altına almak değil. halka u-
..,_"""Ul ,.a.,1.,t1 gıltercnın çekilmesi hakkında gcçcn gUn 1r- " Ank 17 (H • uh b" · "111' " l' ,. nl • . ara, . . u_susı m a ırı. 1 cuz radyo trmini olduğunu söyle· 

· nıış olan be~annnmelcrin asılı olduğu görlilmli"· F k ff 1 d k Akd mızden) - Bırıncı :Jımf evsafını · Ld "' ran 0 muza er O ma 1 ça en"ız . . . . miştır. Bu tip radyolar asgari 10, "'ıt""" '1l, 
18 

(A A ) haız olmıyan sınaı rnUesseselerın 1 =mi 30-3S liraya saWacaktır. 
ıır. ller ik · · - Yeniden iki askeri tay):are kazası ol-

1 
. h 

11 
d .

1 1 
kullanacakl~rı ecnebi ~üt~hassıs * Dün tiraret odasında raportör-

i kazada <la pilotlar ölmü§tür. mese esı a e 1 emez. !ara m~k:bıl v:ı-ccekle:ı miltehns lük imtihanı yapılmıştır. Bir rapor 

Al 
Buq~os, 17 (A.A.) - Naayona· yonallstler kilometrelerce daha sıs yctıştırme ucrctlerı hakkında törlük için 10 talip vardı. Netice bu· l\o\a 

1
• d 

1 
k hazırlanan kararname Vekiller " .. beli" 1 cakt 

• 
'11 nya n I n Çeklerin taarrUZU ıst ra yo posta arı Fran onun İs· ileri gitmişlerdir. Bellprat, Cla • H . f . . ~un ı o a · ır. 

11 b
'lh K 

1 
M eyetı tara ından tasdık cdildı. ... T"" k ,, t• t ki . 

t\ panyc ara ve ı assa ta onyalı - ret, ontalegro, Montills, Catt. ... ur - • .ı unan ıcare enng 
•ıl~ k tekerru··r ederse Kararname esaslarına göre· .. ~ UV f I . lara hitap eden ve bunlara "Yakın Jar, Cuntllada, Granera de Cer. • . • · anla~masına muzeyyel son anlaşma 

h. Ve er 1 sınaı mUesseselerde ve sıgorta . . . . . . ııq•( M 1 · ı "' hı kurtulu~lannı,, bildirmekle aym za vera ve Gra.ndeç zaptedilmiştir. . k ti • de kull 1 ebil vekıller heyetince tasvıp edılmiştir . 
,- .. ,, manda bir af ve barış işareti olan ger tat ta.n Tarragone'de re muk b·ı T'. 1 ··t ·arada tabııyet kanununu de-.,
1
" ....,,. e in I k t a C a r a r S 1 a a Dl- af şır e erm anı an ecn e. * Arık .. 
"' d e e . b" . al h b 1 t K a ı ur~ memur ve mu e. .... . b. k . . e k 1 ki ır mesajını neşretmektedir. norm ayat a.§ amı§ ır. açak hassıs yetiştirilmesi hakkındaki gıştıren ır.) a~u? projesi hazırlan· 
dftşQ t' h d Şey e a rş 1 a Ya C a a r Mesaj. akan kanlann bütün m•· halinde ele ge<;lrilen .. trlerin ._ kan un mucibince birinci sınıf sı.. maktadır. 1 roıenın adı vatandaşlık 

. b
il rnıeğe Macar Hariciye Nazırının suliyetini düşman ,enere yüktet- dedi 4.ooo ı geçmektedir. naı müessese evsafını haiz bulun- kanunu projesi olacaktır. "'I mekte, zira Bilbaonun sukutundan Cenup cephesinde, dUşmanı mıyan <liğcr bilumum sınai mü. * Caddelerin yıkanması için bele-

J:ı~! 17 (A.A.) 8! 1 Be.rlindeki temaslarJ beri bunların harbi kaybedecekle- pilskilrtttilk ve zayiat verdirerek esseselcrde kullanılııcak her ec _ diye tarafından yeni alınan hortum-
Yot:g~esill<! Jour - Echo B.e~lın, 17 (A.~.) _ l\1acaristan rini bilmekte olduklarını bildirmek takip ettik. nebi mütehassıs için hazineye te. lann tecrübeleri bugün itfaiye mü· 
otI,, Cenevreden bil- hancıye mzın kont Csaky, yanın- te " şöylo devam otmoktodi<: Tayyarelerimiz Palanıos mey. diyesi icap eden mütehassıs ye • düriı-eti~de yapddıktan sonra i11be-
b1ı,,_ ~r . . da l\lacarıstanm Bcrlin büyük elçi· "Santanderin ıukutunda yap · danını bombaya tutmuştur. Bir tiştirme ücreti şöyle tesbit e - lere tevzı olunacaktır. 
~Oar~tının. İskandinav- si olduğu halde, hariciye nezaretine tıklan gibi 0 zaman da yabena kaç tayyareye isabet vaki olmuş dilmiştir. * Üsküdar - Şile yolu üzerinde 

~i;uı bir erıcı·nıut~ekkıl gru· giderek von Ribbentrop ile uzun memleketlere lmçblar. Burün Kr ve mühimmat fabrikası yanmış. Mütehassıs mühendis ve mUte. bulunan Ömerli köyünün içine tesa· 
tt ·. lsv't A. ışe htiküm sür· müddet görüşmüştür. talonyadaki zaferimiz düımanı c tır. hassıs usta için aylık ücretleri 20 düf eden kısmın parke yaptmlma· 
tı~~ art~ı lrnan~·anın deniz Von Ribbentrop, Csaky şerefine limizin içine düıünnekte, fakat o, 38 Bin esir liradır. Bu ücret yukarıda ya • sına karar verilmiş ve müteahhide 
tri~atl~ hususunda bir ak~am ziyafeti vermiştir. buna rağmen, faydasız ve caniya· Burg<>1, 17 (A.A.) - KaWoD- zılı müesseselerin birden beşe ka- ihale olurunuştur. 
~U~~ vtrı Baltık ve şimal hlman hariciye nazın söylediği ne mukavemetine devam etmekte· ya. cephesinde, ezcümle merkez dar kullanacakları ecnebi müte - *Yaş meyve ve sebzeciler, seyyar 
, Aı ... ht~tıh~• olacak vaziyeti nutukta iki memleketi birlestiren dir. Tamamen mağlup oldunuz. ve şimal cephelerinde harekata hassıslara a.it olup bu miktardan satıcılığın serbest bırakılması iÇin 

·ı.,..~;ıaıı}',lec!ir. Danimarka dJstluk ve takdir bağlarını ~esbit Hala le.en akıtılmasına ancak va - devam olunmaktadır. Frankist • fazla mütehassıs ve montör kul- belediyeye müracaat etmişlerdir. 
lllat~:ırı li Schlesvige doğru etmiş, Csaky de cevabında bugün tanperverlik ve insanlık hiılerin • ler, Paljerols Guardi - Olaga, Lu. lanacak sınai müesseseler fazlası Belediye bu müracaat karşısında 

laıclden,atınzıı ~andahlar ise Al· olduğu gibi daima .r-.ıacaristanla Al- den tamamen mahrum olıı..k mü- da ve Aguido köylerini ele geçir. i.çin bu tarife mubicinde ücret bir formül aramakla meşgul olmak· 
r. "'~ti e~·hlerindc yap· manyayı bağlıyacak olan ekonomi, •1tad• edebilir. Şeflerinizin müte- mi~tir. Cenupta, Tarragone mm. tediye edeceklerdir. 6 dan yuka. tadır. 

":: Yattan korkmakta- h."illtür ve sempati bağlarından tıah· madiyen bahsettikleri hpanyol mil takasının temizlenme ameliyesi rı kullanılacak mütehassıs ve * Sirkeci garının yeni yapılan 
ll8ftfro seylemiştir. Jetinin evgiıi, köprüleri hnaya yapılmaktadır. montörlerin herbiri için aylık ile.. banliyö kısmı pazar günü aı;ılmış-
"8lır P, Macar Ha . . Kont Csaky, bugün Georingi zi· atbkları ve artistik miraılıanmrza • reti 5 liradır. 

'b lhsı ,. rıcıye yaret etmiştir. hürmet ve riayet etmedikleri müd Burgosta tasrih edildiğine gö . .:=::================ tır~ Bilyük fırtınada Ereğlı.de kara· 
~tl ._ "''Yaf t d ald dan ba '·- bi re, son taarruzun başlangıcından "- -~tıı, l7 e çekti Çekler taarruz ederse... etçe atma flUl r ıey beri alınan esirlerin miktarı as' ya oturan Şadan vapuru dün yüz-~ ( A deöildir Avrupayı K •· • t teh endİ'""'1er de bac göstermictir: 

. , C -<l..J\.) - Fon Budnpeşte, 17 (A.A.) - Mun. • • omunt1 - bini geçmektedir. '""" ~ "" dürülmüştür. Şimdi Mete vapuru· 
" ~)'tfetı SaJty eereffne bir kacs'de binlerce kişiden mU- likesinden kurtaran, bant için teı- Almanya ve İtalya Fran• si::~~~·to, rNk'iı~.uz Kronikl,, gazete- nu kurtarılmasına başlanmıştır. 

1• 1~lbı.-.ııtr"ertnı·.,tır· . rekkep bir halk kUtlesl hazır riki mesaisini anıeden a1WM1vi kah J * D 1° ımızd 1 · "l ı.. "" :i L • ı """'" · d. konun zaferini bekliyor "B" t F dah" r,. ..... b ı Un ıman a, zmıte hare-ııı .. <\l llıe ..... 
1
°P Söylediğ" olduğu halde bu ayın G sında raman uır 9pa11ya uc:rpıf e ıyo • ızza ransa 

1
' 'Y""" er ay· ket eden Şevki ve şeriklerine ait 28 "'I" ·" e.k ı· ı nu. ç k ruz. Kinler, iftiralar nihayet bul· Berlin, 17 (A.A.) - Alman ga- na lspanyanm mülki tamamiyetine ~•lı ~ ialcd!r ~ ı. birleştiren e ler tarafından yapılmış olan ıun, •ira uferinu., halüluot ka • ntolorinin Akdeniz ve •panya h"rınet !ıald,ndaki teminatı şüphe· tonluk Akardere motörü Yelken· 

oıq. Saky agıarını tes'it •narruzu protesto etmek malc - .. . • meselelerinde ileri sürdükleri fikir l" .. ekted' H'tl 1 ı· . kaya mevkiinde karaya oturmuş-ı. llh 00İbı· ele C<!vabında bu.. sadiyle m unzzaın bir nümayiş da~ ı~ratle ve y~ı, .c•;an~rt n ı gorm ır. ı ere ve l\. uso mı· .. .\!~ dalına d yapılmıştır odd bcr hpanya ile bırlikte derle. lorin hüllmı tudur: ye bu derece borçlu olan Frankonun tur. Motörün altı parçalanmış, için· 
ı.'.' anyaYt b ~ MAca. • mektedir. Frankonun tam zaferi ile lapan m kadar arzu ederse etsin, Alman deki eşya imdada gelen yelkenliler 

~~ lcUıtur v:g ıyacak Munkacs mebusu B. vozary, Gerçeğe dönünU.. Aldancmı 0 • yol meselesi hallcdilmodikço, Ak- , t~alyan nüfuzund •• ke"disini tarafından kurtarılmıştır. 
9~gjı.: bahseyleın~~pa. bir nutuk irat ederek bu taar- !anlar bir ıeyden korlarmınlar. deniz: meselesine hiçbir hal çaresi kurtarabileceği sarumamaktadır.,, *Geçenlerde Karaköyde altı ya-
_,. l\Cl Rei . ıştir. ruzun tekerrUrU halinde l\la· Kin ve intikam nedir l:Klmediiimi· derpiı olunamaz. Diğer taraftan :Niyu.z Kronikl ga- şmdaki bir ermeni çocuğunu ı;iğne-
~"rtozı. .sıcumhuru carlar tarafından kanlı blr 11u· ze 270 .,in esir phitür. Yapım Bönen Zeitunı diyor ki: zetesinin Barselona hususi muhab: :-i yen şoför Salahaddin dün sorgu ha· 
lctı &ton, 

11 
itdec::ek nıi ? rette tardedileceğinl Ye :Macar. ispanya,,. Almanya ve İtalya, General gazetesine şunları bildiriyor: kimliğince tevkif edilmiştir. Hasta~ 

'lttQtr, litin A.(A..A..) - Siyasi \arın ancak Karpatlar hattında Musolininin verdiği teminat Frankonun zaferini elzem telakki "Gerek halkın, gerek ordunun neye yatırılan çocuk ölmüştür. 
tııcr''lillctfni nıerika hükumet duracaklarını söylemiştir. Paris, 17 (A.A.) - Cenevreden etme'kte müttefiktir. Bu iki devle· maneviyatı, hiçbir zaaf eseri göster- *Ecnebi ve ekalliyet mckteplerin-

lıt tlıc>'anın~ Yapacakları zi· Hatibin nutku, sık sık "yaş~- Matin gazetesine bildiriliyor: ti bu bapta ilham eden cihet, Stra memektedir. Kadın, erkek, herkes de hocalık yapanlara kıdemlerine 
tt~ C•rdena~ Meksika reisi- i!In Polonya, yaşasın Hitler, ya- "İngilizlerin İtalyanlar için ha- teji veyahut arazi mülahazaları de- mağ10biyete inanmak istemiyorlar. göre zam vermeleri hususunda maa· 
bt~ lttcaı ihtı 1~ da Va~in"- şasın Musollnl'' nldalariyle ke- zırladıkları bir muhtırada Roma ğildir, fakat Almanya ve İtalya, Katalonya orduları · :ışktunanda· rif vekaletinin yaptığı tehlifi bazı 
~ ttttı nıa1ı bul d 6 silmiştir. müzakereleri hülisa edilmekte, ispanyadan kendi imansız düc.- '11 general Juan Sarradia, Niyuz mektepler tatbike başlamışlardır. 
:ı-,,t•tıeeltteditlcr. un uğu- Nümayişe iştirak edenler JYJt :r lr "kl · · - ~ 1 f"k 
11 

" ' Mussolininin hiçbir Ispanyol ara- manları olan bol~evizmi kovmağa ~onı muhabırıne aşagıdaki be- 'e\' ı · Rü5tü .Aras, Londraya 

.~tic:i}'c rdcn birincisi B \er, Musolinl ve Beck'e telı;rat· zisini i~gal etmiyeceğine ve Ak· azmetmi• bulunmıktadır. yanatta bulunmuştur: gitmek üzere önümüzdeki cumartesi 

...... nazı re· l k i 'f ·~~~fıncıan rı Osvaldo O· ar çe ·m şlerdir. denizde Statükonun muhafaza Franko, yarın, kendini -. Katalonya ordusu, sağlamdır. günü şehrimize gelecektir. 
~r4:da Pctr~~pılacaktır. edileceğine dair verdi fi teı:ninat Alman ve İtalyan nüfu- Bundan başka harp, arazi kazan· "'Belediye muhasebe kısmında ya· 
•i~ '""et C arın satın alın hatırlatılmaktadır. zundan kurtarabilecek mi? mak Yeyahut ka:·betmekle bitecek pılacak ıslahat için tetkiklere de-.·am 

L~t ::t Yapnıa::denas'ın böyle Mahalli idareler ve belediye· Çemberlayn, avam kamarasında Londra, 17 (A.A.). _ lngiliz ga· dei:rildir. Katalonyada eli silah tuta· olunmaktadır. 
"'d:ı~ .. c de bu mevzuu ı..-h- lerde de bu teahhütlere riayet edilece"ini t 1 . F nk bilir bir tek insan kaldıkça, mücade· * Maarif müdürü Tevfik Kut ~ ua • ze e en, ra ·ist taarruzunun mu-

1 İdi. Proje o zaman K 
0 

m IS Y O 
0 

C U I U k kati bir lisanla beyan edecektir. vaffakiyetlerini ve İspanyanın istik- le devam cdccektir.,, ecnebi ve ekalliyet mekteplerini tef· 
Bone de bu teminatı perıembe gü bali meselesini, bugünkü nilshala· Times gazetesi de Cumhuriyetçi· tişe ba~lamıştır. Dun )apiyon kız 

