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Yen-i kabine Dahiliye 

teşkil ·oı und u 
\ ' . \ .. ' ' .. .. 

ClliVe, karışık . bir 
~Şebekesi peşinde 
~~ekil Parti grupunda bir şirketin 
tJz,.lllek istediği dolaplardan .balısettı 
-eınaı film· ile Im.peks 
ay · k t · d · ? Adıi~e n ı ş ı r e m ı ı r . 

Yeni kabinede 
yalnız Dahiliye 
ve Zıraat Vekil-

leri değişti 
Ankara 25, (Saat l5,3b, telefonla) - Ba§vekil 

Celal Bayar Başvekalet vazifesinden istifa etmiş .. 
t ir. lstiiası Reisicumhur tarafından kabul oluna
rak kabineyi te~kile Dahiliye vekili ve Parti Genel 
Sekrt teri Dr. Refik Saydam memur edilmiştir. 

Refik Saydam kabineyi teşkil ve Cumhurreiai 
ismet lnönüne arzehnittir. 

ıY eni kabinede yalmz Dahiliye ile Ziraat ve
killeri değişmiştir. 

. DahiJiye vekaletine Tekirdağ saylavı Faik 
Öztrak Ziraat vekaletine eski Ziraat vekili Muh
lis Erkmen getirilmişlerdir. 

l'rıGess faaliyette: Kemal film Kemal "film müessesesi sahip· 
l'rıGes esesinde araştırma ·yapıldı, !erinden B. Kemal dün akşam 
l'rıGsa~esenin yirmi senelik evrcikı Ankaraya gitti; · şirket ·müessisle-. 

9~rıde~re.. edilerek An karaya rinden _Ba~ Şakirin film işl:ri 1ta1 yada 
l'rıısi had~ı, Ankara muddeiumu- için lngılterede bulundugu c ılse._hakkında ne söyliyor? öğrenildi. . .'(Yaıın Sincidt) . Kısmi seferberlik mi ? 

' • P. Reislik 1LJ1 ° n ~· & ia t ~cma k•ş•aıaıranda blUıyü-k 
d • - t.rı.11 • O U . cs;U U ·~ ' bD ır _ fFaaDDyeit göze çarpoyor 

ı va n ı ---
hugu~ . Parti nilmz~tleri·· -Z8ran kArmdan çok . faila Salahiyetli ltalyan mahfelleri 200 . hin . 
~ ışı~i görüşecek bir korkuluktu·r kişiılin silah altına · çağrıldığını 
Ate~1eJisin feshi ·. · mr.Y•~ın3üncüd• tekzip ediyorlar 
il}' e8ltı1Q p . . Roma, 24 (A.A.) - Havas A- , kat iyi haber alan mahEellerde t;. 

Cu ~""e" artı grupunda ·earselona ş·ıddetl·ı b·ır ateş jansının muhabiri bildiriyor: haber tekzip edilmektedir. rna gu·· .~ edlldlkten SODrB Resmi mahfeller, mühim mik- l3irçok gençler şahsi davet tez-

al 
nu Meclı"ste kara·r altına tarda ihtiyat efradının silah altına kereleri almışlardır. Bunlar, telsia 

Ç e n b e r ·ı ·ı ç ,. n d e çağınldığına dair ecnebi memle- telgraf ve tank servisleri gibi h:ı( 
b ~ ınaca'- 1 ketlerde neşredilen haberlerin asıl susi sınıflara mensupturlar. 
l' ~ta, 23 ('r gı an aşıhyor · sız olduğunu beyan etmektedirler. Roma kışlalarında oldukça ·b~-

lla.,..~tllıı nu tloronıa) F..,aınkocuoa ır learseıonaMa A_yni mahfclle.r, talim· rn·üddeti i- yuk faaliyet göze çarnmaktad\ı::. ıın, .,., ~ ~ l;... liilt -u... L - Cunıhuriyet Halk Partisi Reislik u fi t" 1' 
t"~ "'tınıı "'Ulle M h D b k k 1 D e t e çın ncr.~al ımktarda. ıhtıyat efra· 20.000 asker, mılis teş~i1:tı ihd\· t~ ela "eıtuı naıJlcanı ~l e~Uıi binasında toplanacaktır. lYI ır uç u om r dının sılah altına çagmlmış oldu- sının ·uıldönümü . münase"etivle 

~b .... bahıu olan -a11,,., • • fatiyle Relııjcuriıhurumuz ~met 1nö- ~ d D J '1 J 

~ ı- Ye\' -w•cıuı. Ccı·ı Ba ' M9Sa ır e y e V a lr 0 CJl i8 ğunu ilave etmektedirler. yapılacak olan geçh reşrriine iştC l ~lilc Cltiıı l) k a yar ve Genel Sekreter ola- da 
~ ...... l>attt di"aru bu~ tor Refik Saydam'dan mllrekkep olan Cumhurı·yetçı"lerin Generali Miyaha United .~r~ss i,1: Daily Her: lti· rak etmeğe hazırlanmaktadı r. 

ttbı ~::' ).{~\..... ıı.a.ınıeuer· l>1
1arıtısnıda bilhassa: 7 200.000 kışının sılah altına saı!ml 

...... ltll "Uıs 1Itt1b ın tesbit. .. d h • t k iki \J Ü dığını yazmışlardı. Kısmi seferberlik n:ıi ? 
~etat~a~lerı ~~~!lnid ispanya a cum urıye a ıgı g n Israrla Romada dola!an ıayi~- Roma, 25. (~.A.) ~ ~:?uda kır 