18r.Ved11d1 nil her iki meclisin huzurunda te· lerin azim ve cesaretini methetmek· lisesile Robert Kolej lilesini teftic fıılt rında ilk pHlnda mevzuubahs eyle- ~ 
Ankara. 17 (Telefonla) _Mil. yit edecektir. mektedir. İstisnasız bütün gazeteler t., fakat alınan yeni tedbirlerin etmitşir. 

bayatta komisvoculugu-n ilga· Frankistlerin eline geçen h F :ankist ilerleyişini durduramıya· *Emniyet müdürlüğü polisin va· 
J mu asımlannm kahir fazlalığına sı kararının mahalli ı·darelere şehı.rler ğ . d ed cağından korkmaktadır. zifelerini gösterir bir muhtıra bas· ra men, yeıse üşm en mücadeleye 

ve belediyelere de şamil olduğu. Burgos, 17 (A.A.) _ Umumi devam eden cuinhuriyetçilerin cesa· Times gazetesi, İspanyol arazisi- tıracaktır. Bu muhtıra memurlara 
ne dair Dahiliye Vekaletince a. karargahın tebliği: Katalonya.da re~ ve kahramanlığına hayranlıkla· nin mülki tamamiyeti hakkında Mu t:vzi edilecektir. 
lılkadarlara bir tamim hazırlan. ileri hareketimiz devam etmekte.. ·mı açık surette izhar etmektedir. solininin Yerdiği teminatı mevzuu· • Yeni polis müdürü, uzun za· 
maktadır • dir. Cervera işgal edilmiş ve nas.. Fakat gazetelerde, ayni bahs ederek sözlerine ~öyle devam mandır ayni yerlerde ,·azife görmek-

eylemektedir: te bulunan 400 kadar memur ara· 

8 19 IKINCIKANUN PERŞEMBE AKŞAMINDAN iTiBAREN HER AKŞAM 

eyog~lu k' •• M es ı A M B A S A D O R salonunda 
"·~b ~~nf LA, kemani SADi ve arkadaşları 

U D l E beklenmekte olan Filistin Radyosu Okuyucularından ZEKiYE HAMDAN, 
SAT SALİM, ÇÖL YILDIZI VEDET 

F!VATLARDA ZAM YOKTUR. TELEFON: 43776 AT E Ş 

"Bu teminat, İngiliz hükumetini sında nakiller' c tayinler yapmıştır. 
tatmin etmektedir. Filhakika, lngil-
terenin İspanyol poli:·1.a • .,m csa,ı, "'Dıvanıharp tarafından vatana 
l panya yanın ada~ında h ... r t ""rlü hiyanet cünnünden dolayı ölüme 
yabancı kontrolun lngiliz menfaat- m ahkum edilen 23 yaşında Jieinz 
lerine mugayir oldu6ru prensipine Kaschan ile 26 yaşında Gerad Ker 
dayanmaktadır. E asen Frankist sandt, dün sabah Berlinde başlan 
İspanyadan Londraya gelen haber- kesilmek suretiyle idam edilmişler
ler, büyük ve müttehid bir lspanya- dir. 
fikrinin şampiyonları olan general 1 • Ç',emberlayn, baş,·ekalette Irlan· 
Franko ve arkadaşlarının, Fransız da tedhişçilerinin son zamanlardaki 
e~n umumiyesinin korktuğu ka· faaliyeti ve bomba infilfıklan hak· 
dar fedak~rlıklarda bulunacn- ı.ı kında Sir Samuel Hor He görüşmUş
tahmin ettirecek mahiyette değildir. tür. 



HABER - Akpm poııtuı 

~ •••• ., ..... ,ıa., 
Yapmit çi~ekler 

Milli güreş takımımız 
Amerikaya gidecek 

Yapma çiçekler hemen her tuva· tir. Bu telin üç taraf r helezon şek· 
Jetin tabil mütemmiınidir. Giyilen tinde bükülür ve ~ıkıştmlır. Sonra 
rob veya tayyöre göre yakaya, göğ· üzerinde sanlı olan ibrişim vasıtasi· 
se, yahut bele talalır. Gece elbisele· le yaprakların altına dikilir (şekil 
rinde, çabuk solan ve bozulan tabii 3). 

Mili! GUres talummıızm önilmlildokl t~mmuz lı;:lndc Amcrikaya git. 

mosl kon·etle muhtemf'ldlr. Malüm olduj::;"ll üzere 24: temmuz ~ 'e,)·ork 
ıergialnde Türk gecesi olarak t~s'ld ccllleccktir. Ayni gece mım güreş 

takımımızın Amerika takımlylo bir mil n.b3ka yapma ı takarrür etmı,. 
tir. 

çiçeklerin yerine de kaim olabilir. Bu suretle I&zım olan sayıda çiçek 
Ipekli kınna~lardan yapılan bu çi· yapılır. Tabii her çiçekte renkler, 
çekler kolaylıkla robun rengine in· yaprakların sa)'ISI ve büyüklüğü de
tıbak edebilir ve çok güzel bir a· ğişccektir. ~leseli çiçekler kalın bir 
herik teşkil eder. kumaştan yapılıyorsa yapraklann 

Bu çiçekleri yapmak için ufak u· sayısı daha az, buna mukabil kendi
fak kumaş parçaları kullanılır. O· leri daha geniş olarak yapılır. Müs· 
nun için bi~den artan krep döşin, linden yapılanlar ise tabiatile kü· 
tafta, ipekli vual, hatt~ hafif kadife çük olur. Bu suretle çiçeklerden ha· 
parçalan bu işe yarar. Bu suretle sıl olan demetin büyüklüğü takıla· 
en ufak kumaş parçalan bile ziyan cağı yere göre çok değişir. Bir gece 
edilmemiş olur. Her çiçek, bir nwna tuvaletinde bu çiçeklere omuza çok 
ralı şekilde gördüğilnüz gibi, kıvrıl- yakın bir noktadan yaka üzerine 
mış ve kenarlarına çekildiği vakit dökülüvermiş hi sini vermek istedi· 
büzfilmesini temin etmek maksadile ğiniz vakit çiçekleri biribirinden ay
bir ip geçirilmiş beş altı kadar dört n ikiser ve üçer gruplar halinde sa
köşe kumaş parçasından ibarettir. pm üzerine takmak daha doğru o· 
Bu parçaların kenarlarındaki ipler lur. 

Suat Erler geldi 

çekilerek büzüldüğü vakit iki nwna- Yuvarlak şekilde toplatılan çiçek 
ralı şekilde görüldüğü gibi kenarları demetleri de muhtelif tarzlarda ya· 
yuvarlak görünen çiçek yapraklan pılabilir. Ya ba§ka renklerde yapıl· Saad Erlerin Rusya ~yalıatlnde 
hasıl olur. Çiçeğin ortası için gayet mış çiçekler karmakansık konur, bir mik&bakadao sonra almnuı; 

reaml ufak sarı ku~ parçalarından ayni yahut da açık renkli çiçekler mer-
~de fakat çok küçük birer yap· kezde, koyu renkliler ise muhitte Senelerdenberi Almanyadan gıı
rakçık yapılır. Kenarlara ise daha toplanmak suret ile bir demet yapı- ze' "'mize yolladığı yazılan ze\'klc o
geniş ve daha çok açılmıs hissini ve- lır. ku ... uğunuz arkadaşmıız Suad Erler, 
recek büyük yapraklar yerleştirilir. Kürklerin ve mantoların yakalan yüksek tahsilini bitirmiş olduğun -

Her çiçeğin sapı 15 santimetre u- için olan çiçekler, bu elbiselerin kas dan memleketimize dönmUştilr. 
zunluğunda ve üzerine yeşil ibri- vetli halini tadil için daima açık Arkadaşımıznı bundan sonra. da 
şim sarılmış ince bir telden ibaret- renkli kuma~ardın seçmelidir. yazılarmı sık sık sütunlarnnızda o. 

Bu seneki 
Balkan 

oyunlarını 
Bulgarlarm yerine 

Yunanhlar mı yapacak! 
Geçen sene Balkan oyunları ko· 

mitec;inin Yerdiği kararla oyunlann 
bu sene Sof yada yapılması lazım ge
liyordu. 

Bulgar federasyonu organizasyon 
için lüzumu olan paranın temini i
çin hükCımet nezdinde teşebbüsatta 
bulunmus ve Balkan milletleri fedc· 
rasyonlarmdan iki ay mühlet iste· 
mişti. 

Bu n ..ıddet geçtiği halde Bulgar· 
lar henüz bir cevap vernıemislerdir. 
Yunanlılar Balkan oyunlannın 

akim kalmaması için Bulgarlar ya· 
pamadığı takdirde 939 Balkan oyun 
!arını Atinada yapmağa hazır olduk 
lannı diğer federasyonlara bildir· 
mişlerdir. 

Beden terbiY 
istişare heye~ 

Dün Ankarada Ba~vekilin reı 
altında toplandı 

CelAI Bayar bir nutukla heyete direktif.! 
Ankara, 17 (A. A .) - Beden rektörlük bu vaıifetl J 

Terbiyesi kanununun hususi mad- memleket gençliğine t'e' 
desi mucibince Beden Terbiyesi yan bir surette ifa ed ~ 
Genel direktörlüğün çalışma prog- yine şüphe etmiyoru~ . 
ramile bu husustaki bütçesini ve kelimesinin ifade . etti~ 
diğer muhtelif işleri haRkında mü· dikkat ctmişsinizdır. ·ji 
zakere ve 'kararla't' almak üzere mizde'ki sporun geçirdı 
teşkil edilen Beden Terbiyesi isti- safhasının takdirk&rıY"" 
şare heyeti bugün saat 10,30 da hcşumuza gitmiyen ııo 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez vardır. Ve bunlar rne .. 
binasındaki salonda Başbakan Ce- liği arasında sevgi vu' 
lal Bayar huzuru ile ilk toplanb· mek lazım iken bazı alt 
sını yapmıştır. Başbakan Celal Ba· dilerini birbirlerinden 
yar riyaset mevltiine geçerek mü- mağa sebep teşkil ed~~ 
zakereyi açnuş ve şu beyanatta ve muhabbet keJiıne5jJ'USS'o 
bulunmuştur: sat la kullanmış oluyorıl 

" - Hükumetin spora ve be· 
den terbiyesine nasıl bir veçhe ve 
istikamet vereceğini Türkiye B. 
M. Meclisinde hü'kumet namına 
söylediğim programda izah etmiş· 
tim. Bu izah neticesi olarak da eli 

diyorum ki, sizin nıuht 
nize tevdi edilen nıernle 
ğinin beden terbiy~si "~ 
türü bütün milletın 

derecede terakki ve te 
terecektir ve bütün aı.11 
b b l .ğ. . siıı 

mizde olan kanunu B. M. Meclisi era er gen!i 1 ımız ı 
lcrinizi ta'kdirle karJI 

bize vermiştir. Bu kanunun hü
kümleri dairesinde memleketimiz
de sporu genişletmek, tekamül et· 
tirmek arzusundayız ve vazifemiz 
budur. 

Buna mazhariyetiniıi d 
der ve hepinizi tebrilc e 

Başbakanın beyanatırı 
Beden Terbiyesi Gene~ 
Tümgeneral Cemil 'fa 

Şüphe etmiyorum ki, genel di· ·u 

Kocanız için iyi 
kadın mısınız ? 

bir 
kuyacaksınız. 

En değerU yüzme §ampiyoıüan -
m.ızda.n olan Suad Erler, buraya ta- , 
mamen idmanlı h1r &Qltilde ôgn
milatilr. Kendisi çalışmalarına de -
vam etmek istemiş, fakat talebeler 
hakkındaki karardan sonra klüble -
rin denizcllilc eubelerinde hiç kimse. 
ler kalmadığmdaDy Suad Erlerin 
kendi91ne arkada§ bulması kabil ol
mamı3ttr. 

Ankara Lik maçlarından resimler 
işe başladığı tarihten 1~ 
çen zaman zarfında ııı 
ğu aşağıdaki mevzular 
zahatta bulunmuştur. ~ 

Kocanız İ!iin iyi bir kadın mw-
.uz?. 

Bunu tayin etmekte tereddüde 
düşüyorsunuz. Birdenbire cevap 
veremezsiniz. Halbuki, bunu anla
manın kolay a:ıir usulü vardır ki 
bu da kendi kendinizi imtinaha 
çekmektir. Bu imtihandaki ıualle· 
ri de, cevaplan da kendiniz sorup 
kendiniz vereceksiniz. Onun için, 
kendinizi aldatmıya kalkmayın, 

hakikati .olduğu gibi söyleyin. Esa 
sen bu hakikati yalnız kendiniz, 
karşı itiraf etmiş olacaksınız ..... 

Size yirmi sual soruyoruz. Yal
nız suallerin her biri iki kısma ay
rılmıştır. Bunlardan (a) diye İ§<l" 
ret edilmiş olanlara verdiğiniz ce
vaplann en aşağı 14 U müsbetse, 
kocanızın takdir ettiği bir kadın
sınız, demektir. (B) kısmındaki 

suallere her kadın müsbet cevap 
veremez. Eğer lbWlların da çoğWla 
müsbet cevap veriyorsanız, haki· 
katen mükemmel bir zevce oldu
ğunuza hükmedebilirsiniz. 

1 - (a) Kocanızla beraber bir 
gece, hiç bir iş yapmadan batba
§a oturmaktan hoşlanır mısınız?. 

(b) böyle oturduğunuz vakit 
nişanlı iken veya daha evvel ıe· 

vi§tiğiniz zamanlardaki zevki du· 
yuyor musunuz?. 

2 - (a) K-ccaruzda bulduğunuz 
meziyetleri 'kendisine söyler misi
niz?. 

(b) kendisi bir iş yaparken hi~ 
sinirlilik göstermez misiniz?. 

3 - (a) Gezmiye gittiğiniz za· 
manlar fazla para sarfetmekten 
kaçınırsa kızmaz mısınız?. 

(b) hazan hilrriyetini pek fazla 
bir şcıkilde istimale kalkıştığı za
m:ın hiç sinirlenmez misiniz?. 

4 - (a) Kendisini işinden lbir 
an için ayırıp sizi dinlemiye ahştı
rabildiniz mi? . 

(b) "Başka 'kadınlar,, dan bah· 
&etmek adetiniz yok mudur?. 

5 - (a) iş arkadaşlarını iyi 
karşılar mısınız?. 

(b) • 'Baıım ağrıyor,, diye bir 
bahane :bulup onların yanından 

ka~mak istemezsiniz, değil mi?. 

6 - (a) Haıta oldufunuz za
man naz eder miıiniz?. 

(b) O hasta olduğu zaman pek 
fazla üzerine düımeden, hakikaten 
teselliye çalıtır mısınız?. 

7 - (a) Sabahları kahvaltıaın

da gazete okumasına karııır mı. 
sınız?. 

Arkadatanızm memlekete dön -
dilkten sonra yazdığı ilk makaleyi 
yarınki nilshamrzda bulacaksınız. 

(b) Eve onun 11cvdiği kitapları Sitadlar müdürlüğü 
alır getirir misiniz?. • 

8 - (a) ''Esas olan evdir, te· ... adıyla hır ŞUb0 kuruidU 
miz bir ev değildir,, ıeklinde mi Beden terbiyesi umum müdürlü-
dütünüyor aunuz?. ğü, bütün bölgelerde stad1ann di· 

(b) Evin içinde 1ikiyet etme- rektörlükçe idaresi için yeni bir §U· 

diğiniz hiçbir ıey yok mudur?. be tesis etmis ve bu §Ubc müdürlü· 
9 - (a) Aranızda bir ihtilaf ğüne müteakit binbaşılardan Cemili 

çıktığı zaman sükunetinizi muha- tayin dmiştir. 
faza edebilir misiniz?. --o---

Vebap Ankara
~UcUne girdi 

lki üç senedir lstanbulda gayrife· 
dere Şişli klübünde oynayan \'e son 

10 - (a) bahçeye dilrtiği çiçek- günlerde Ankaraya gitmiş olan Iz· 
ler yetiımezıe ''kabahat toparkta,, mirli Vehap Ankarada Ankaragücü 

(b) tecrübe onun hakıu ıeldu.. 
ğunu gösterdiği zaman "hen una 
demedim miydi!.,, kocanıza çıkıı· 

maz mısınız?. 

der misiniz?. klübüne girmiştir. 