Uııacaıttı en bulunan noktalar tızeıinde mn- . h h kk kt d• lara göre 1901 .doğumlular kamı· m! seferberlik ılftn edildıgı hakkın· 
r~ !Devamı 4 üncı!deJ.. • arp mu a a ır.,. ıyor (Yazuı ~ incide). len silah altına ça!tnlmııtır. Fa- '.(D??ıamı 5 incide). 
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3ladisefer' ue filli elet 
a.zımı-=ı ........................... .. 

ad nı cemiyetimizde ulaştığı 
mevkiden uzaklaştırmak 

imkansızdır 
Biz ileri millet olduk, ileri millef 

kalacağız, durursak düşeriz! 
Yazan: NDzameddDn Nazif 

Fazilet, çnlışkanlık ve disiplin 
vaazı verenler çoğaldı. Sanki bu 
memlekette fazilet, çalışkanlık ve 
disiplin mcçhulmllf} gibi. Sanki hep 
faziletslzler elinde kalmış bulunu -
yormu3uz gibi. Sanki bu memlekeL 
te herkes tembelmtş, her memur va
zifeslni asmnk itiyadındaym~ gibi. 

Takslm Tallmha.ne meyt'lanma yeni apartımanlar yapıldıktan sonra te
lefon :ılrketl lstlyenlerc telefon \'erebilmek için ha\'ai hatlar 9Ckml~tl. 
Telefon idaresi, şimdi ba ha,•ai bati an sökerek yer altından hat !;ekme. 
ğe karar vcnnlş, yer altında tc\'zl lstasyonlnn yapılmasına baı:l:ınmış. 

tır. Reslmlerlmtz Tallmlıane meydanının muhtellf aolmlll~ 
tc,'ZI lstasyonlannrn açılısını göstcrml'ldedlr. Yer aiti 

Devlet dairelerimizden herhangi 
birinin bir meyhane veya garsoni
yer olduğu görlllmilş mUdUr? 

te g~tiğl gUn, ha\'ai hatların ve telefon dlreklerlıdll 
lıınacaktır. 

Cumhuriyetin tarihinde, devletin 
her gubcsinde acfier, tımirler ve 
memurlar daima, kendi şereflerlnl 
ve vazifelerinin şerefini rencide e
decek hallerden sakınmasmı bilmiş
lerdir. Cumhuriyet dairelerinde ça. 
lı§anlarm hepsi, devlet hizmetinde 
geçirdikleri her dakikaya mutlaka 
IAyık olmuşlardır. Türk kadınının 

hayata atılmruımdan sonra cemiye
timizin hor sahasında erkek de ka
dın da bugUnkU medeniyetimize 
uygun blr terbiyeye, bir ''tact'' a 
sahih olduklannı her zaman ispat 
etmişlerdir. Arkadaşımız Ağaoğlu, 

bizi bunun aks.ine inandıracak tek 
hadise zikretmek imkilnma malik 
değildir uUphesiz ... 

. ' . . . .. ' 

.. 11 .,,.. :/.~. 
.'i ,..~ e -1:{t 

' • • ... lo ıt .... 
.. . ' !'.~ • .. ... ' . - ~ ... 

Ağc.oğlu Mrhoşlara, hovardalara 
iş verilmemesinden bahsediyor. Ah
met Halid yedi çocuklu bir ananın 
encamını sayısı bol bir içtimai nUınu 
ne farzedebiliyor. Fakat §11 Yeni 
Sabah cidden eşsiz, benzersiz. 

istanbulda 
otellerin ıslahı 

Turizm cihetinden bu işe 
ehemmiyet veriliyor 

yeni Londra Sefirimiz T ra~vay 
Memurm ve 

Her sütunu bir minberi fo.ztlet ve 
celAdet. 

Evvellı Ağaoğluyu ele alalım. Ne 
diyor bu arkadaş? "Ehliyeti, liya
kati iş başına getirelim, sarhoşlara, 
hovardalara. iş vermlyellm., diye 
tutturmuş gidiyor. 

Böyle bir dnvanın ortaya aWa
bilmesi için evvclcmlrde ehliyet ve 
llyıı.katln bu memleket idaresine 
zerre kadar teşrik ed.ilm~ oldu.. 
ğunu kabul etmek lı\zımgelmez mi? 
Acaba Ağaoğlu davnsmı ortaya a
tarken.. böyle bir prenslpi kabul et
miş vaziyette midir? Olmadığını 

anlamak asla keramete bağlı değil
dir. Öyle olsaydı her yazısında ge
cen her adm başına mutlaka bir 
"muhterem" yapıştırmağa dikkat 
etmezdi. Demek oluyor ki devlet i
daresinde saygı değer bir hayli in. 
san görllyor. Bu saygıyı liyakat ve 
ehliyete göstermiyor da neye gös

teriyor? 

Biz, "ııarhoşu ve hovardası olma
saydı eu yeryllzU yaşanmağa değ
mezdi,, diyenlerden değiliz. Fakat 
içki içmenin ve hovarda olmanın 

devlet memurluğu yapmağa m!nl 
"faziha" lar suretinde gösterllme
ıılnl haklı bulanlardan değiliz. En 
berbad lstibdad bile bUrriyetln bu 
derece dar ve iptidalslne göz yum

m~tur: 

"İçerim veya içmem, kime ne? 
Hovardalık ederim veya etmem aa. 
na ne?,, 
Ağooğlunun muradı, vazife ba§II1-

da içki içildiğini, hovardalık edildi
ğini iddln etmek de olmasa gerek. 

Evet... Her memlekette, her de
virde görllldUğll gibi bizde de içkiye 
meyli olanlara tesadüf edilmiştir. 

Fakat bunlar daima resmi vazife 
saatleri dışında bu itlyadlarmı ha
tırlamışlardır. VnzlCe saatinde de 
bu itiyadlarmdan kurtulamıynnlara 
devlet kadrosunda iş "erilemiyece
ği muhakkak olmakla beraber vazi. 
fesl dışında her insan, kanunun ve 
umumt ahlfıkm çerçevelerinden çık
mamak şartiyle eğlence ve zevkle -

Propağanda umum mUdürlüğü 
tarafından, Marmara turizm mm. 
talcasuun iç ve dış turistik hare ~ 
ketlere karşı uygun bir hale geti· 
rilmesi için evvela otellerin ıslahı 
ile işe başlanması üzerine 1stan -
bul otelciler cemiyeti lstanbulda 
turistik oteller inşası için bir jro· 
je hazırlamıştı. Bu pr.cje cemiyet 
tarafından belediyeye verilmi§ ve 
ihzari bir temas yapılmıştır. 

Belediyece bu proje üzerinde 
şimdi tetkikler yapılmaktadır. Bu 
husus üzerinde belediyenin de 

noktai nazarının tesbit edilmesin • 

den sonra belediyede bizzat Vali 
rinde tamamlylc hllr değil midir? L-'"tf' ..,_ d · t• lt d mu" 

d 
u ı n..ır arın rıyase ı a m a 

Devlet memuru da bir insan ır. ı h 1 1 
·ı h' ·· . ~ te assıs ar, ote cı er ve şe ır mu • 

Bir insanı masum temayüllerınden .11 . . . t' ki .1 t ı tı 
messı erırun ış ıra ı e op an • 

cebren alıkoymağa çalışmak o in - la 1 k T" ~-· • b" 
ıh ğ r yapı ara ur.~ıyenın en u -

sanı ancak yaptı6, işi gizleme e, ya- "k . 'k h . ı t b ld 
rl -•-A lm w tahrik ed A yu turıstı §e n s an u a o -

nı ywuı.r o aga er. - . alu . · 'k 11 
ğ • "'" 1 bir n1 ti im tellenn xsl , yenı turıstı ote er aoglunun uuY c ye o asa . . • • . 

ınşası ıçın kararlar verilecektır. gerek ... 
Yeni Sabah'ta.ld arkadaşlara ise 

şimdilik aunu söylemek istiyorum: 
"Devlet mUesseselerinde ve hususi 
mUesseselcrd6 kadmlara 1§ verllme. 
si üzerinde o kadar durmağa lUzum 
yok. Kadını cemiyetimizde ula§bğı 
mevkiden uznkln§tırmağa çalışmak 
beyhude bir zahmet olur. Zira bu 
Kemnllzml TOrklyeden uzaklaştır

mak kadar imkfınsız bir davadır. Biz 
ileri millet olduk; ileri mlllet kala
cağız. 

"Durmayalım dUşerlz.,, 

Nl:amettin NAZiF 

İstanbul otelcileri, belediye ve. 
ya milli bankalarımız lstanbulda 
yazlık ve kışlık oteller kurmak i. 
çin bir teşebbüse giriştikleri tak
dirde bu iş için konulacak serma
yeye bütlin otel sahiplerinin işti -
rak edeceğini de belediyeye 'bil • 
dirmişlerdir. 

Mahmutpaşa hamammm 
tamiri bitti 

Maskeli lıagdutlar 
Adanada bir çiftliği basa
rak mücevherat çaldllar 

Türk mimarisinin en mütekl -
mil hamam örneği olarak bulunan 
Mahmutpap hamamının aslına 

uygun bir §e'kilde yaprl~ tamiri 

bitmiı bir aralık bu hamamın ol -
duğu gibi muhafazasına karar ve. 

rilmi~ken sonradan bu §eklin ha. 
marrun gilnden güne harabisine 
sebep olacağı hesap edilerek hama 
mın sahibi bulunan belediye ta -
rafından gene kiraya verilmesi 
takarrür etmiştir. Belediye, ha -
mamı 941 senesi mayısına kadar 
tekrar kiralıyaca'ktır~ 

AdanA - Burada bir köy gece 
silahlı ve yüilerl maskeli hay. 
dutlar tarafından basılmış, bir 
çok mücevherat ve para gaspe -
dilmiştir. 

çüt elmas ktipe, bir beşibiryerde 
altm ve 240 lira para. 

Jandarma müfrezeler halinde 
haydutların izi Uzerlndedir, 

Alman ordusu 
Manevra yapmıyacakmış 

Emlak Bankasına memur 
almacak 

dün akşam gitti - n~ ait.sand~ 
Uzerme mı 

Rüştü Ar as istasyonda İngiliz se- . n.iJ& ~ 
750 Bın hra ~ 

firi ve dostlan tarafından uğurlandı hakemi ıılatde 
eden avukatlll 

beki • Yeni Lon.dra Büyük Elçimiz 
Dr. Tevfik Rüştü Aras dün ak
şamki ekspresle yeni vazifesine 
gitmiştir. 