(b) Kendi kabahatinizi itiraf e· 
debilir misiniz?. 

11 - (a) Evlendikten •onra, o. 
n:ı kartı kendinizi sevdirmek için 
evvelce yaptığınız hareketinizden 
vazgeçtiniz mi?. 

(b) Onu hakikaten takdir eder . . . ) 
mısınız .. 

12 - (a) Kravatlarını kendisi· 
nin intihap etmesine karıımaz mı
sınız?. 

(b) 'kendi elbiselerinize karıı

tığı zaman kızıpaz mısınız?. 
13 - (a) Eve yorıun geldiği 

zc.man çocukları onun batından al 
mıya çalışır mısınız?. 

(b) çocuğunuzu "baban gelıin 

de, söyliyeyim.,, diye tehdit etmez 
... ' mısınız .• 
14 - (a) Herkesin yanında an. 

lattığı gülünçlü bir ıeye güler 
... ' mısınız .. 
(b) Anlattıklarında hata eder

se düzeltmiye kalkmaz mnınız?. 

15 - (a) Hayatınızda bili. en 
gazetelerin yazdığı nolrta etrnfmda 
mühim insan o mudur?. 

(b) Kcndidne on:ı ~}d.l(ad~r e. 

decek geyler söylemey! gene dü· 
ıünüy.cr musunuz?. 

16 - (a) Gezmelerde yanınıza 
batkasını almak istemez misiniz?. 

(b) yalnız bulunduğunuz za· 
man derhal kendisine bir hatasını 
hatırlatır mısınız? • 

17 - (a) bütün gününüzü al
mamak prtiyle kitab okur, el işi 
itler veya ıpor yapar mısınız?. 

(b) Onun sevdiği şeyleri ten
kit etmez misiniz?. 

18 - (a) Durup dururken hi~ 
kavga vesilesi aradığınız olur mu? 

(b) Kendisinde bulduğunuz ha· 
uyı soğuk bir şekilde mi söylersi-. ) 
nız .. 

19 - (a) Fikirlerini kat'i bir 
huküm olarak ltabul eder misiniz? 

(b) hare'ketlerini hiç tenkdi et
mez mi~iniz?. 

20 - (a) Onun hakkında baş· 

kasından i§ttiğiniz şeyleri söyler 
... ' mısınız .• 
(b) Sır saklamak hususunda 

kendi kendinize azap verecek hal
de israr gösterir misiniz?. 

- Genel DirektörlÜ~ 
" ve muvakkat bütçesi, 

- Tescil işleri, 

Ankara Güncs klilbünün de takmı ~ıkaramamak yüzünden lik mar
lanndan çekilmesi üzerine Ankara lik maı;lım da hararetini lUtybetmi,. 
tir. Halen faaliyette olan klilbler 11arblye, AnkaragücU, Dcmlrsııor 

Galata aray Ye Genı;lcrbirllğidlr. 
Bu haftanın yegane maçını Galata.saray ,.e Dcmlrspor talnmları 

yapmı~lardır. Resimlerimiz: 1-Demirspor kalecisinin bir kurtarı~ını, 

2 - Matı ali.kayla 'tAldp eden seylrellerf, 3 - Bu ~ene Ankara ~ampi. 
ronu olacak olan ,.e Galahısarayı !'i-l mağliıb ellen Ut'nılr poru son 
kadrosuyla göstermektedir. 

(Resimlet' Ankarada foto Celal "Haber" tarafınclıuı ~ek.llml3tir.) 

- Umumi vaziye!,,J 
bölgelerden istenilen 

- Mütehassıs ze\'at 
yapılan anket, 

- Altı aylık faaliyet ~ 
- Kış sporları i~in Y'. 

vakkat ve müstacel yat 
- Güreşçilerimizirı Y ıı• 

ecnebi temaslarına haıır 
An karadaki çalışmaları.,,, 

- Futbol hakem lctl' { 
- Civar köylerde 'Y' 

kiklcr, ··1' 
- Genel Direktör!U del 

dan neşrine başlanan beıı' 
yesi ve Spor adlı nıecıı:ı ~• 

"katı .... 
- Kanunun tatbı ,t 

allik hazırlanacak talifl' 
zamnameler, 

- Kanunun istif&'e 
verdiği vazifeler. .,tit' 

Bu izahattan sonra ~ıı 
yetinin Milli Şef Cu tı1i 
met inönüne tazim ve 1'' 
nın arzı teklifi ittif31:~11 ~-t 
lerek Çarşamba giin~ııtılıı' 
ve yine Türk Hava r0•• 
nel merkezinde topları., 

• ti • 
toplantıya son verilınıt 

Galatasara1 
"rı T unus'a ça~,, 

Yıldönümü münase~ıl' 
~ı büyük bayrarnda us. 
·rn111Ia~ak istiyen T~ ~ 
·)Ü, <::arı·kırmızıhlarl , t e 
nak üzere TunuS<'l da'e 

Pentatloflh 
Müsabakaları b!f 

. al dab 1939 scne.sı s on ~ 
müsabnkalarına bU a1' 
Halkevi salonunda b f 
Yapılacak müsabakal~t • 

Yüksek atlama, guı;o~ 
1 ııtlamn, 200 metre ve 
ı şulardır s 
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ır al ......., arnanada nasd 

Orkinoz 
voli çevird ik? 

akınında 

anııa R 
geçen facia! 

aş, d eis anlatıyor: Boğaz dı~ındaydık; kayığ ı n 
Sok:ı~ ~uran oğlum birdenbire ırı bir canavarın 
rn ugunu haber verdi, zıpkı nı n ı savurdu ve 

llVazenesini kaybederek denize yuva rlandı ... 

~ 'h Siıli 'bir havada f stan1'ul limanında balrk avı 
ta;- ha tılııtsuz, d • 
0ttiau-~tızu ltad enız, oval bir ( cebindeki elini çıkardı, hiddet ifa
lraılıl"~ll?ıizı "ar rakid, sakin.. de eden bir sallayışla söylendi: 
la ""' bir ,,aPan t . bitib· . sıra . ~a ananın - Karası da, sarısı da, beyazı 

·n d~11\e bağra dızıJi, çıma. da biribirine benziyen ne kahpe 
d~tt\ 0tdihıcu ~ ala__mana zin- yaradıhşlıdır şu deniz.. Dünyada 
~ hrı\\ı~ le ayrgında, kıç- duruşuna güven olmıyan üç nes
. tııı; Cib~ ~,11\~ınkapıh Hamza neden biri de budur ya ... Siz daha 
Oldıı~ 1 gİlııe . ayım. Yazdan iyi bilirsiniz!... • 

ııı •• tıı, 6 ~ !lı, fakat 'k .. o··ı·· .. k s f '""'ltııı ogui ı gu. u u tu •• u mı ra ka am<la be-
~ J%~ tOrıun:=~ •ezilen bu lirdi, söndü: 

llltD lllı!, lüfe alıkçı kafile- "Deniz; kadın gibidir, güven 
~ .,e · r Ve 

Ctak • tldiyoruın Uskumru mek olmaz he! .. 
~· /ı • 

111•~ ı ·· s ·· l · ·b· k · ""r ""'n ara n 1 onra goz erım, pancar gı ı ıp 

§chir ~Pada soğuke<ler yaptır- kırmızı kesilen iri, nasırlı elleriyle 
lta"ıır 0laşır, aya algaları şe- ı dümen yekesini tutan Hamza reise 
ıı tahlırlten Fran z <Crtalrğı ka- takıldı, bu sefer de Fikretin şu 

111 b,, 1llerini b s'kanın güzelim mısramı hatırladım· 
"~la 1 ıra ıp t . 

'':c ttl°ıll r a Örtüıu a Alpl- Bugün açız gene evladlarım 
J\.frjı. anan Yaı:ııı ya.lçrn tepe diyordu peder, 

'ı 'l;a ,.··ıı ıt lllılyo 1 • kıııa :cO erinin a nere- Bugün gene açız.. Fakat yarm 
a., Ç kuıa slanlı, kap- ·· 'd d • Per ç Yılanı umı e erun. .. 
t~a ınde k ı Vahelerin- Hamza reis de bu mısram ifa-
":ıı· ~arıınıno§an, arasıra bu 

·~tın Veren desini yıllarca babasından dinle-
""ııc : bir · avrupalı miş belki defalarla da kendi çocuk 
ar ,k İçin OkÇeşıt kelebek ele 

c; ya larına tekrarlamış bir adam ola-
~~ •:var d l nusıarr aşan 

~rıı~ . o a§an k • caktr, ama, bu son yıllar~a değil... 
1rıı tının ın olleksiyon Alamanaınızın burnu mavi de-• b,r erakı Yanı d 
a tar günlük "b n a 'lU nizi beyaz köpiı"klerle alacalandıra-
' ııııın h" alıkçılığa 

rak yararken düşünüyoryum: "Ka
dın, deniz l Dalga, kadın saçı 1 
Girdap kadın gözü! Fırtına, isteri 
krizi ve .. devir tamamlanıyor ka
Jın = deniz! . 

Sonra kulaklarımda ayni mırsa 
çınlıyor: 

K.adm, deniz gT.>idir, güven
mek olmaz ha! .• 

* • • 
Alamanaların av sahasına giri

şi, deniz parçasını kaplayan biri
birine abanmış bir kaç yüz san
daldan mürekep avct kafilesini 
telaşa ve heyecana düşürdü .. 

San.dallar biribirlerini iterek a-
cayip kılı'klı iri balıkçı teknelerille 
yol veriyorlar. Her taraftan nara
lar, sesler, haykırmalar duyulu
yor: 

- Ahmet siyabe .. 
-Hey .. Sağ küreği tistüne 

al .. Neredeyse bindirecek?. 
- Reis .. Varkaya dikkat ... 
Alamanalar çımalarını alıyorlar. 

Av sahasında artık m~rise lüzum 
yo'k.. Balık bolluğu etraftaki san-

(De,·amı 10 uncuda) 

\'AZAN: L. Buse~ 35 Yıhnı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 
- '117' -

Genç reis, kava kazanı başmda 
duran Polinezya dilberine, sakilik 
etmesi için işaret etti. Derhal dilber 
' •nç kız Pohuaya kendi eliyle, hin· 
distancevizi kauuğundan büyücek 
bir kadeh kava getirip ikram etti. 

Benim de elime bir kadeh Polinez 
ya şampanyası tutuşturmu5lardı. 
Meydanın ortasında mehtap ay

dınlığında dümbelek seslerile coş· 
kun bir halde danseden ç.ınl çıplak 
Polinezya kızlarının manzarası oka 
dar şairane idi ki ben hala bu 25·30 
çift esmer ve kiminde inci, kiminde 
renkli küçücük deniz böceği kabuk
ıarı, kiminde balina dişlerinden bi-
lezikler pırıldayan ellerin kah hava- * r 

~ 
da, kah yere doğru, meltemlerle pı· 

1 

nldayan bir gümü~ akasya tarlası l'crliler kara denilen içkiyi yapıyoralr 
gibi dalgalanı~ına hayran hayran Kadehi yüzümden çektiğim za· reislere mahsus bir hulu dansı oynı 
bakmaktan kendimi alamıyor, elım· mJn dilber sakinin bana bir ekmek yacaklar! .. 
Jcki garıp şampanya kadehini şaş·) ağacı meyvesi uzatmış olduğunu gör 
'un şaşkın tutuyordum. düm, bu: - Aman görelim, Pohua! .. 

Valda ben o vakte kadar bu P.oli- Polinezyalılarm adetince: 
1czya şampanyasından içmemiş de- - Seni beğeniyorum!,, 
1ildim. Fakat gözümün önünde taş· !\lanasma geliyordu. Ekmek ağa· 
a ezil.ere~ hazırlanmış olanından bir 

1 
cı yemişini, ka\·anın bir zamk gibi 

def~ ıçmış, hem tatlı hem biberli ağıza yapışan kekre lezzetini gider· 
sarıp lezzeti gönlümü bulandırmış- mek iç·n müthiş bir iştiha ile he
tı. Şimdi elimdeki kadehte insan ağ· ' men yemeye başladım. 
zile imal edilmiş bir şampanya bu· Dilber Taupunun dernek ki nazarı 
lunmadığı ne rnalOmdu? muhabbetini derhal celbetmiş bulu-

Bana ikram edilen kava, sakilik nuyorduk. 
c~en Po~inezya dilberinin ağziyle 1 Nitekim bir dakika sonra elinde 
çıgnenmış olsa gene gam ye.mire- ikinci bir kava kadehile saki tek· 
ccktim!.. Fakat bunu bana kim te- 1 rar göründü. 
min ederdi? Gördüğüm manzarayı Onu da içrneğe mecbur oldum. 
hayran, dümbelek ve şarkı sesleri· 
nin gittikçe coşan ahenklerile ser· Pohua herhalde reisin oğluyla 
semlemiş bir halde ben de Pohua gi- eskiden pek iyi tanışmakta olacak
bi hemen yere bağdaş kurarak 0 • lar_ki ben~mle hiç alfilradar olmadan 
turdum. Henüz elimdeki kadehi kok mütemadıyen onunla konuşmaktay-
1 uyordum ki sakilik eden Polinezya dı. Ben iki~ci ka?chi içtiğim_ sır~
dilberinin bir sıra dişlerini pırıl pı- da Pohua -~~rd~nb~re bana dondu, 
rıl bir inci gerdanlık gibi pmldata· kula~:n~ _ıgıld~. Bırkaç kadeh kav_.a· 
rak bana gülümsediğini gördüm. ?'ı. bınbın pcşıne a~ışt~ş ~ldugu 
Genç kızın mehtapta parlayan es- ıçın son derece keyıflenmış bır hal-

mcr, dipdiri, yarı çıplak vücu- de: 
dundan o kadar tatlı, bayıltıcı bir - Mau .. dedi. Bizim serefimize 
koku yüzüme vurmuştu ki şiddetle şimdi Açu·Hatunun oğlu Taupuyla 
sersemledim. Genç kız, gülümsiye· beraber dansedecekler! ... 
rek elini omuzuma vurdu: Ben Pohuaya sordum: 

- Ben taupuyum! .. Benim kava· - Açu - Hatunun oğlu dediğin 
mı içmiyor musun? .. dedi. şu konuştuğun adam mı? 

O vakit, saçları yabani çiçekler- - Evet!. 
le bezenmiş bu Polinezya sakisi kar- - Peki, bu Açu - IIatu dediğin 
şısmda bir yerli nezaketi bile göste- kimdir? .. 
rC'memiş olmaktan utanarak hindis· - Bizim köyün reisidir!.. Müthiş 
tancevizi kabuğundan muhteşem ka· ı bir muhariptir! Bu da onun oğlu!. 
dehimi tereddüt etmeden ağzıma Bu da babasından daha müthiş bir 
diktim. ' rnuhariptir! .. Bizim ~refimize hem 

Pohua gülerek, gayet büyük bir 
neşe içinde: 

- Göreceğiz! Merak etme!.. İyi 
bir geceye tesadüf etmişiz! dedi. A
çu - Hatunun oğlu bu taupunun en 
büyük kız kardeşile evlidir! Bu ak
şam taupu ile de burada gerdeğe 

ginnek merasimi yapılıyor!.. Şansı
mızın nefasetini aruadınız mı? 

Dilber sakinin bu genç muhariı: 
reisile ilk defa sevişmeleri şerefim 
bir bekar düğünü ziyafetine tesa· 
düf etmişiz.! 

Bir evli erkeğin ayni zamanda bu 
bek:irlığma Polinezyada hayret c· 
dilmez. 

Zira Polinezyalılann garip bir fi· 
detleri daha vardır ki orada bir aiJe· 
nin en büyük kızıyla evlennüş olan 
erkek bütün diğer baldızlarını, ya· 
ni kansının diğer küçük lnz kardeş· 
!erini de kansı addeder! 