Dr. Arası istasyonda İstanbul 
Vali ve Belediye reisi B. Lfitfi 
Kırdar, Emniyet direktörU B. Sad 
ri Aka, İngilterenin Ankara bü
yük elçisi Sir Persi Loren Ticaret 
ataşesi Albay Vudı yerli ve yaban 
er gazeteciler, ve birçok zatlar u.. 
ğurlamıştır. 

Dr. Aras aynlıkrken İngiliz bil 
yUk elçisi kendisinin elini sıkarak 
şu sözleri söylemiştir: 

- Mühim olan yeni vazifeniz· 
de muvaffak olmanızı dilerim. 
Şahsen de memleketimizden mem 
nun 'kalmanızı limit ve temenni e
derim. 

Dr. Rilştil Arat bu temennilere 
hararetle teşekkür etmi§tir. 

Dr. Aras aynca Vakit muhabi-

rine beyanatta bulunarak: ''Yeni 
Türkiyeyi Londrada temsile me
mur olduğumdan dolayı çok bah· 
tiyanm,. demiştir. 

lngilterenin Ankara büyük elçi 
si Sir Persi Loren de gazetemize 
verdiği beyanatında: "Dr. Aras· 
ın Ingiltereye tayininden ayni su
retle memnun ve mlitehassis oldu
ğunu,. söylemiştir. 

Tren hareket edinceye kadar 
İngiliz sefiri istasyonda bulunu
yordu. Dr. Aras, kendisini uğur
layanları her zamanki beşuı çeh
resiyle selamlıyarak şehrimizden 

ayrılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Londra 
Büyük Elçimiz Dr. Aras Sofyadan 
geçerken, eski dostu Bulgaristan 
Ba§vekili B. Köseivanof kendisiy· 
le buluşacak ve bir müd.det görü
şeceklerdir. 

Sapanca gölünden 
lzmitesu akılllacak 

Bu iş için Sümer Bank 370 bin 
lira sarfedecek 

Sümerbank tarafından, birinci 
beı yıllrk aanayi programına ila
ve olarak 1.zmitte inşa olunan 
ikinci kağıt v-e karton fabrikası 

ile tzmitteld fabrikalar manzume. 
ainin tath au ihtiyacı çoğalımı ol
duğundan Sapanca ~ölünden Izmi 
te tatlı au akıtılması için büyük 

bir program hazırlanmr§tır. Ha -
zırlanan projelere göre Sapanca 
gölünden İzmite kadar hendekler 
açılıp demir borular döşenerek su 
tzmite getirilecektir. Fakat suyun 

lzmite kafi derecede gelmesi için 
gölüm 'kenarında bir fabrika vil -
cuda getirilerek su buradan ay -

nen Terkos gölü kenarında oldu • 

Bu bUyük tesisatın 370,000 li
raya mal Glacağı hesap edilmiştir. 

Sümerbank, bu tahsisatı ayıra -
rak projeleri tasdik etmiı oldu -

ğundan ikinci kiğrt fabrikasının 

inşaatının ikmalinden evvel suyun 

verilebilmesi için ıubat sonun.da 

derhal tesisatın yapılmasına baş. 

!anacaktır. Bu hususta lazım olan 

malzeme ingiltcreden mUbayaa e. 
dilmi§ bulunmaktadır. 

Mikrobiyoloji Cemiyeti 

toplantısı 
Türk Mikrobiycloji Cemiyetin. 

den: 

Tramvay §irketl. 
mUstahdemleriDe alt 
avcnct sandığmd&Jd 
tevzi etmeğe bil' ttııll 
tadır. Sandıktaki bil 

lu mevkilndedJr. , 
lar kabahatin kS 
söylemişlerdir. 

ne kalmı:tır. 

Baskın Yüreğirda Şahinağa kö 
yUnde Hasan oğlu Habibin çift. 
liğinc yapılmı§tır. Habip çiftlik. 
te kilçük oğlu Musta.f a ve karısı 
ile bernber yalnız bulunduğu bir 
gece yüzleri maskeli haydutlar e. 
ve girmiş, karı kocayı bağladık

tan sonra kilçUk Mustafayı bı • 
çakl:ı ve tabanca ile tehdit ede.. 
rek paraların yerlerini söyletmiş 
!erdir. Bu sırada odaya kilitle • 
nen Habibin knrısı Hatice bağır. 
mağa başlamıs. gUrültü köy hal. 
kı tarafından işitilerek. ellerine 
ne geçirdilerse çiftliğe doğru koş 
m:ığa ba§lrunı§lardır. 

Berlin, 24 (A. A.) - Alman or. 
du.sunun bUyiik umum! karargfthı, 

ecnebt memleketlerde dolaşan ve 
Alman ordusunun şubat ortalarına 
doğru manevroJar yapacağını iddia 
eden şayiaları tekzlb etmektedir. 

Ordu namına söz söylemeğe sala
hiyettar olan bir zat, Havrus ajansı 
muhabirine kara, deniz ve hava or
dularmm mil§terck manevralarmm 
önllmUzdekl eanbaharda yaptlaca -
ğmı ve başka manC\Talar yapılması 
mutasavver olmadrğmı beyan etmiş
tir. 

'J gibi makineler vasıtasile tazyik 
le sevkedilecektir. Ayrıca yolda 

birkaç yerde tulumba istasyonları 
vücude getirileceği gibi muazzam 

Emlak BankaSI, bankanın Is - harneler de kurularak ihtiyat su 
tanbul ve Ankara merkezlerinde bulundurulması temin olunacak -
istihdam edilmek üzere memur tır. 

Cemiyetimiz, 26-1-39 per -
§Cmbe günii ısaat 18,'30 da Etibba 

Odası konferans salonunda aylık 

toplantısını yapacaktır. Görü§üle
ceklcr; Difteri basili boyanması 

Tam bu sırada haydutlann 
gözcilleri vaziyeti ıslıkla arkadaş 
lanna haber vermiş, onlar da al
dıkları e~yalan yüklenerek kaç • 
mı§lnrdır. 

Haydutlarm gaspettikleri eşya 
lar ' arasında Habibin kızının 
1500 lira kıymetindeki çeyizleri, 
beş çift altm burma bilezik, bir 

Fransanın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri 

Yakmda Ankaraya gidecek 
Beyrut, 24 (A. A.) - Fransanın 

Suriye ve LUbnan fevkal!ido komi
seri Puaut'nun yakmda Ankaraya 
gideceği blldlrilmektedir! 

namzetleri alacaktır. Alınacak bu 
gençlerin lise veya yüksek mek -
tep mezunu olmalan §art konul· 
muttur. 

ve yumurta ambriyonunda virüs 

Tonton amca ~:at::::;: Mcslektqlann teırifi 

nan muzlkDlğ a ______ ~ 



HABER - Ak.)alü = 
3 __________ ._..._, ________ ....... ·-··--···--·' 

~ r ~ çı on.. .;tf;;ı ;ıtw§'@@;'Hm 
Servet ayağımıza geliyor ! 

B U yıl Marmaramız Jıemen hemen bUtün hodudlarlyle bil· 
yük bir dalyan r.lbl yüz binlerce kilo balık wrdl. 

Toıik \'C sini akınları, uskumru akmı \'C bunu palamut akı
nı takip etti. 

Kilosu Uç .kurusa oskmnru, çlrtı on kuru~a torik, tanesi yUz 
paraya palamut satıldı. Dlin~·a. balıkçılarını kıskandıran bu ·ve
lüt balık lstlhsaklllğl, m:ı.alPSef mllli serntlmlıe hiçbir flCY ek.. 
leme<ren her yıl böylece bir müddet dernm eder ve sonra kaJ bo
Jur. 

Sinemalarda tale 
tenzilatının kalkma 

Suiamnrzda çıkan bahklıınmm yabancı mUletler sudan ucuz 
pahalarla kapı,ırlar \'e biz bunları süslil kutular lçinclo ltlıal e
derek kendi malınım onların elinde mamul §ekfüle afiyetle \"6 

paradan çeklnmlyerek yeriz. Blnnetlce bahkçılığrmız, dı,Şıın pl-

doğru mu? 
ı.ı yasalamıa paramm çekmek için bir Yasrta olmnl<ta.n bir turlll 
; kurtulamaz. 
1 Sııtılmıyanlıır denize dökUlür, çUrUr, kokar. Hnlbukl bunlıı-
1 n konsen·e haline getlrmek kUçiik bir himmet, ba it bir serma-

ye n mütenzı bir fabrika işidir. 
Rlr küçük misal bo isin mUhlm tczahUrUnU ispat eder. ttııl. 

ya fabrlkal:ın bizden tanesi 8 \'e 9 ldlo gelen mesela sh"rl deni. 
len t-Orlk bliyliğünden çiftini on knruşa alır. Buna nazaran 8 ki
lo balık ecnebi fabrlkal:ırrnın eline on kuruşa mal olur. Arada· 
ki komlsyonerler de ecnebilerdir. Bu balıklar fabrikalarda kon
sen·e haline getlrlllr vo kilosu 45 - 75 kuru' arasında piyasaya 
ıUrü!Ur. Yani, on kuruşa alırlar, dokuz liraya satarlar. 

Talebeyi çuak ve halk günlerindeki kesif 
kalabalık aras na karıştumak isabetli 

bir hareket değildir 
İstanbul sinemalarında son haf-1 tatmin etmesine dahi imkan bulu· yatları karşısında sinemadan mali 

ta zarfında yeni tedbirler alınmı!l namamaktadır. Nerede kaldı ki ta· rum mu kalacaktır? 
bulunuyor. Ezcümle sinema ve ti- lebe istifade edebilsin. Bunu istesek bile tatbikı imki.ı 
yatrolar hakkındaki talimatname - Talebenin şikayetleri üzerinr nı yoktur. Onu çırak ve halk giln· 
de hıfzıssıhha kanununa istinaden sinemalar alakadar dairelere ve lerindeki kesif kalabalık arasına 
sinema içlerinde sigara yasağı kcı hükumete müracaat ederek vazi • kar-ıştırmak isabetli bir hareket 
nulmuştur. Bu yasağın kontrol • yetin aldığı müşkülatı bildirrr·iş • değildir. Bo miktar yüz binlerce kiloya baliğ olduğa zaman, ne mU. 

hizn bir sen'et mC\-zubahs oluyor elemektir. 
Bo l_sl biz yapamaz mıyız! 