Bilhassa Jilbe.rt adalarında bu a· 
dete son derece riayet edilir. Yani, 
bir ailenin en büyük kızım aldınız 
mı, ailenin bütün diğer kızlan da 
.;izin tabii olarak karmızdır!.. Hatta 
bunların hiçbiri sizin nzanız olma· 
dan evlenemezler!.. 

Dernek ki Açu - Hatunun oğlu da 
karısının bu en küçük, herhalde ev
lenmeye yeni mezun olmu~ bir kız· 

kardeşini de ilk defa visaline nail et· 
mek için bekar klübünde bir ziyafet 
veriyordu. 

it• '- ıç say 1 " ıı. ' ıta.;:!a • • ı ır amma 
• l! r ıyı ··•• 

'lia:c kadar ~ Yakncı kış 
ı ~r., in p rlak olursa ol-
il:ı.: 1-.a.ra•ct ntahrir odasında 

l Kızıl Göl g e HAB.!_R __ , _ıN ___ R_E_s_ı_M __ L_ı __ z_A_s_ı_r_A __ R_o __ M_A_N_ı_· __ s_4ı 
Demek ki bekar klübünün yerlileri 

bu akşam onun için, bu yeni ger· 
dek şerefine çınl çıplaktılar ve yüz
lerini kırmızıya boyamışlardı . . , e .. r d ' 

-a,,:ı ISJtt ğr rl ık e erek yanan 
ıı'. ın başınd ı h~valı yazı 
· u· a Yazı ı ır ala yazmak du-
'trı . ınanınr 

~ 1' ' csınde d • n dara::ık 
~· Cot •• enıze < l · Uzeniıe k açılma1ı: 
f\ ıt · ce rn k 

ıı olınas ' era sarı. 
' .. ın.. a gerek 

• l I· Un Yak .. 
\ ·aırıç·Iıyor a uçları bur- 1 
~. l Ctidun .. Yanırnda ar'ka- 1 

... ?! c Selçuk k 1 
"'ıı , .11 gergin . • ısacık 
"'a' &ozıcrj Ahvazıyetiyle ku-
1 "'il "' ırl·ap ·ı ~ ' arasınd ,_. • ı ı e Ha-r -.;Jı,a,, aıu d • 
ılttı .,an y· enız parça-''n Uzlerc 1 ' " a etki)" .. e sandalın 
t t9ı. den. _ı, soyleniyor: 1 

. llt ızın d 
İ.l~ ~rı l:r iı,· urgunluğuna 

:ı 1 ı k· .•. h"fta evvel E 
r.111 '§ınin · .. • 

t1ı,. ıı~ıırı olu:niıne 
··~ a ına se 

c~ ... a .c aldan narnıyacak bu 
ıı Ver· rsa .. 

ı ~u ~ıt ıyorur.1. 
Cı arınar . 1 

1!'e et.i l<.arad a ... Eti ne, budu 
.. h . au L cnız .. Ad . .. ar "'ilra k l ustun-
i lla ıta bir ha ışta Karadeniz- ı 
ı Zlı b· re,tet b. k 
. ır <!av • ır o şama 

sa; ranış beklenmez' 
.. tl' 

~ilh 1 euıne 
ltrti~trengi a~ Yckesinde, sol 
\! ltı ı tc:ı;nd,. a ~Utuğunun av-

a• ;:ı~nın '·. Co.:elri önünde-
• 1 { U"n 

t "• cuı en suy 
•,n ı • . :ları te una ça-

•il:rız,., . ces"üsle biz-
.. rcıs s·· .. 

ozuın .. k u esti, 

fJll b JV.lf OA KOR>4AILIUlı>ıl 7~. 
~ı>ID1'N i.STı~.t/DE EDE~ 
l(ıJ/tTıll.M.44'1 >tluıN,/:/:IHC O . 
L4~ ~;A Nli/.JTO~~ll Bılf 
MıK1'4 R YİYl!C6N41 k~N~iJı 
l'/I 111.lf SA , .. A TTI·•• 

Filhakika Açu - Hatunun oğlu 

birdenbire ayağa kalkarkalkmaz 
dümbelekler hemen kesildi. Dansc
denler birdenbire durdular. Herkes 
yerlerine çekildi. İçeriden iki genç 
hizmetkar koşarak genç reise ve o· 
nunla birlikte dansedecek olan ta· 
upuya ellerinde birçok garip elbise
ler getirdiler. 

Genç reis ve dilber Polinezyah a· 
yakta bu adamların yardımile harp 
elbiselerini giydiler. Genç reis ba· 
şındaki kadın saçlarının ortasına 

büyük müselles şeklinde bir tunç 
taktı. Eline ağır ve korkunç bir ~a
tır aldı. 

Taupu i1:1c renkli kuşların tüyle· 
rinden son derece kabarık bir kuş.1· 
ğı beline doladı. Dümbelekler bir
denbire korkunç bir ı;amata kopar· 
maya başladılar. 

(Devamt var). 
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Hünkô.r tekrar sof raya döndüğü 
adamakıllı kızgın zaman 

muztar ip 
ve xxn 

\'.\DE 

5l-

15 Mayıs ... 
O sabah Jan §afakla beraber la

görünüyordu 
Ziyafette Aca bey, Samsa çavu- masaya bir yumruk vurmuş ve an- versinler. Hünkar bu işte adaleti prensesi peşine düşmüı;ıtü. 

Makineden şu, Lala Şahin, Kocaili valisl Orhan !atmıştı: gördil desinler. Kendi hayatları i - Orhanın hayatını altüst eden bu boratuvarmdan çıktı. 
oğlu SUJcyman paşa, sultanönü va- - Gülser adlı blr kadının haya- çin tizilntü çekmesinler. Huzur ve hi'ı.dise, sarayı da çileden çıkarmış, kaçmak istiyordu. 

lisl Orhan oğlu Murad, Çandnrlı tını ahdımız altına almıştık. Bah - rahatlarına baksınlar. Emniyetleri Niltiferi beyninden vurmuş, Abdür Nereye gittiğini kendisi de bil -
Kara Halil, Verir Alneddin, Taccd- çcslnde ölllSUnü bulmuıılar. Söyle- için aynca nöbetçiler teksir olun - rahmanı soğutmus, hünkardan u - meksizln akşama kadar sokatdarda 
dini Kürdi, hfıkimlcr, müderrisler, nildiğine ve Karesi hlkiminin bil- sun. zaklaştırmış, dü§mandan gayrisine dolaştı ve ak§:ı.m karanlığı ile be-
Gazi Abdürrahman, Kara Abdilr. dlrd1ğlno göre katledilmiş. Ve böylece bu iş unutulup git - el kaldırmıyacağı hakkındaki ahdi- rnber eve döndü. 
rahman da bUlundular. Lala Şahin de birdenbire kızrver. miş, Kara Abdürralıman güzel esi- ne sadakatsizliğe sevkctmiş, Sarya Salonu geçti, laboratuvara girdi 

HcnUz geccyansını bir saat geçi- mişti. Bu gUnlerde hUnk!ra bunu resini kurtarmış, Geyikbaba dn bUn_ evladına hasret kalıp yarı nüzul in- ve elektriği yaktı. 
yordu. Hünkar nedimlerinden biri söylememek liizımgeldiğini bildirdi- karın snffetinden ve taassubundan miş bir hale gelmiş, iııler tamamile Koltukların birisinde oturmuş 0 • 

salona girerek padişahın yanına so- ği halde bu herif yine hünkarı en istifade ederek müdahalesiyle kan değişmişti. ltın biri onu bekliyordu: Jerar ... 
kuldu ve kulağına bir ı;ıeyler söyle- rahat zamanında iz'aç etmişti. dökillmesinin önllne geçmişti. (1) Bizans hükümdarı Andronikos, Jan b:ığır~ı: 
dl. Kendisini de bu meclisin sohbe - Gazi, bir aralık oğlunu görüp: hünkar Orham da bir genç Bizans- _Buraya ne yapmağa geldin! 

En hassas olan Kara Abdürrah- tinden mahrum eylemişti. Hiddeti- - Bu defa yakanızı Geyikbaya lı kızla avlamağı hesab ederek bu Gallua saati iııaret ederek cevab 
man, hünkarın kaşlarının çatıldığı- ni saklıyamamış ve kendisine bir kurtardı, demiş ve tekrar nasihat yolda muvaffak olmak için çalııı _ verdi: 
nı gördü. Bir aralık hUnkar yerin _ şey sorulmadığı halde lafa karış • etmiş ve hatta gözyaşlarını sakin- mağn başlamı<>tı. Ol w idim' " - mege ge .. 
den kalktı, tarikatler üzerine ce • mıştı. mıynrak: İııe kadın girince satvetli paşalar Ayak ayak Ustüne attr, bir clga_ 
reyan eden münakaşa, hünkann bu - Şevketlum. Dedi. Bu mel'un - Şurada ömrUmUn nekadarr kal da yumuşadılar. ra yaktı ve kalan ömrtinU haber 
ayrılışını pek hissettinnem~U. dai.ı:na tek durmadı. Neteklm kim- dı AbdUrrahman, demişti. Hiç ol- verdi: 

bilir hangi masumlara töhmet at. mazsa sağlığımda beni lekeleme! Tarihin mesk\lt geçtiği bu hadise 
Abdürrahman ve Murad biribiri

ne bakı:ıtılar. Sanki bir hissikab -
lelvuku hilnkiınn bu çıkışı ile onla
rm dokuz doğurdukları mesele Uze
rinde bir alıika olduğuna hükmetti. 
riyordu. 

Orhan hayatının ve saray entrikala- - Saat dokuzu kırk geçiyor. 
fedecektir. Ve zaten bundan sonra yeni ve Demek 55 dakika sonra ölccegwim. 

nnın çok mühim safahatından ma -
Mes'ul olarak kimi ileri sUrdtiğU büyUk devlet hiıdiseleri Abdürrah- d h duddur. Bu hususta Hnmmer dör- Cigarasınm umanmı avaya s:ı.-

hnkipayinize arzedildi mi? manı saraydan uzaklal}tırmış ve ye- d K ı w h t ı düncü kitabmm 184 Uncü sayfa.sın- vur u. o tuga ra a ça yas anını 
HUnkar Murada ve Kara Abdür- ni garib, korkunç maceralara sürUk- tti 

da diyor ki: (Devamı var) olarak devam e : 
rahmana bakarak, korkunç bir hid- !emişti. Belki bu tarihten l!onra _ Hayatımın son gecesinde garib 
det ve kinle haykırdı: Gazi bile oğluna hasret kalmııı, (1) Bu hadi c hlinkarlar zamanı- bir korkaklık duydum. Yalnız öl _ Filhakika bunda aldanmamışlar

dı. - Beni mahcub etınekten ba§ka Nilüfer onu sayıklamış, kaç kere nm malıiyetlnl izah Jı;ln ne güzel blr mcktcn korkuyorum. Bunun için 
iııe yaramıyan Murad ve Abdürrah- ondan bizzat sultan imdad istemiş, örnektir. Görülüyor ki Jfammcr Os- geldim. HUnkar tekrar sofraya döndüğü 

zaman adamakıllı kızgın ve muzta
rip görUnUyordu. 

mandan §Üphc varmıı. Cennbıhak- fakat ele geçmemisti. manlı padi_sıı.Jılan hnkkmda bu ba _ - Jerar! 
ka kasem ederim ki kendi elimle Bu hadise, Kara Abdürrahmanın kundan hüküm \·erirken aldanma _ - Rahatsız olacaksın değil r:!I ': 

Vezir AIAeddin vaziyeti takdir 
etmiş ve hünkar yanındaki sedire 
giderek gizlice bir ~eyler aöylemiş, 
bir şeyler konu:ımu~lardı. 

katlederim. yepyeni bir macera adamı olmasının mıshr. Zaten Neşri, Sadeddin, J<.:vli- Hakkın var. İnsanı bir ölüden dah 
Ahdime hani! vaziyette bulun - baıılangıcı olmugtu. ya Çelebi, Jdrisi, Solakzade, tstnı,_ fazla rahatsız eden ne olabilir? Ku-

mak ıanımdan değildir, Murad işine dönmüş, Süleyman bon, J,iviyus, Hncıhalifo, Aşılqmr;a- sura bakma." 
Meclls birdenbire Uzer1erlne buz şöhretlere gömülmüş, lal~ §ı;ıhJn 1 :r.a<lc tarihi g-ibi yüzlerce eseri mc1:. 

serpilmiş gibi dondu. BUlUn baş • bUyUmU~, Gazi ihtiyarlamıJJ, herkes cedcn Hnmmcr l1u gibi lzaltlarm- Tekrnr ~aate oal<h: 

HUnkar lala Şahine dönerek: lar Murada ve AbdUrrahmana dön- silah başına Uşüşmüş, hünkar da da kat'iyycn bitarnflıktnn aynlma. _ - Çok 'kalmadı, 48 dakika sonra 
işim tamam! - Lala. Dedi. Bir hadise cere- dil. birdenbire değişerek yeni bir rum mışhr. 

yan eylemi§. Himayemiz altında bu- Gazi, yine ter dökmeye bnşlamıv, 

zur içinde bulunduğunu sandığımız vezir Alfi.cddin yine dişlerini gıcır
Karcsi hakimini haklı bir endi11eye dalmış, Murad ve Abdilrrahman bo
scvkcdcn bu iı;i tahkik eylemeğe yunlarını bükmüş, lala Şahin de 
seni memur ettim. Ashabını bulup hayretle baka kalmıştı. 
derhal kayttlann göresin. 111 mUhimdi. Gülserle Muradın ve 

Kara Abdürrahmanın ve Muradın Karanın ne alô.kaları vardı? 
renkleri atmıştı. İşe lala Şahinin Fakat Geyi.kbaba, hiçbiri gibi 
karıeması pek kötil bir işaretti. Bu- hayret etınedi, şnşalamadı, ne diş 
nun hiç ı;ınkası yoktu. HUnkdraan gıcırdattı, ne ter döktü. Gülerek 
aldığı bu izinle binlerce ki'inin ma. hünkara dönüp: 
sum veya suçlu kellesini koparmak- - ŞevketlCım. Dedi. Birkaç saat 
ta tereddUd bile etmezdi. evvel huzuru ısahanene arzettiğim 

- Fakat burada ölmek ... 
- Doğru değil m1 diyeceksin? 

Soldan sağa.: Niçin? Başka bir yerde olduğu gibi 
1 - İşletici ahenk. 2 - Birini pek Ala burada da ölebilirim. Hem 

bir yere onarma - Zehir. 3 - Kan ben burada ölmek istiyorum. 
• Muntazaman gidip gelen. 4 -
Gösterme. 5 - J.'ransızca pirinç • 

- Rica ederim Jerar, böyle ko-

Fazlalık gösteren edat - Pasta. 6 _ nuşma ... 

B:ı.banın eşi - Yok olan. 7 - Ait ol- - Harekatımı cali mi buluyor -
ma - Hitab edatı. 8 - Harbde ele sun? Yanlışın var. Gayet samimi -
geçen canlı - Son haftalar ıarfında yim. ÖlUmümden otuz dokuz daki_ 
istiklal istiyen aark kavmi erinden ka evvel rol yapacak değilim yn? 
biri. 9 - Bir Türk harfinin adı - Di- İnsan ne zaman öleceğini bildiği i
ni §ilrlerdcn bir nevinin adı. 10 - çin yavnı,ı yavaş alL,ıyor. 