Bize kahr..a, kUçilk bir Jılmmetıe meydana gclrcek bir fab
rika, dünya fabrlkalariyle blhakkln bir reluıbct yapabilir ,.e ba
hkçılığmıız da bcynelm1Iel sa.hada ön pıtına geçer. 

süzlükten dolayı tatbik olunmadı. !erdir. Bunun üzerine talebe gün. Bir taraftan da hazine menf~ 
ğı anlaşılmış ve belediye <lairele - leri ihdası teklif olunmuş ve fakat ati bu yüzden muhtel olmakta • 

rine verilen emirle sinemalar şid· bunun da tatbik kabiliyeti görül- 4ır. · 
detle ve dikkatle kontrol ettiril - memiştir. Talebe yüzde muayyen bir nis1 

Diln n bugün yine dalyanlar palamut akmlarlyle doldu. 
Servet ayağımıza geliyor. J. .. Cıtren bir gayreti 

mi~, bu yüzden sinema dahilinde Çünkü talebe ancak cı•marte!>: betle tenzilat görür. 
sigara içenlerden ele geçenler hak. günü öğleden sonra tatil.J~r ve her Halbuki halk günlerinde aldığı 
kında zabıt tutulmuştur. gün mektepler 3 • 4 aranında ta. bilet çok asgari ücrete tabidir. 

Aynca her seansı müteakip sa • til ederler. Talebe ancak cumarte- Hiç şüphesiz bu asgari bilet tar ----.. -------.... -.. ......... _ .......... .... 
Hariciye Vekili hilaf et meselesi 

hakkında izahat verdi 

lonlarm boşaltılıp hav:ılandırılma· si günü öğkden sonra veya her rifesi mucibince az ücretli biletle 
sı da yine buna müteadir ahkam gün bu saatlerden sonra sinema· az vergi verir. 
muktezasrdır. Bunun da tatbikt • ya gidebilirler. Bir taraftan da talebeyi halk .. 
na başlanmış ve sinemalar bu mü. Öğleden akşama kadar laa!etta. tan ayırmak zarureti vardır. Tale. 
nascbetle halka her 6 eans netice· yin günlerin talebeye tahsis dun. be ne çıraktır, ne esnaftır, ne de 
sine göre alınacak tedbirleri ilan masmda hiçbir fayda mevcut de • hayatını kazanan umumi halk ye" 

Ankara, H (A.A.) - C. H. tımızdır ki bu noktadan Mıeırm 
genç hUkUmdnrının '\'e Mısır 

!ıalkrnın candan ve samimi dost. 
tuyuz. Cumhurlyet hUki'ımeti
mlzln bu fş ve Mısır hükümdarı 
hakkında. mutnlcatmı söyledik-

· · l!il<lir. kununa dcihildir. 
etmıştır. _ 

Partisi Meclis Grupunda Başve
kllln beyanatından eonra Hari
ciye Veklll ŞUk°rU Saracoğlu söz 
alarak 10 ~ 15 gUn zar!rnda ce
reyan eden harici ve slyast ahval 
ve vekayi hakkında. beyanatta 
bulunduktan sonra bu hA.disat 
ve vekayiden hUUet meselesi ü
zerinde tevakkuf ederek şu lzn· 
hatt vermişlerdir: 

Yalnız son zamanlarda maliye • 
nin sinemaların biletlerine ait ka· 
nunun bir maddesi münascbetile 
yaptığı bir tebliğ üzerine umur:ıi 
tarifelerin tatbikı sırasında talôe 
tenzilatı yapılmamağa başlanmış. 

Talebe tundan istifade edeme - Sinemalar, tiyatrolar, nakil va-

Son gelen haberler gösteriyor 
kl tam mnnaelyle bir hila.tet i
lA.n edilmiş değildir. Mesele Kral 
Faruk'un bizzat imamlığını yap
tığı bir namazdan sonra camide 
bulunanlar tarafından bir isla.m 
halifesi gibi karşılanması '\'e al
kışlanmasıdır. Cemaat içinde 
lmam Yahyanın "\'"e lbnlssuudun 
cocukları ve beş yüzden fazla 
zabit mevcut imiş. 

ten sonra hiulfet m Ucssesesi 
hakkındnki dUşUnccmlzl 1Hb·c 
etmeliyiz. 

mektedir. Gün arasında ayrıca ta. 
lehe matinesi yapılması da mah • 
zurlu görülmektedir. 

Mesela saat 14 de seanslarına 

ba§lıyan bir sinema saat 16 da ikin 
ci seansını talebeye, 18 de üçüncü 

tır. seansını halka vermek suretiyle 

Bu mesele talebenin şikfiyetini bir taksim yapmış olsa bu şekilde 
Bize göre htlt\fet müessesesi mucip olmuştur. Keyfiyeti izah i. talebeden gayrisini sinemaya al -

modası geçmiş, ihtiyar ve her çin sinemalarda alınan son tedbir· mamak ve alınanların da çıkması 
halde zararı ka.rmdan çok fazla lerden bahsetmclc gerektir. ihtimaline kar§ı bilet i§lerini bfüı· 

Hükumet sinemalarda halk gün bütün karışık bir hale getirmek 
!eri, çırak günleri gibi muay/en gibi müşküller ve mahzurlar mev. 

ve ucuz ve mütcsaviyen aynı fi - cuttur. 

bir korkuluktur ki bulunduğu 
yere dUnyaşUmUl bir husumet 

arasında dahi 1stirknp ve nifak yath tarife tatbik edilen günler Talebe nakil vasıtalarında mu • 
ihdas etmiştir. ayyen seanslara tabi değildir. . 

celbeder, ha.tul. ish'.\m devletleri 

tohumları saçar. 
Halit günlerinde sinemada her Elindeki hüviyetinden her an 

Eğer Mısırda başlryan bu hn· · · d d b"l' yer aynı fiyatla ve nihay'!t 10 • 15 ıstıfa e e e ı ır. 
rcket bir gün emrivaki olursa 

harlctyenlzdekl me'\'cut maUl-
kuruştan !azla değildir. Niçin talebe sinemalarda tenzi· 