Ne hUnkAr oğlu, ne yeğlt evladı, rUya tahakkuk etmiş gibi görünü -
ne bir şey dinlerdi. Geyikbaba mil- yor. Yukardan aşağı: 

Sorgu - Nebatların çiçekleri için -
Jan hiddetlendi. Jernrın Uzerl

ne yürUycrek tehditMr bir tavırla 
bağırdı: 

dahale zamanının geldiğini taltdir ÜzUlmeyinii, bunda bir adaleti i- 1 - Zeka ve feraset g8sterme. 2 
deki toz. 

etmiş ve başını manidar bir şekilde lıi.hlye tecellisi aşikardır. Ne tahkL Ateş gibi - Ağzımızdan çıkan. 3 -
sallıyarak Murada ve Abdilrrahma- ke lüzum var. Ne devletlfı lalanın Tahtadan olanı yarmacıhkta kulla_ • 
na baktıktan sonra hünkara dö - elkoymasına hacet görülür. nılır. Demirden olanı memnu siliıh
nUp: Allah bunu şevketluma arz için !ardan sayılır - Aşağı, bayağı. 4 -

- Şevketlfı hünkanm. Demişti. beni memur elm~tir. Bayrağımızda var. Bir nota - Sırt. ft 
Endişe ve üzüntUnUzü mucib halet Hünkar Orhan ellerini sakalla - 5 - Harita alma noktaları - Bayrn- S 
ne ola. İhtimal ki bir masumun ha- rtnda gezdirerek: ğımızın rengi. 6 - Israr • üzerin- 6 
yntmA kaatolunur. Şevkefüınun mil. - Öyle baba hazretleri. Dedi. de bir şey olmıyan toprak. 7 - İn- 7 
barek ve aziz mevcudiyeti, bö~·le Haklısın. Birdenbire bu cihete imali san knniylc yaşıyan haşere. 8 -
bir htıdiseden korumak gerektir. fikretmedik. Önce malumumuzdu. DeUk açan - Yaz için enfes sayliye 

Hünkar, ıanki böyle bir işaret Ve dönüp lalaya: yerlert. 9 - BüyUk - Ebedin aksi. 
bekliyormuıı gibi derhal hiddetle - Lala, Karesi hiildmlnc haber 10 - lngilterenin !}imali. 

---.._ 

tO 

- Açık konuş! Buraya gelmenin 
hakiki sebebini söyle bana ... 

- Ben de oraya geliyordum n -
ma ıseni alıştırmak niyetindeydim. 
Maamafih hakkın var, acele etmeli. 
yim. Ancak otuz iki dakikam kaldı. 

- Söyliyecck misin artık? 
- Söyltiyorum. 
J ernr ayağa kalktı. Sesinin müs

tehzi ahengi birden değişti, sert bir 
tavırla: 

•11IEl1llEiU~• !il 01 mlı.E!!m[!X•U1t·' lm••I . . . . .. 
. : .. ... • ~ tı. "moonınmrmm cı!Jm~ (J ımu~ ......... _ 

sessizlikten fena halde usandım .. Hissetme-
öen, etrafımda dolaşan gizli varlıkların 
mevcudiyetine ahşnus, olaca!:'Im ki, bunla
rı arıyorum .. Bir şeyler olmasını, günlerin 
monotonluğunu giderecek bir hadise çıkma· 
sıru adeta temenni ediyorum .. 

••• 
Tablom ilerliyor; yakında bitecek! Ese

rimden çok memnunum. Tam istediğim gi
bi!.. 

••• 
Yazık ki l\lelike harabeye gelmiyor .. Son 

fırçayı sürmeden evvel eserimi bir kere gör
mesini çok isterdim. 

Genç kız resimden bir şc~· anlamadığına 
göre, ille ona eserimi gö::ıtermek istemekte 
bir mana olmadığını biliyorum,; fakat ne 
de ol~. o kadar düşkün olduğu, içinde bü
yüdüğü bu harabelerin resmini bir kere 
görsUn istiyorum. Resimden anlamı)'an 
kimselerin de bazan çok kıymetli fikirler 
verdikleri olur ... Hatta, resmin temenni et
tii.i m1'nzarnd~n başka bir şeyle alftkası 
o~, "böyJe"basit bir kızcağızın bile .. 
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Bu akşam, köye dönerken, ayni hayal göz 
lerimin önüden canlanıyor: Güzel yüzün
de, tatlılıkla ciddiyet matıaları birlc~miş 

mağrur bir genç kız .. Arkasında iki bronz 
saç örgüsü .. Hiç bir kadın ihtimamı görm:!
miş, bir çocuk safiyet ve derbcderliğl!c ar
ka ına sarkmış iki kalın saç örgüsü .. 

Bu hayal, bende fikri sabit haline gel
meğe başlıyor! 

••• 
Eserime son bir fırça \"Urup bir "oh!., 

çekecc;im sırada gene tcnbclliğim tuttu. Bu 
son fırça darbesile bir köşe imzamı koy
madan evvel, şöyle bir gün istirahat ctme
ğe karar verdim. Ve blitün günü kırlarda 
ger;irmeği dUsQndüm. 
Oğlere kn.::lar. ciıoar bağ'ard:ı. tarlnlarda, 

korulnrda dola,.tım. Oğteden sonra, gene 
çeşmenin bulunduğu sırt yoluna düzüldüm. 

Gene yolun nihayetine kadar l'Ürildüm. Bu 
rası fevkalade ho~uma giden bir yerdir. 
Bu tepeden ,görülen panoramık manzara o 
kadar eşsiz ki.. 

Fakat, btiraya uzanmaktaki maksadım 

haricen bu olmakla beraber, kendime dahi 
itiraf etmediğim bir saikin beni bu tarafa 
çektiğini hissediyordum. E\'et; buralarda, 
belki Melikeye rastgelmcm ihtimali de var
clı .. 
Eğer onu görürsem, bir kerecik harabe

ye gelip eserimi görmesini rica edeceğim .. 
Çünkü tabloyu otele götürdükten sonra, 
artık genç kızın oraya kadar gelme i güç· 
lesebilir ... 1 lem onu benimle beraber görcn-
1 .. r, me 0ıa Güllü nine, buna bir mana Ycre
rn~.zler .. D.edikodu olur. Oııun ir;ln, ~n şim 
di onu bulup resmi gö tereyim, daha iyi.. 

lşte geçen gün gen~ kıza rastgeldiğim 

yer .. Şu ağacın altında oturuyordu. 

Bu hatıra gözümün önünde canlandı&rı 

zaman garip bir zevk duydum. Tuhaf şey, 
bu kızcağız zihnimi ne kadar işgal ediyor! 

Fakat bugün genç yün örücü::ıü burada 
- yok. Birdenbire, ileride oturduklarını dü

şündüm. Ve, daha yukarı doğru. yürüdüm. 
Köyün bu kıroıına evvelce hiç gelmemis· 
tim. Burası ağaç ız, şiirsiz, kupkuru, çır
çıplak bir arazi parçası oldut,rundan hiçbir 
zaman gözüm tutmamı~tı. Fakat bu defa 
tereddüt etmedim. Tozun, sıcağın içine dal
dım. 1\lclikeyi gormek arzusu bende sabit 
'bir fikir haline gelmişti. 

Yürüdüm, yürüdüm .. Ucsuz bucak~ız bir 
tarla içinde durmadan yürüdüm. Etrafım 
çırçıplak bir dağla çevriliydi .. Acaba yan
lı 1 yere mi sapmıştım? Geri döndum .. Her
halde bugün Melikeyi gorınem mukadder 
delUldi. Ilalbuki, bu taraflarda oturdukla
rını c.-ö}kmişlerdi. Omuzlarım çbl,mü~. n
r::ı'.la:-ım n~trkvm_tı. AcLta sukutu hayale 
u~ramı~tım 

_(Devamı var). 

Nakleden: f • 
<rın. { 

- Jan, dedi, yaptıb~ 
hiç dUşündUn mü? 

Muhteri alay etti: ıoJ 
- Gene ahlak vaatnl" ~ 

yorsun? Haydi söyle bS 

hştmı artık! ,t. 
- İstediğin kadar al~ 

dekilcri söylemekten be d 
mezsin "l numaralı ha~ 

- SözUnil nereye gc ,tJP' 
dlğini anlıyorum. B~na }'1 
mek istiyorsun. oıuın Jı 
edeceğim yeminin ili l' 
lacağına kanisin. Maksı::,_ 
mi? (J)e 

Avusturya~ıo 
son filrtll 

11Bir sır,, adını ~ 
film Pariste e 

begenm1or 

Filmcen bir ~ 
• ••• Son günlerde Parı 

.defa olarak gösterileıı rf'. 
rasında bir de A vusttl~ 
var; daha doğru bir tll t!' 
Avusturya filmi.. Zira}. 

alınmasından sonra Jlı'J 
Almanya tarafından i 
mu~ ve bundan sonra 1;I. 
filmler Alman filmi ,ol:cı1~ 

Avusturya fimleri "' 
rupa sinemalarında ç~lı 1' 
.di. "Bitmemiş Senfoıt1•' 

karalar,. filmi bu seneıtill Jı; 
eserleri sayılıyor. son r' 
ya filminin ismi "Bir '

1 
' 

Mevzuu basit bir a~lı 
dir. ııJ 

Hanna Krafrit tıp t• 
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bir genç kızdır. Babl tll~ 
memlekette şöhret l<• , 

·ne 
falcıdır. Hastaları eV'l tc ' 
sadece gözlerine bakf11'tı" 
teşhis ediyor. Bu adaf11 11~,1 
na kızını da karıştırf11 ~ 1' 

Bu mesele üniversite,it"'~ 
şayi oluyor. Kız üni"~~11e 
vuluyor. Hanna tab51 

0~ 
ederken genç bir dol<\or ' 
resi .clmuştur. Bu dotc ~ 
şarlatanın kızıyla eV'ıeııe 
söylüyor. '""f 

Kız, çocuğunu do~tl vi' 
isviçrede dağ başında .. ~ 

"nı~ 
çekiliyor. Orada ınıı ıt 
yat yaşıyor. Bir takıtı1 ~ 
kızdan kaçan doktorı.ı ~ 
. ror· 
sıyle karşılaştırı) t • ... ıı: 
doktor, hakiki dokt~(l.1 ıcı1t"'11 
dilmez bir hastaiıkt~tlrefe ~ 
Doktor ve baba ısvıÇfiltıı 
kızı buluyorlar. Ve -
bir düğün ile bitiyor· ııf1' 

Filmin basit ınevııl ~ı "'~ 
tar" .• r·, 

bil sahneye konuş . jY 
'kisi çok beğenilıniştıt" etl 

· ·n tıJf vusturya filmlerın1• ti o 
meziyeti giizel nıuzı~·ıı:.ı ~ ~ 
Fil:ndcl:i genç ktz rol~:ıııU 6' 
seli ve fi~ık dol:tor ro 

Horbgcr oynamıştır • 



HABER - Alrlam postan 
== 

f SS·- Yazan: !kimim 

müsebbiplerini teşhise PoHs hafiyesinin ile falcı kad.ın 

olamamıştı 
kararnamesinin bir noktasına ağla- getirmemiştik. Bunun iç yüzünü ta 
mıştım. Müddeiumumi davayı teş- mahkeme :;ırasında anlayabilmiştik. 
rih ederken: Bu gibi haydutça işler- .\1eğer Ropen CeYahirciyamn tevki
le ala.kası olmıyan ermenilerden ı fi bir desise imiş. Onun yazdığı ka· 
bahsetmiş ve beni ağlatmıştı. Haki- ğıt gene bir desise ve hile imiş. Mak
katen biz birçok ermenileri hayırlı :.at Hınçakların alacai:rı tedbiri ve 
bir işe sevkediyormuş gibi harekete- bu tedbirde kullanacakları vesaiti, 
derek Hınçaklılara ithal etmiştik. kuvveti öğrenmekmiş. 
Filhakika dört bini mütecaviz Hın- Abdülhamit bu suretle Hınçak teş 
çaklı vardı. Fakat bunlardan ancak kilatının tamamile kuvvet bulup te 
200 kişi bize yar olmuştu. Diğerleri essüs etmiş olduğunu görmüş ve Ro· 
hüsnüniyetle bu işe girmişlerdi. Hü- pen Cevahirciyanın bu fikrini kabul 
kfunetin bu fesat hareketi karşıSln- etmeğe mecbur olmuştu. 
da gösterdiği bu adalet ve ifade et- Tevkif hadisesinden önce Ropen 
tiği bu hakikat beni utandırmış ve Cevahirciyan Abdillhamitle gizli bir 
ağlatmıştı. milli.katı sırasında: 

Kararnamede de bu mealde bir - Velinimetim, demişti. Hınçak· 

Yazan: Karel Çapak 
(Dünkü nüshadan denm) 

İhtiyar kadın: 
- Ne yapayım yavrum, kağıt

lara kanşamayız ki 1 • 
Sonra, lafı başka tarafa çevir

mek için: 
- Amcan ne it yapar senin kı

zım? diye acı-du. 

Genç kadın, masum bir hal ta· 
kınarak: 

- Polis, diyor, hani sivil polis
ler vardır, itte ondan .. 

Bunun üzerine falcı kadın: 
- Oh, diye bir nida koparıyor 

ve önündeki desteden üç kağıt 
alarak: çok fena, diyor, çok fena .. 
Söyle kendisine, onun için büyük 
bir tehlike var.. Gelsin beni gör
sün, daha fazla maliımat vereyim. 
Scotland Yarddan bir çok kiti 
var, bana gelip fala baktırırlar .. 
Kağıtlara bakıp onların zihninden 
geçeni .ckuyorum. Söyle amcana, 
gelsin, onun da falına bakayım ... 
G:zli istihbarat işlerinde çalışı

yor, demiştin, değil mi? İsmi de 
Mister Jones? Söyle, kendisini 
bekliyorum, gelsin. Haydi güle 
güle Mis Jones, gene buyur inşal
lah 1 •• 

• • • 

amirlerine söylüyor. Bu gibi hal· 
lerde pek nadirdir ama, her na
sılsa Scotland Yard, erkanı der
hal meseleyi ciddiyetle telakki e
diyorlar ve nihayet Mrs. Myerı, 
Mister Kellynin huzuruna çıkarı
lıyor. 

Hakim: 
- E, anlatın bakalım, Mrs. 

Myers, diyor, iskambille fala bak· 
tığınızı söylüyorlar, doğru mu?. 

Kadın: 

- Ne yapayım, efendim, diyor, 
ekmek parasını çıkarmak için el· 
bette bir ıey yapacağım. Bu yaş
tan sonra müzikhollere, danslara 
gidemem yal 

Mr. Kelly: 
- Peki, diy~r. Fakat, asıl, is

kambil falından pek iyi anlamadı· 
ğınız halde falcılık etmekle itham 
olunuyorsunuz. Bu neye benzer, 
biliyor musunuz? Mesela ahaliye 
çikolata yerine kiremit satmıya 

ka1kars·nız .. Bir falı bir giniye 
bakıyor muşsunuz. İnsan bir gini 
verdiğine göre tam bir kehanet 
bekler. Mademki kehanetiniz 
yok, ne demeye falcılık edersi-
niz? 

Çeviren: V. G. 
kadar evlenecegimi, kocamın zen 
gin bir genç olacağını ve onunla 
beraber Okyanustan ötey_e gide
ceğimi söyledi. 

Burada hakim soruyor: 
- Ne Okyanustan öteye mi?. 
- İskambilin ikinci destesin-

de maça dokuzlusu çıktı da on
dan .. Mrs. Myers bunun ıeyaha

te deıaJet ettiğini söyledi. 
Hakim! 
- Yanlış! diye bağrıyor. Ma

ça dokuzlusu ümide işarettir .. 
Maça oğlanı çıkarsa o zaman se
yahat demektir. Kupa yedilisi çı
karsa, bu da uzun bir ıeyahata 
delalet eder ve biraz da müşkü

latla karşılaşacaks nız, demektir. 
''Sonra, bu şahid bayana bu 

sene içinde evleneceğini söylemiı
siniz. Halbuki kendisi evlidir ve 
iyi bir arkadaşımız olan p-::lis ha
fiyesi Mac Learynin zevcesidir ..• 
Buna ne diyeceksiniz?. 

İhtiyar kadın: 

nokta okunduğu zaman gene ağla- l m pek yakında fiiliyata geçecek· 
mıştım. Hükfunet kuvvetli ve biz lerine itimadı şahanenizi rica ede
hakikaten rnücrimdik.. Birçok gü- rim. Kulağıma çalındığına göre 
nahsızlann da başına gelmesi mürn Hınçak komitesi 1308 l..anunuevve· 
küıı olaçak facia belki o zamanın en linde faaliyete geçecektir. Ancak 
bitaraf olan bu mahkemesinde yal- bu faaliyetteki esaslan ve planı he
nız müsebbiblerinin tepesine inmek nüz bilmiyorum. Sonra Hınçak teş· 
le kaldı ve bu suretle tecelli eden kilatının ic:a sahasındaki kudreti 
adalet kQ)'ll Hınçaklan da pişman hakkında da kafi derecede vükuf um 
etti. Demek istediğim umumiyetle yok. Bu itibarla böyle bar hattı ha
birçok ermenilerin bu işte alakalan niket takip edersek onların bu gir
değil malQmatlan dahi olmadığıdır. ginliklerine de vi.kıf oluruz ve ben 

lhtiyar kadın kendini JU şekilde 
Mister Mac Leary karısının müdafaa ediyor : 

anlattıklarını dinledikten sonra 
düşünceli düşünceli kafasını ka

- Vallahi efendim, diyor, yan
lışlık olur. Bu genç bayan bana 
fal baktırmıya geldiği zaman sol 
elinde eldivenini çıkarmıştı. ve 
parmağında yüziık olmadığını 

göstermek ister gibi duruyordu • 
Sonra, yirmi yaş.nda olduğunu 

Komite, çetelerin dizginini çektik- lstanbuldan tardedilmiş bir Hınçak· 
ten sonra vaziyette kısmen bir sü- lı sıfatile Anadoluda teşkilat başın-

şıdı ve: kıln hasıl olmuştu. da daha faydalı neticeler alırım. 
O akşam Andon Reştuni İstanbul· Ropen Cevahirciyanın bu noktai 

dan bir telgraf aldı. Bu telgraf A· nazanna Abdülhamit iştirak etme· 
rapoğlu Serkisten geliyordu. Serkis rniş, fakat yaveri ekrem Fuat paşa 
telgrafında Ropen Cevahirciyanın da ayni noktai nazarı müdafaa edin 
tahliye edildiğini ve yalnız Anado- ce padişah bu hileyi istemeksizin ka
luda ikamet mecburiyetine var·•-.ı bul etmiş: 

- Bu kadın benim hiç hoşuma 
gitmiyor. Katile, dedi, baksana, 
amcanla ne kadar alakadar olmuş 1 
Sonra, asıl ismi Myers değilmiş o
nun; Meierhogermit ve Lübeck
den gelmiş. Yani bir Alman ... 

konulara!( Karadeniz ·oluyla gön- - Pekala, bir tecrübe edelim, de
derildiğini, işlerin lstanbulda silken mişti. 
bulduğunu yazıyordu. Ertesi gün de Ropen Cevahirci· 

Ropen Cevahirciyanın tahliye:;i yan tevkif edilmiş ve gizli yollarla 
~aba çetelerin verdiği k~rkudan işaa olunmuştu. Bundan sonraki ve

mıydı? Biılmem, yeri gelmişken gene kayi rnalUındur. 
söylemeden duramıyacağım. Biz işte Abdülhamit bu tecrübeyle e
Hınçaklılar büyüğümüzden küçü· peyce §eyler öğrenmiş oldu. Biz ga
ğümüze kadar bu vahi gayenin ihti- fildik. Ropen Cevahirciyana hiç kim 
şamı içinde kendimizi hakikaten kay seye yapılmıyan bir istikbal hazır
betmiş, en küçük bir muhakemeyi ladık. Fakat bu istikbalde mümkün 
bile yapmaktan ~ciz kalmıştık. Çün olduğu kadar müteyakkiz olacağı

kü bu vakanın içinde bir orostopol· mız tabiiydi. Buna göre ta Merzi· 
luk olması ihtimalini aklımıza bile fona gelinceye kadar yalnız şöyle 

"Oyunlarını bakalım nasıl mey
dana çıkaracağız. Eminim ki, ou 
kadın kendi üzerine ait olmıyan 

işlere de karışıy.~r .. Bunların ne 
olduğunu sonra söylerim sana ... 
Şimdi yapacağım iş, evvela, bu 
öğrendiklerimi amirlerime söyle
mek .. 

Mr. Mac Leary, derhal gidiyor, 
karısı vasıtasiyle öğrendiklerini 

bir karşılayış, Merzifonda ise fev· 
kalade istikbal yapaca~11z. 

(Devamı var) 
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cörmediiimi sanıyorum. 
- Hakhıınız madam. Adım 

Jan di Loranzodur. Mantolu
yum .• Son günlerde Almanyaya 
gitmittim. Meıtr kaaabaaırun bi
raz uzağında yol alırken eski 
dostlanmdan birine rastladım. 

Bilmem Araten adında birini 
tanır mısınız?. Meşhurdur ken
disi .. 
-Tanırım .. 
- İtte onun kltibi, garip ta. 

vırlı, zeki bir adam vardır: Pav. 
le ..• 

- Evet onu da tanırım. 
- Benim dostumdur o ... Ze-

kidir, kendisine zekası sayesin
de iyi bir hayat temin edebilir. 
Böyle olduğu halde daima bir iş 
peşinden koımaktan kendisini 
alıkoyamaz .. 

- Ne işi?. 
- Garip tabiatlarından ı!'t, 

dünyadaki kederlileri bulup çı

karmak.. onlara yardım etmek
tir. 

- Bu çok güzel bir heves. 
Kendisiyle konuıtuğum zaman 
bunun böyle olduğunu anlar gi. 
bi olmuştum . 

- Pek te zahire inanmamak 
ı&zım.. 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Her halde, bu iki görünüş 

altında gizli, garip ve tuhaf bir 

lamakta tereddüt etmcmiıslnlz
dir. 

- Ona fazla emniyet göster
dimse aldatıldım demektir. 

- Hayır madam, d-::•tum 
Pavlonun emniyet ve itimada 
layık olduğunu tasdik etmekte 
bir an bile tereddüt göstermem. 
Yalnız, her geyi herkes gibi 
anlamaz. Anlatacaklanma gele. 
yim Mester yakınında kendisi
ne tesadüf edince kucaklaıtık. 

Yanında güzel bir kızcağız da 
vardı ... 

- Biyanka! ... 
- Evet, o da ayni ismi söyle-

di ve hikayesini anlattı. Bu kız 

Venedikte annesiyle birlikte ya
şıyormuş ...• 

-Ben! .. 

- Evet.. Annesi, her ıeyden 
ziyade sevdiği bu vücudu, her 
tehlikeden muhafaza için sara. 
yının bir köşesinde onu bir mah
pus gibi saklıyormuş.. Böyl1 ol
masına rağmen günün birinde 
bir tehlike bat göstermiı.. Göz
leri kıvılcımlar saçan bir katil 
bu genç kıza göz koymuı .. 

- Bambol .. 
- Evet, dostum da ayni ismi 

söyledi. Sanırsam bu adam Ve. 
nedik kardinalı ve piskoposu. 

- Evet, .el •• 
- İşte bu adam Biyankaya 

- Herkes gikayet etmiyor ki! söylemişti.. Halbuki şimdi "yir
Sonra ben onlara zaten hoşlarına mi beş yaşındayım.,, diyor. 
gidecek şeyleri söylüyorum. Söy- Burada Mrs. Mac Leary atılı-
lediklerime memnun cluyorlar yor: 
ya, ver.dikleri bir kaç şilinge az - Yirmi beş değil, diyor, yir-
mı bu? ~ra, hazan isabet etti- mi dört .• 
ğim de oluyor .Mesela bir kadın - Yirmi dört, yirmi beş, hep
ge;enlerde bana: "Mrs. Myers, si l"r .. Evet, ne diyordum? BaJr
şimdiye kadar bir çok kişiye fal tım evlenmek istiyor. Yani evli el~ 
baktırdım, dedi. Kimse senin ka- madığmı anlatıp, ona göre benden 
dar iyi söyleyemedi, senin ka.dar bazı şeyler öğrenmek istiyor. Ben 
iyi tavsiyelerde bulunmadı,, • Bu 1 de iskambil kagıtlarından, ona 
kadın St. Johns Woodda oturu- kısmet olduğunu, zengin bir a
yor. Şimdi kocasından boganmak 1 damla evleneceğini çıkardım .. , 

üzere. • ı• Öyle ya, kendisini daha baıka na-
Hikim kadının sözünü kesiyor: s 1 memnun edebilirdim?. 
- İyi ama, diyor, aleyhinizde Mrs Macleary o zaman: 

de bir şahidimiz var: Mrs Mac - Bazı manialar çıkacak, yaı· 

Leary, anlatır mısınız başınıza lıca bir adam görünüyor, Okya-
gelenleri ?. nustan öteye gideceksiniz, de-

Polis hafiyesinin kansı: miştiniz. Bunlan n~in uydurdu-
- Mrs. Myers, bana iskambil· nuz?. 

le fal baktı, diycr. Sene sonuna (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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- Sinyora, evin eskisi gibi 
kalmasında, hiç bir ıeye doku
nulmamasında musırdır. Anla
dığıma göre, evi bu şekliyle 

görmesi daha çok hoşuma gidi
yor .. Her halde bir sebep ola
cak!. 

Rolan: 
- Ne dediniz? diye sordu ... 
- Eıki bir aile hikayesi.. 
Rolan ıes:ne daha ziyade 

bir metanet vermek ister gibi 
sakin bir tavırla sordu: 

- Sinyoranın hazan buraya 
gelip gittiğinden bahsediyor
dunuz .• 

- Evet m~nsenyör .. Bazı ge
ce buraya gelir .. İşte na şurada, 
bahçede, şu gördüğünüz büyük 
Sidr ağacının altında saatlerce 
oturur: Nihayet, tam gece ya
rısında geldiği gibi sessizce çı
kıp gider .• 

İhtiyar bunlan anlatırken Ro. 
lan arkasını Filibe dönmüş, ken
disine gösterilen Sidr ağacının 
altında bir yere bakıyordu. 

- Ben bu evi kiralamak isti
yordum. Fakat sözleriniz beni 
endigeye düşürdü .. 

- Satın bile alabilirsiniz. 
- Sanmam .. Bana sözleriniz 

anlaıamıyacağımız zannını veri
yor .. 

- Ev, doğrudan doğruya 

kesten ziyade onun emriyle ha
reket ederim.. Bu işdc Sinyora 
Altiyerinin hiç bir tesiri clamaz. 
Kızı evin olduğu gibi kalmasın
da babası Dando1o ise tama
miyle değişmesi fikrindecfü. 
Bana, çok zaman evi satın alabi
lecek birini bulmamı emretmiş. 
]erdir. Kendisini son defa gör. 
düğüm zaman, evi satın alacak 
birisini bulamazsam, yıktırma

mı da emretmişlerdi. 
- Şu halde bura.dan kendisi

ni soğutan bir vak'a, bir cürüm 
işlenmiş olmalı .. 

- Sizi temin ederim ki böy
le bir şey olmadı .. Yalnız ba. 
ha ile kızı arasında bazı garip 
şeyler ve ihtilaflar baş göster
di .. 

- Ne gibi şeyler?. 
ihtiyar hiç bir şey söylemi

yeceğini anlatacak bir şekilde 
eğildi. 

Rolan ilave etti: 
- Bana bu gece söylediğini .. 
- Bana bu gece söylediğiniz 

şeyler, beni çok alakalandırdı .. 
Cidden böyle .. Bu e.vde güphe
siz bir sır gizli ... 

- Ah, mösyö .•. 
- Fakat, bu sırrı öğrenmek 

arzusunda değilim .. Yalnız sin
yoraya bir hizmet yapmak ia;,c.. 
rim .. Adı neydi?~ 
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V erdi~iniz r:raya mı~!:ab; 

eldukça fazla bir 5eyler f.Ô} le 
m:ş olmak iç·.,. Bir g:niye mul.a 
bil bir çok şeyler söylemek l~ 

zım. 

Ilaki.:ı: 

- Peki, ku;i, diyor. J.!r. 

Orkinoz 
il geçen 

akınında 
facia! E~e<dle sa<.§JDI~ ~şne!,' ------------------

Myerı:, suçunuz tebeyyün etmiş 
tir. Sizin iskambille fal b. ·.n.ar ı. 
do?andırıcıhktır. Ben de bilir:rr 
iskambil kağıtlarının man331 var· 
d r. Tabii, b.ın.ın hakkında b~ı 

ç.:>k ayrı dilşünenler var. Fakat 
benim hatırımda kaldığına göre, 
maça yedilisi seyahat derr.ek <le· 
ğil.dır. 

Asır 1 ardan be 
( llaJ[arafı 1 mcide) Bunlar, iki balıkçı tarafından bekli yen zıpk ncr, zıpkınınr balığc: 

iallarda göze çarpıyor .. lğnesinc ağdan çıkanlıyor, kayığın orta- nişanlar, hızla suya fırlatrr .. H.ıy-, " d k • r 
yem tak.lı denize indirilen her ip 3ındaki geniş ambc.ra atılıyor. Çır- \"ana saplanan zıp::ına rağmen bir ~ y 1 n 1 e m 1 
'lir kaç saniye sonra ucunda parıl pınan balıkların küpeştelere kcn çok defalar zıpkıncı rr.üvazenesini 

,larıl parlıyan iri b:r balıkla yuka- dilerini çarpışı insana için için eza kaybeder, denize düşer .. Karanlık- b a t 
8 

k 1 ı k 
·ı çekiliyor. veren bir ölüm marşı tesiri meyda ta, hele sular da biraz kabarık 0 • • 

Sandallarda kimler yok ki 1 Çan- na getiriyor. ]ursa onu tekrar kayığa almak, 

tası "baş:ıltına,. savrulmuş mek- Hamza reisin yüzü gülüyor .. Bir sudan çıkarmak güçlükle kabil c Azmak b t ki "' k fUf 
tep talebeleri, merakr yüzünden saat içinde kay·ğın aşağı yukarı lur.. a a ıgının uru_ . 

"Gıdaları karı§tıran veya de· 
ğersiz eşya satanlar gibi siz de 
elli lira para cezasına mahkum e
dilmiş bulunuyorsunuz. 

bir günlük kaçamağa katlanm·ş. bir tonluk orta ambarr ağız ağıza Reis durdu, yutkundu, sonra hh•d •h ı d idi 
esnaf, memurlar, iş;iler; emekli lüfer ve uskumru ile doldu. reis sözlerine devam etti: ın ütea 1 e 1 a e e 1 
ç~ğını b:le boşuna harcamaktan keyifli keyifli izah ediyor: - Evvelki sene Boğaz dışına, Avdm (Hususi) _ Şehrimize j., blitUn Aydın mıntııJta!~ 

"Diğer taraftan, hakkınızda 
sakman işgüzar tekaüdler, sanda- - Talihli a.da.mlar~ışs nız be h~ orkinoz akınına çıkmıştık. Tıpkı I ki il~ ki;ometre mesafede bulunan de bırakmıştrr. çnnJcll ~ 
lın kıçında üstü iskarah bir mal- yım .. Kıyak volı çevırdlk. böyle bir sonl~anun gecesiydi Dü 

1 

h A k b t.:ı.kl w 1 1 _ _. b rl biin"eıxıi" 
bir şüphe daha var, Mrs. Myers, 
ayni .zamanda casuslukla da itham 
olunuyorsunuz. Fakat, böyle bir 
§ey kabul etmiyeceğinizi sanırım. 