TUrklye cumhuriyet~! ve ıa.- mnta nazaran, kısa Yeya uzun 
ylk bir devlettir ve l~ylk ye cun:ı fasıHUnrla ayni emri vnkl bazı 

hurlyetcl knlacaktır. Onun için islft.m dcYletıerl tarafından da 
diğer devletlerin de IA.ylk ve tekrar edilecektir ki, bu hal is· 
cumhuriyetçi olmalarını arzu ıa.m devletlerini blrlblrlnden u

etmemlzl herkesin ta bit görme- zaklaştıracak ve 1slt\rn millet. 

si H\.zımdır. Gene bunun kadar ıeri arasına yeni bir nifak soka
tnbil bir cihet '\'ardır ki o da bl· caktır. 

Çırak günlerinde de her yer !attan mahrum kalsın? 
S _ 10 kurnştur. İstediği zaman, istediği anda 

Umumi tarife tatbik edildiği herhangi bir sinemaya gidince hii· 
diğer günler herhangi bir ~ekilde viyetini ibraz ederek kendisine ya. 
talebeye vesaireye tenzilat yapıl • pılan tenzilattan istifade etmesi 
mamal<tadır. Bu yüzden talebe ya önüne geçen bu tebliğ, mahiyeti 
halk günlerinde sinemaya gitmeğe itibarile yalnız talebenin aleyhine 

mecbur olmakta veyahut da tenzi· dir. 
tattan istifade edememektedir. Sinemalar için mesele yoktur. 
Bizzat sine maların talebeye yap- Alakadarların söylediğine göre, zlm gerek cumhuriyetçlltğl ve 

gerek Itıyikllğl her devletin da
hlıt bir işi tcltıkki etmemizdir. 
Onun için hudutlarımız haricin
deki topraklardaki deYlet "\"e hU
kümet şeklllerl ve bu şekiller 

içinde dinin yer alması veya n· 
nrtedilmosl bizi nsla aUkadar 
etmez. 

Bu işte lô.ylk ve cumhuriyetçi tıklan tenzilatı meneden bu tebli. talebe yüksek fiyatlar karşısında 
TUrk deYletlne düşen tek vazife ğin, buna ait kanunun esbabı mu- halk günlerini beklemekte ve bir 
bu hazin akıbet üstüne nrnka· k ı f d b h b za cibesinden istihraç olunduğu söy- ço şey er e ası a asına u 
darların dikkatini celbetmek- lenilmektedir. manları sinemaya girmeğe ~alış • 

tir. Halbuki kanun talebe tenzil;t:. makta.dır. 
Hariciye Vekillnln izahatı u- nı kabul etmemek vaziyetinde de • Halbuki talebenin hususi bir va-

mumt heyetçe tamamen tnsYip ğildir. ziyeti vardır. O henüz kazanç sa· 

Dizi alAkadar eden cihet ha
rkf, siy ast, iktısadt m Unaseba· 

olundu ve ruznamede başka Balk günlerinde sinemalara o hasma girmiş değildir. Okuyan ~e 
madc.le olmadığından celseye kadar fazla tehacüm vardır ki, yetişme mevkiinde <bulunan bır 
nihayet verildi. müesseselerin bu müracaathr: talebe, sinemaların bu yilksek fi. 

Akademi aranıyor ! 

AVUKAT No.cl adında bir zat rasat
haneye mUracaat etmı, ,.e cazlbo 

kannnnno alt Ust cdf'cek bir keşifte bu
lunduğunu bllclinniş. Rasathane kentlisine 
akııtlemllere mürarant dnıcslnl tmsiye 
etmiş. 

Bi7: bn zata yıınluo ctm('ğe karar ver
dik. Rasathanenin müracaat cdilmt>k U.ıc. 

re bah<1cttiğt ilim akademilerinden Tiir
kJye dahilinde herhan~ birini bilen Yarsa 
lCıtfcn insaniyet namına bize blldlr.;in 1 

*** 
Ali Nacinin cıgarası 

Aı.t Naci Kara.can (Suya sabtınR do
kunmadan) &ütununda cl;;anr. hak

kında bir yazı y:ızarnk diyor Ju: 
"Cigarn, korkağa cesaret vermek, ıı.. 

tılgıını itidale ı;ctlnnck, ii~ıkm gamını dıı.-

b'Itmak, parasızın l>edc>rlnl arntmak Ye her 
derde dcu olmak gibi snyısız C\' afı saye. 

l'iinde, bUtiln dünyayı kencline esir ctını,. 
tir. 

Kim diyor ki rlgara zchlnlir, clgarıı. çok 
1.aman, çok dokt-0rların \'Crdlj::,'1 en ynmıın 
ilaçlardan (falıa müessir bir iksirdir.,, 

GördUnUz mü ~c eri? doğrusu Uıtl a
sa, i tidadn, verasete ne enfes bir misal 
bu. E<'ıln.ddan tiitünc:U olmanın semeresi
ne bak! timld olunur ı.ı arkadaşnnız, ~n~, 
da bu kadar sclii.sctle \'O isabetle tarif e
dip bir perll mükeyyifat olarak \'nsfedcbl
IC(:e)•tlr. 