• A w • me§ ur zma a ıgmın csns ı asır 4nı:ıll e • . 
hzla bir taraftan balık tutan, bir Bız, . ~~a~ım anla~dıgımız men:le ben, zıpkında oğlum, kü- bir ısekildc kurutulması kararla§- bir sıtma kaynağı bal.iD 
taraftan da tuttuğunu ıskaraya di- halde reısın ıJtıfatına delalet eden rckte de tayfalar vardı.. t B "L.-t 11 k k _, lnd B27 1 d beri JoJJ!l 

l 
. . mış ır. u..,... atı ış mev ... m c yı ın an Jll 

zerek meze yapan ~arap hinliğini bu sözden ho~n~duz... 
1 

• O gece bol bır k smc.tle .ı~e baş.. 12 bin hektar arazi;>i su altında hı- ğının kurutulması içiıl rtJ 
omuzlamış, zevkini ve merakını . ~andallar, ç~.::.u~c? hır yuma.: gı l~mış, yarım .saatte her hırı 250 rakmakta ve 3000 hektar anuiyi de şcbbtisler yapılıyor, pı 
bir arada dindiren hovardalar.... bı ı~le~erek ~ırıbın ard na Istan- &ıloluk 4 orkınoz yakalamıştık •.. yaz kış bnta.k halinde bulundurmak- riude en mUhiın bir tıl Mrs Myers, derhal itiraz edi

yor: Neler ve kimler yok?!.. bul ıstıkametıne sıralanırken ça. Sessiz küreklerle ağır a~ır ilerli- l tadır. Aydın ve havalisi için her ba- Uzerindc kararlar sJıııJ) 
Haymz ada kıyılarından ta ahır tana, alaman:ıları arkasına tcktı... yordu. Başta, meg"alenin yanında kımdan bir felruccıt kaynağı halinde yet bunun mükcllefiJ.'et 

kapı sahillerine kadar sandaldan I Şimdi balıkhaney~ çıkarılacal. elinde zıpın ~kliyen oğlum Ca- bulunan bataklığın kurutulması işi- rutulmaaı kanır1Mtn1f 
sandala atlayarak geçmek müm- ~I avın tut::ınnı zıhnen hesapla-, fer seslendi: ne bu günlerde başlanaca.F.tır. Su- cumhuriyet yılında i11' 
kün .. Avcı kafilesinir. sandalları yan Hamza reis kıç güverteye yan - Baba ..• yavaş; çok iri bir !ar idaresinin bu iş için yaptığı pro- rulmuıılu. İki üç )'il~ t 
denizin bu kısmın.da bir kara par- Jamrş, azametle tuttuğu dümene hayvan geldi, sokuluyor .. ve.. SÖ· je, 50 bin liraya bir müteahhide i- lo kısmi bir çalı!iına iJe 

- Vallahi .•• 
Fakat, hakim kadının sözünü 

kesiyor: 
- Bu mesele üzerinde fazla 

konuşacak değiliz. Ecnebi tabii
yetinden olduğunuz için hükumet 
sizi hudut harici edecektir. Hadi 
güle güle Mrs Myers ... Size .de 
teşekkür ederiz, Mrs. Macleary ... 

çası meydana getirmiş adeta... sert hareketler yapt rarak kayrğı· zünü bitirir bitirmez zıpkını sal. hale l'dllmiştir. Mütenhhid kazıda derdin ortadan kalkilll) 

Arada bir sandallardan yükse_- nı ro:asın~.a ~.~rüt:ne~e. u.ğnı~ıy.,r. dt .. Savuruşunun şiddetin.den vın. ı kullanacağı eksklevatör makinesini dana çıkarmıştı. BU "ı~ 
len gazel mısralarını. heyheylerı Reıse <lonuum, clenızı ı~aret et- layara'k suya dalan zıpkının arka- getirtmiıı ve monte etmiıltir. !Jıldıktan sonra, batıık 
şarkı kırıntılar nı, balıkçıların i;a- tim: smdan da müvazenesini lca)·beden Nafıa vekiı.lelinin bu teşebbüsü mo.sı işi, su davaları~ 

O zaman fakı kadın: 
ret haykırı~lan, denizi kamçılayan oğlum denize yuvarlandı.. Yerim- tındı. Bu "'ellİ" batak~ ... - Balıkçılık söylendi~i kadar .. " ıı "" 

- Şimdi ben ne yapacağım? 

diye sızlanıyor. Tam bir kaç kişi 
tanıdığım bir sırada .• 

ucu mermer taşlı halk çevirımeGe den fırk.clı~.. Ardımca koşuşan ıle edilecek toprak rf' güç ve tehlikeli bir ~ey değil, bana düm, pişman oldum. 
mahsus salma iplerinin tempolayı- tayfalarla iki sıçrayışta baş tarafa Şimdi açılacak ole.ti 

öyle geliyor .... dedim. Alamana köprüye gelinceye ka. ur;e 
§t aralıyor .. ve av, harıl harıl de- geldim. Denize eğild:m... Baktım. dın • Muğla §asesi 

Akşamla sertJeş:m poyrazın dar reisle tek kelime konuşmadık... d~ 
• • $ 

vam ediy:;r .. 

Bir sene kadar sonra Mr. Kelly * * • 
polis hafiyesi Mac Leary ile kar- Her harekette yeni bir b<ılıkı:ı 
şılaşıyor: l ıstılahiyle karşılaşıyoruz; Fer:

- Ne haber, dostum? Mrs. dun Selçuk ikide bir bana soru
Mac Leary nasıldırlar, iyidirler yor: 
inJaallah? • - l'.:rıb ç 4 virmek nedir Allaha 

Polis hariycsi diişünccli gör:i- aşkına?. 

nüycr. Biraz tereddüt eder g:bi ihtisasımla ıırç te alakası olnu-
olduktan sonra: yan bu ıstılahlara ben de onun ka-

- Karım mı? diyor, ka~tı.. dar yabancıyım ... Dudağımı bükü-
Hakim hayretle: yor, Hamza reisin yüzüne bakı-

- Ne diyorsunuz? diye haykı- yorum .. Hal diliyle ondan soruyo-
nyor. Onun gibi iyi bir ku.lın !. rum. Reis işiyle meşgul, bunlara 

- öyle idi ama, kaçtı işte .. cevap vermek değil, aldırış bile 
Genç bir zıpçıktı peyda oldu; mil- etmek istemiyor .• 
yonermiymiş. neymiş .. Melburn- iki saatlik ağ ağa, denizi .dövme, 
dan gelmiş, karımı tutayım, de- çeşidli manevraların sonunda ağ

dim. Fakat.. lar çekiliy.or .. Gürbüz kollu genç 
Mr. Mac Leary elleriyle, nev· tayfalar ağları biribirine kanşmı

mida;ıe bir işaret yapıyor ve de- yacak, zedelenmiyecek hususi şe

vam ediyor: killerle ve ustalıkla alamanaya 
- Bir hafta oldu, beraber A- alıyorlar. Ağın adeta her deliğin-

vustralyaya gittiler.. den parıl parıl parlayışiyle bir tıyf 
(Hikayenin lngilizcesinden meydana getiren canlı ve iri ba-

tercüme edilmiıtir.) 'lıklar var .• 
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Suyun yüzünde çırpınan evladı. kilometre uzunıuğuıı ( 
sakalı diplerin.de ürperişler yap. Sustuk .. için için sızlayan baba "v 

mı arayan gözlerim hayretle iri Kanal, Osmo.nbükil " t 
tırarak okşadığı kıpkırm zı yüzü Sustuk. İçin için sızlayan baba ıctıı 

leştiler.. Menderesle birlcşccc t nii miıstehzi bir buruşturuşla kı- kalbinin gözlerde meydana getir- . c 
k · · lın açılması dlınhurO 

rıştırara - reıs cev<ıp vcrdı: Görün::ste kimseler yoktu... diğine şüphe ctmcdi~im yaşlı c· 
.. oin halk dileklcrinr '. 

- Öyle .. Tabii davulun sesi gi- Sc~lendim: Cafer, Cafer! diye hay lem izler:ni görmeme akşamın 1J 

bi, uzaktan hoş gelir.. kırdım .. Haykırışrma sesimin en- loşluğu mani oluyordu, yalnız ka-
Devam ettim: gin:1e!•i aksi cevap verdi.. iki sa- fam~a canlanan, dudaklarıma ka. 
- Ne de olsa dı•rpun havadıı n:ye sonra da meş'alenin isli ışı. dar gelip dışarı fırlamak isteyen 

ağ atmak tehlikeli cl~f 1, adeta ğıyla yakamozlaşan suyun yüzün- mısraı kayıktan çıkıncıya kadar 
zevkli, eğlenceli bir şey.. Senin de, yerycr kızartılar belirdi. güç zaptettim, karaya ayak ba-
başından geçmiş tehlike dolu, :ı. sar basmaz söylendim: 

İşi. korkunç ve acıklı hadiseyi 
cıklı bir vak'a anlatabilir mi:;in? .. Deniz, kadın ıibidir, güvenmek 

an !atlım .. Evladım, orkinoz diye 
Hamza re: .in müstehzi bt1(r'.}l olmaz ha!... 

z pkınını canavara sallamış, son-
gözleri buğulandı .. Mariye kart'Ş - Rakid duruşiyle sinsi sini uyu-

ra müvazenesini kaybedip suya du-
miş bir facianın hatırla:'l:şında du- yan bir yılanın ürkünç tavrını 

varlanınca bir saniye evvel avla. 
yulan ıstırabın canlı ifadesi yü- taşıyan denize dehşetle, kinle bak-

mak istediği canavara kendisi av 
zünde belirir1cen anlattı: tım. Caferin dinç yapılı, geni, gür. 

clmuştu. 
- Biraz da hakkınız var .. Ağ büz hayali gözlerimde canlandı ... 

çekmek, hava sakin olursa azıcık Reis durdu.. Av bolluğundan Pilatin saçlı, yeşil gözlü sevgilile-
zahmetlidir, fakat tehlikeli değil.. doğan, her tarafını kaplayan bi- rin uğruna heba .c.lan sülün yapılı 
Bir de zıp1cın avı vardır. Gece ya. raz evvelki neşesinden şimdi yü delikanlılann arasında Caferi de 
pılır .. Torik, orkinoz avlarında kul zünde eser bile yoktu.. mevki almış gibi gördüm. 
lanılır .. KaY,:f.rın ucunda bir odun Hayat savaşında evladını bir Cafer de bir aşka kurban gitmiş
ateşi yakanz. Balık ışığı görsün <le lokma uğruna canavar dişlerine ti .. Hayat savaşındaki vazifeı;inc, 

yaklaşsın diye .. Hayvan ateşe so- lokma eden babanın kalbinde1ti denize olan aşkına ... 
kulunca kayığın ucunda alesta gizli yaraya dokurıduğuma üzül- N. BORA 
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ıniyctin canlı bir mJS:l 

Ordu'da • ~ 

Halkevı 
dispanser ti 
Ağır hastalar ~ 

tedaviye gönde 
Ordu, (Hususi) -

köylUlerin muayene \etıit 
tPmin için on yııtnJdf 

~ ·11t1r açmnga knrnr verını 
rnk eski bir otel di!!P 
rnlnnmı;,tır. 

Bu Jınyırlı sıhtınt. e~ 
\'C mnlzcmclcri ~ehrııtl , 
tir. Milessc!!cnln ııkc:~ 
ması için, köy bUtçr~ 
sosyal yardım tah~) 
veznesine' vC'rilecek, 
diye kazaları da ıı)-ııi " 

·rtı" p:ınser masrafınıı işU tı" 

- Mademki kendileri evin 
bozulmamasmr, olduğu gibi 
J.\almasınr, babaları da yıkılma

sını istiyorlar. Bunu telif etme. 
nin yolunu aramalı.. Lutfen 
Sinyör Dandoloya evi bütün eş
yasiyle, olduğu gibi satın ala. 
cak birini bulduğunuzu, Sinyo. 
ra Leonora da evi satın alacak 
adamın hiç bir şeye dokunmı

yacağıru söyleyiniz.. Ben bura
da ç.:>k kalacak değilim.. Vene
ıdikten hemen ayrılacağım, gece 
ziyaretlerini de - arzu ederlerse. 
yapabilirler. Siz de burada ka
lrrsınız.. Dandoloya ne şartlar

la hizmet ediyorsanız bana da 
öylece hizmet edersiniz .. Kabul 
mu?. 

akşam getireyim .. Borcumuz ne 
kadar?. 

düf ettiği bir hizmetçiye: 
- Ecnebi b:r ziyaretçinin 

kendilerini ziyaret etmek arzu
sunda olduğunu Lasinyora Em
peryaya lutfen söyler misiniz?. 

bahsetmek istediğinizi söyledi
ler. Benim için dünya.da ç.:k 
kıymetli bir tek vücud var. 

dir. Toplnnneak ol~tt ıı• 
Orduda tcdavilf'ri 1~ ,,~ 
mühim h:ıst.ahkların t~ 
yn diğer viliıyet1Ptd0 

min edilecektir. 1 ~ 
Halkcvi cezacvindr~ 

tandnşlara haftada ~ştif· 
vermeğc karar vcf1111 b-" 
de 60 ciltlik bir kUtliP 

- Şüphe mi var monsenyör ..• 
Ben bu evden ayr lırsam zaten 
çok yaşamaz ölürüm .. 

- Şimdi beni dinleyiniz .. Şu 
söyledikler:me kü~ük bir f&rt 
ilave edeceğim .. 

- Ne şartı?. 
- Bu alış veri~i mümkün ol-

duğu kadar çok çabuk yapmak .. 
- !sterseniz şimdi.. 
- Vcnedikte geçireceğimi 

t:öylediğim bir "kaç gi!nümü bu.. 
rada, yeni evimde geçirmek is. 
ti yorum. 

- Anahtarları bu akşam si
ze teslim edebilirim. 

- Demek ben de parayı bu 

- Sinyör Dandolo on bin e. 
küye verebileceğimi söylemişti. 

Fakat .. . 
- Bu akşam on bin eküyü 

getiririm. Siz de icap eden mu
ameleyi hazırlatır, tapusunu ü
zerime çevirtirsiniz. 

- Bir müşteri çıkmasına, in
tizaren her şeyi hazırlatmıştım. 

Yalnız mutasarrıfının adını 

kaydettirmekle her şe bitmiş O• 

lacaktır .. 
- Ha az kalsın unutuyor· 

clu-n. 
R:;lan cebinden çıl:ardığı bir 

kağıt parças na bazr şeyler ka
ralayarak ihtiyara uzattı. Son
ra: 

- Al:şama gelirim.. diyerek 
ç=kilip gitti. 

Rolan ayrılclıktan sonra ihti
yar eline sıkıştırılan kağıda göz 
gezdirdi: 

- jan di Loronzo dö Manto .. 
Rolan rıhtıma koştu. . Orada 

bekliyen gondollardan birine at
l:ıdı: 

- Büyük kanala, emr:ni ver
di .. 

Emperyanın sarayı onune 
geldikleri zaman gond:-lu dur
durttu. Bir kaç dakika sonra sa
raya girmiş bulunuyordu .. Muh
teşem dehlizlerin birinde tesa-

Dedi. 
- Lasinyora, hastadır, kim

ı;eyi kabul edemiyor .. 
- Siz bir kere sorunuz. Ken

d:Jerinin pek scv.diği bir şah·s 
hakkında n:ahima·t getirmiş bi
rısi oldugumu söyleyiniz. 

Hizmetçi yanında bulunan bi
risine ı.:r şeyler söyledi. O uzak
laştı. Aradan on dakika geçme
m "şti ki Emperyanın kendisini 
k.:bul etmek üzere bckled_iği ha
b:rini get'.rdiler. 

Rolan, hizmetçiyi takip etti. 
ı:erıdisine hiç te yabancı olmı

yan bir takım c<!alardan geçe
rek b:r odaya alındı. Süslü bir o
<:a .. E:nperya şaşa:ılı hayatı se. 
viyordu. Emperya başını tüy 
yast ğa dayamış, yarı uzan
mış bir halde bir koltukta oturu
yordu. 

Beyaz, bol bir fistan, zarif bir 
ceket giymişti .. Saçlarını topla
mıştı. Yiiz:.:nde, tatlı bir Eoluk. 
luk vardı. 

Karşısında eğilen ecnt bi sen. 
yöre baktıktan sonra çekici bir 
r.cslc: 

- Oturunuz mösyö. dedi, be
n1m isin çolc kıymetli biı:: şeyden 

- Krzıruz, değil mi madam?. 
Emperya sarararak yabancıya 

baktı .. Büyük lıir iımitsizlikle 

ellerini kavuşturdu. Gözleriyle 
yalvaran bir hali vardı. 

Rolan §İmdi, karşrsında, he
lecanlı darbelerle çarpan bir ka
dın kalbi görüyor, müteessir o. 
luyor. yavaş yava:1 söyliy~cek
lcrinde tereddüt etmiyc baş'ı

yor::lu. 

Emperya, kendisini güç halle 
toplayarak cevap verdi.. 

- Evet mösyö .. Söyliyeceği
niz neyse çabuk söyleyiniz. 

Emperya Rolanı tanımamakta 
hakkı vardı. O bu sefer de ta.. 
mamiyle başka bir kılıkta giy:n. 
mişti. Şeklini değiştirmekte ne 
ka.clar mahirse şivesini değiıtir
n:ekte de o kadar mah!rdi. Şimdi 
Manto şivesiyle konuşuyordu. , 

- Söyliyeceklerim sizi mem
nun edecektir sanırım, madam 
KTZınız sağdır ve her türlü teh 
likeden azade bir haldedir. 

Emperya k.cltuğundan fırladı. 
- Sağ olunuz, var olunuz. Eu 

haberiniz beni tasavvur edemiye 
ceğiniz kadar sevindirdi. Bu. 
nu nereden öğrendiniz? .. Kim 
söyle~i ve siz kimsiniz? Siıi 

~imdiye kadar Venedikte hiç 

caktır. 

Konya Ticaret ~~ 
yeni idare 111 

)l 
") ..,.,,. Kon)a, (Hususı ~ 

tP.ıı Konya ticn:~t ;;11,ı 
nın idare meelıSl edeli 
ı;ündenberi dcvattl 
tkelenmiştir. ıtlJ' 

Azalıklara re>· ço 
zatlar scçilmişlerdiJ": ııl 

Ömer Keleş, .ıııı~1'~1<Jcl • 
u To.şbnş, Nurı J{iJÇ rııct 
met Kürkçüoğlu, "~1 J.ı> 
Hazım Köseleci, fıı h1"ııt 
met Hotamışlı, :Mıı sil tf 
Mehmet Civelek. ~rıı 
zur. 
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Müsabaka ile müfettis 
muav·ni a'ınacak • 

P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: r 

ldaremizde münhal (35) lira maaşlı müfettiş muavinleri için 
10-2-939 tarihinde Ankara ve lstanbulda bir müsabaka imtihanı yapı· 
lacaktır. lsteklilerin aşa~ıdaki şartlan haiz bulunmaları lazımdır, 

1-Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak. 
2 - Hukuku siyasiyesine sahip olmak. 
3 -Hukuk, Mülkiye, Yüksek İktisat ve Ticaret mekteplerinden ve 

bunlara tekabül eden ecnebi yüksek bir mektepten mezun bulunmak. 
4 - Hizmeti filiycsini yapmış, veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş ve

ya askerliğe elverişli olmadığı sabit olmuş bulunmak ve.ya tecil edilmek. 
5 - Otuz yaşından yukarı olmamak ''halen devlet memuriyetinde 

bulunanlar bu kayıttan müstesnadır.,, 
6 - Hüsnühal eshabından bulunmak ve haklarında yapılmış tah

kikat neticesinde herhangi bir suçtan dolayı mahkfun olmadığı sabit ol· 
mak. 

7 - Daire doktoru veya idarenin lüzum göstereceği hastanede sıh· 
hat heyetince yapılacak muayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu vazifeyi 
ifaya müsait ve memlE>J.:etin her tarnhna daimi surette sevahate müte-
hammil olduğu anlaşılmış bulunmak. • 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vaziyeti, iyi hal, adliye 
vesikalarile aşı kağıdı ve mektep diplomalarının asıl veya noterlikten 
tasdikli suretlerini ve halen bir dairede memur olarak müstahdem iseler 
zati sicil cüzdanlarile dilekçelerini 4 kıta vesika fotoğraflarile Ankara· 
da P.T.T. Umumi Müdürli.ığü Muamelat Müdürlüğüne, lstanbulda 
P.T.T. Müdürlüğüne 30-1-939 tarihine kadar tevdi etmeleri ve imtiha
nın yapılacağı 10-2-939 tarihinde saat 10 da mezkur Müdürlüklerde 
hazır bulunmaları lazımdır. Jmtihan tahriridir. Muvaffak olanlar al· 
dıkları numara derecesine ve münhal adedine göre milfetti5 mua\·inliği
ne tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal adedinden fazla olur~a 

mU\·afakat ettikleri takdirde idarenin diğer münhal hizmetlerine tayin 
olunabilirler. Kazananlardan

1
müsavi numara alanlar arasında ecnebi 

lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 
İptidaen memuriyete intisap edecekler (~0) lira asli maaşla müfet

tiş muavinliğine namzet olarak ve halen devlet memuriyetinde 35 lira 
alanlar veya 30 lirada kanuni müddetini doldurmuş olanlar 35 lira ma
a~la tayin olunurlar. 

Müfettiş muavinlerine teftiş maksadile seyahatlerinde harcırah ka· 
nun ve kararnamesinde razılı nisbctler dairesinde seyahat re ikamçt 
yevmiyeleri \'erilir • 

f İMTİHAN PROGRA~U: 
,/ 

1 - Türkfj•enin iktisadi ve tabii coğraf )'aSI • 

2 - Hesap: Faiz - İskonto. tenasüp. .... 
3 - Malt usulii def teri, muhasebei umumiye kanunu. • 
4 - Memurin kanunu - memurin muhakcmat kanunu, ceza muha

kemeleri usulü kanunu, 1609 No. lı kanun, kefalet kanunu · ve Türk 
za kanununun memur suçlarına müteallik hükilrnleri. 

5 - Türkiyedeki Posta Telgraf ve elefon teşkilatına ait umui ma· 
lfrmat ile P.T.T. idaresine ait 2822 No. 1ı teşkilat kanunu. (65) (181) 

Nafia Vekaletinden,: 
15 • 2 • 939 çarşamba günü saat 15 de Ankarada NaEıa Ve

kfı.leti binası içinde malzeme mü dürlüğU Odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda 7 530 lira muhammen bedelli 50 ton tel 
graf teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya 
ı ılacaktır • 

(Yerli mah için de teklifte bulunulabilir.) 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 

müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 564 lira 7 5 kuruş· 

tur. lstek1ilerin teklif mektuplımnı muvakkat teminat ve şartııame· 
sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ve saat 14 e kadar mezkur 
komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3508) (9493) 

.. Devlet D~miryoiları ~ve Limanlar1 . 
, i işletme u·mum ' ida~esi ilanları . : 

9 • 12 - 1938 tarihinde yapılan ilk eksiltmede talibi çıkmamış 

elan ve muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teliyle 2,5 
ton bağ teli 15 - 2 • 1939 çar13mba günü saat 15 de kapalı zarf u. 
sulü ile ANKARADA Nafıa Vekileti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1378,13 liralık muvakkat teminat 
ile kanum n tayin ettiği vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar idaremiz malzeme dairesindeki komisyon reisliğine vermele· 
ri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(9509) 

• • • 
Metre mlk'abı muh ammen bedeli 44 lira olan takriben 10000 

metre mik'abı muhtelif çam kereı te 26-1-1939 per§emb e günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 21350 liralık muvaka'lct t eminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve te1diflerini aym gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine verm eteri lazımdır. 

Şartnameler 2200 kuruşa An kara, Haydarpa,a, Eıki§ehir ve 
İzmir veznelerinde satılmaktadır. (184) 

Türk Hava ~(urumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncu keşide : 11 Şubat 939 dadır. 

Büyü k i kramiye 50,000 liradır 

11 
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-:l 't ehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunü bilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? - • .. .ti& 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en şmniyetli ilaç bı,ıdur ... 
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isteyiniz! -20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. .. .... 
Her şeklin üstündeki 9' markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. ... 

KATRAN O k sürenler e ve 
ıöğüı nezlelerine HAKKI EKREM 

1 iNHiSARLAR UMUM !ODORLüGüNDEN 1 
Cinsi 

l{amyonet 
J{amyon 
Kamyon 
Satış kamyonu 

1 adet 
2 •ı 
l ,, 
1 •• 

Yük taşıma 
Jcı\l)iliyeti 

1 ton 
3 

" 5, 5--6 ton 
2 ti 

Muhammen B. % 7,5 teminat EJ;siltrne 
Beheri tutarı Saı:ı..i 

Lira K. Lira K. Lir~ 'Kr. · 
3000.- 225.- 14-

2400.- 4800.- 360- 14.15 
4000.- 300.- 14.:.!'.) 
3100.- 232.50 14 ~5 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için 1 adet. İzmir ve A.tikara Başmüdürlükleri için 2 adet. Iz. 
mir Şarap Fabrikası için 1 adet ve lzmir Başmüdürlüğü için 1 adet kamyon şartnameleri mucL 
hince ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında. gösterilmiştir. 
ITI - Eksiltme 21-1-939 tarihine rastlıyan salı glinü hizalarında yazılı saatlerde Kabato.ş. 

ta Levazım ve ~lübayaat fubesindcki Alım Komisyonundq. yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı sa.. 

tış kamyonunun plfını da görüle bilir. 
V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin katalog

larilc karoseri .şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni 
tekliflerini ihale gUnlinden beş gün evYeline kadar İnhisarlar Tuz Fen şubesine vermeleri ıa. 
zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o!~nur. (143) 

İstanbul asliye altmcr hukuk 
daire:inden; 
Davacı Unkapanında Sa1impa§a 

sokak 14 numaralı hanede oturan 
Halime tarafından kocasr, Yemi~ 

yağ iskelesinde A cem Alinin kah· 
vesinde mulcim iken mezkur ad -
resten tegayyüp ederek halihazır 
ikametgahı meçhul bulunan Meh· 
met Kaptan aleyhine ikame eyle· 
diği bopnma davasının icra kıh -
nan muhakemesi sonunda, iki ta
rafın b?Şanmalarına dair verilen 
2-11-936 ~arih ve 935/1516 nu 
maralı gıyabi hükmün Mehmet 
Kaptanın i'lı:ametgahının meçhuli
yetine binaen on beş gün müd • 
detle ilanen tebliğine karar veri
lerek tebliğ yerine geçmek üzere 
mahkeme divanhanesine talik e • 
dilmiş olduğu ilan olunur. 

ZA YI - .Fatih şubesinden aldı· 
ğım askerlik tezkeremle, Fatih nü· 
fus memurlu~'Ulldan almış oldu· 
ğum nüfus cüzdanımı zayi ettim. 
Yenilerini alacağımdan eskileri hü· 
kümsüzdür. 

Hüseyinollıı Nuri 

Dr. Murad Rami Aydın 
GÖZ HEKIMl 

Taksim - Talimhane, Tarla
baır caddesi No. 10 Urfa apt. 

T el : 41 553 

... • * 
İdaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme suyu için şart. 

namesi mucibince satın alınacak 1150 lira muhammen bedelli 750 
metre font boru 13-1--939 tarihinde ihale edilemediğinden 

23-1-939 tarihine rastbyan pazartesi glinü saat 15,30 da mil
nakasası yapılmak üzere açık eksiltmenin 10 gün temdit edildiği 
ilfı.n olunur. (396) 

••• 
I - ldaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi muci4 

bincc satın alınacak iki adet Donki Tulumbası açık eksiltmeye 
kJnmuştur. 

n - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat te
minatı 90 liradır. 

III - Eksiltme 30-1-1939 tarihine rastlıya.n pazartesi gü. 
nü saat 14,30 da Kabataşta Ievaznn ve Mübayaat şubesindeki .1.. 

hm komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartn:ımeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 
V - Donkiler Werthington ve \\'eise und Monski markalı 

olacaktır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ad· geçen komisyo. 
na gelmeleri ilan olunur. (272) 

• • • 
I - Şartname ve numunesi mucibince satın alınncak 90000 

metre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye ı-on. 
muştur. 

II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuru§ hesabiyle 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

ın - Eksiltme 21-1-939 tarihine r:ısthyan cumartesi gi.'nU 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübaynat şubesindeki Alım Ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözli geçen şube
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 gi.i. 
venme parası makbuz ve bnnka temin:ıt mektubunu ihtiva ede. 
cek olau kapalı zarfların ihale günü e.n geç saat 10 a kadµ yu. 
karıda adı ge~en Komisyon Baskanlığma makbuz mukabilinde 
n rilmesi lbmıdtr. (113) 



u BA.BEB - "~ poııtası ıs 1K1Nc1KA1''111 ... 

M.üSHil Ş E K E R •tesiri kat~i, a~ı _kolay en iyi :nüshil §ekeridir. BiJlııtı 
1 zanelerde bulunur. ~· . 

Teneke kutularda 
kaşe 1 an 

Grip ,.e ne:r..Jenin, romatizma, baş \ c dl' ağrrlarmın en talrlf lli
c.ıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip Ye t~lrinl mu. 
hafaza eder. Her eczanede teklik kutusu 7,5 1.-uru~tur. 

Dcabnnda günde 3 - 4 
kaşe aıınaıblDDr 

Her türlil yanıklar, kan çıbanları, traı yaraları, meme iltınap· 

lan ve çatlakları, koltuk altı çıba nlan, dolama, akneler, çocuk· 
lann ve büyüklerin her türlü deri iltihapları. 

VIROZA en çabuk ve en emin bir ıurette tedavi eder. 

, 
T 
A 
K 
s 
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L 
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Bayram Yaklaşıyor 
.Elbiseye dair ihtiyaçlannızı §İmdiden Calatada meıhuı: 

Eke yo 
Büyük elbise mağaZllsmda her )"erden ucuı:, 

!•k ve teminatlı alabilirsiniz. 

K AD 1 N LA R A MAHSUS: 
EN SON MODA ve L'UKS İPEKLİ MUŞAMBA
LAR. YUNLti MANTOLAR, GABARDİN PARDE
SULER, HER CiNSTE MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS: 
HER CiNS lNGILtZ MUŞAMBALARI, GABARDİN 
PARDESULER, HER ClNS TRANÇKOTLAR, 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVt HAZIR 
ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER. 

ÇOCUK 1. ARA MAHSUS: 
HER NEVİ KOSTÜM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FiYATLARLA GALATADA 

Büyük Elbise Mağazasında Bu'acaksınız 

ıredn~ait'lt:aı iiesth11 lt!ı1t 
Telefon: 4 3 5 O 3 

' • ' . t • . . : \ .... : . it ,.. \"' ....... ,_ ' .ı.. 

pr. l\LMAN ,, AOA \' APıt ... ARr'~ 

'· ,. ~ • • • ..... ~ ·• <-1:· •• ı.., . ) "\. .... , • 

• 300 Defa Çalmakla Bozulma 
'J ecı übe He tıi&blt ol•" 

TORKÇE GRAM Or-'ON PLAKLARl 
fcmleketimizin tan•nmış okuyucu krmın muvaffakı)' 

d~'·ları en güzel §arkıları yalnız P O L Y D O R 
-.. da bulacaksınız. Gramofon culardan ısrarla iste 

~ GüZf LLiGiNiZ" J ..... --
Ademi iktidar 

i Ç İ N ve Bel GevşelkDDğlne ıı<aıırşı 

" .. ~ 
KREM BALSAMİll 

K.ANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

, sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

......... •TablttlPri her ('Cıanede arayın11:. Posta kotuı.u 125:> Honnobln ------

(BUGÜN· KUMBARANIZA ·ATACAGINIZ · 5· KURU~] 

-.... . -
ve halis acıbadem çeşitleri husu· -·--

si vazo ve tüplerde satılır. 

tNGILIZ KANZUK ECZANE

Sİ BEYOGLU - ISTANBUL 

~ . ,, 
- Saç Bakımı -• 

Gllzelliğin en birinci ~- _ 

'f 

Petrol Nizarr. i 
Kepekleri ve saç dökUlmeslıı' ı~ 
tedavi eden tesiri mUccrrcb bf· 

IUiçtır t 

---·----... ! 

---------. -------c 
-= -

-

YAR,N·KURACAGINIZ · EVİN·TEME_LİOİR 
• = •....ss:s• ( 

T. C. 
·_ ZiRAAT BANKASI 

Hafif bir üşütme hazan büyük bır haslB~ 
çıkarabilir, derhal b~r kaşe 

ı 
GHIP - NEZLE 
bütün ağrıları 

aııf1 1 

~' 
- BAŞ ve Oi~tlf' 
derhal geÇ 

. Türkiye Sigorta Pro:iüktörleri Birliğinden !9 ftı 
Esas n · .•.:ı:nna:11esi 16 ıncı '11 acl.;esine tevfikan 1?. iJtle '' 

sinde bulunmalc iizere tıveTerimH n Z5 - l - 939 guıtillı;ııa 
perşemb: günü sa"t 13 te Istan hul Cağaloğlunda p!fl 
vi salonuna gelmeleri rica olunu r, 