O halele dlkflccck heykellere bir de bb 
teldi( edelim: 
)lc~hur çaycı, tutlincü l\le~hcdll 

Ahmed Haşimin heykeli 

H ASiT.ATI Ahmet Jlıışinıln meı.nnna 
Jıasredilınek üzere Yakub Kadri 

tarafından llaslmin ba~-ntına alil bir kltnb 
yazılnıı.s oldUb'll mııliımdur. 

rara toplanmı!ll, merhumun nıc1.an nlle
sl tarafından yapılmış olduğu için, heyke
linin yapılma ma knrıır \"Crllmt,. 
Ruzumnhşcr için l;: kolaylaşıyor demek· 

tir. Suru İsrafil (ituıı de herkes hesab ye. 
rlne toplnndıj;'"l zaman biz ndsızlarm \'Ucut
lan <la tekrar imal olunııcak, fakııt, hey. 
kellere yalnrz ruh neflıcdllecek, epeyce 15 

hafifllyeccl•tir. 
ıra gayret e' lfıtlar! 
l"nkub Kadrlde o Jmlem, slzd~ bn gny. 

~f't, Jfoylrnltrıı_ta bu zUğürtlilk, 1stanbo1-
da bu kaclar boc; yer \'e ~cllb ·'\"C şunra lr)n 
dünyadan bu J,iimsızlık ,·nrk<'n doj:;rrusu 
yontohna~ ta_slar gedi~rlnl bulmuş olar. 

sıtaları bu yüzden talebeye mu .. 
ayyen tenzilat yapmağı evvelden 
beri kabul etmiş bulunuyorlar. 

Bunlara aynca gün tahsisi pra. 
tik olmuyor. 

Talebe, hilviyetini gösterip ten 
zilattan istifa.de edebilmelidir. 
Eğer talebe .olmıyana da bu ten.ı 

zilatın yapılabileceği şüphesi var
sa kapıları kontrol eden maliye 
memurları icabında aynca hüviyet 
sorabilirler. 

Aksi takdirde maliyenin kont ,. 
rolünün de mahiyeti kalmaz. 

Vergi yüzde ondur. On beş ku. 
ruşa altmış para vergi biner. Bu• 
kadarcık bir parayı hazineden ka· 
çırmak vaziyeti karşısında elli li.ıı 
ra.dan başlıyan ağır para cezalan 
vardır. 

Maliyenin kontrolü altipda bu.. 
lunan sinemalara talebenin hUvi • 
yetini göstc:rince tenzilatla gire i4 

bilmelerinin temini ve bunun bil .. 
tün sinemalara teşmili lazımdır. 

Kayzer 80 yaşında 
Amsterdam, 24 (A.A.) - Al· 

man Ajansı bildiriyor: 
Eski 1maparatorun yakında ge• 

lecek olan 80 inci doğum yılı mil· 
nasebetiyle, Fon Maskensen ve 
mütekait Amiral Yon Schmitd, 
imparatora eski crdu ve donanma 
mn tebriklerini bildirmek Uzere 
Doorn'e gelmişlerdir. Mareşal 
Yon Mackensen eski karargah na 
mına Kayzcre gUmüş bir kupa 
vermiştir. Almarl asılzadeleri na· 
rnına da Bitler getmiştir. 

Bu akşam bir ziyafet verile· 
cek ve imparatorun ailesiy• 
le yakınlan ve gelen heyetler bu 
ziyafette toplanacaklardır. 

--0-

Me"tPp kitapları 
Ankara, 24 (Telefonla) - Büt. 

çe encümeni bugünkü toplantı . 
smda mektep kitaplarının beyic. 
!erinin yüzde 25 c çıkaraılmasınI 
kabul etmiştir. 

Kanatlanan Cumhuriyet nesli· 
ne kurbanlarınuzla kuvvet vere • 
lim. T. H. K. 



JL..o':'dra mahfelDerlnde 1 Kurbanlık j 
söylend&ğlne göre k I .. . Satye - Şirketi 

Başına çorabı kendi 
eliyle ördü M K 1 F k oyun ar uzerın-

1 Si r ra 1 aru de ihtikar mı 
Halife ilan edilmemiş başlayor 

Bazılarmm uygunsuz · 
tedbirler aldıkları 

anlaşıldı 

Londra, 24 (A.A.) - Havas a
jansının muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahfillerin kral Fa· 
rukun hilafete "intihabr,,nı teyid 
eden bir haber alamamış olmaları
na ve bu mahfillerin hakikt ehemmi 
yetini henüz takdir etmek müşkül o
lan bu husustaki merasime dair her 
türlü tefsirlerden imtina etmelerine 
rağmen eski Islam şefliği makarru
nm ihyası için yapılan bu teşeb

büs, Londranın Arap taraftarı mah
fillerinde büyük bir alaka uyandır
rruştır. 

Genç hükümdara, Islam halifesi 
ünvanrnm verilmesini tahayyül e
den Mısır Kral hanedanının bu ar-

det etmek için gelmiş olduklarını ve 
esasen böyle bir intihabı yapmak 
salahiyetine malik olmadıklarını be
yan etmektedirler. 

Bir islfun halifesinin intihabı, 
zaruri görüldüğü takdirde bu inti
habı yalnız Arapların değil, bütün 
dünyadaki müslümanlann mümes
sillerinin yapabilecekleri ilave olun
maktadır. 

Ayni mahafile göre böyle bir me
sele asla mevzuubahs değildir. Çün 
kü hilafet müessesesi, eski Osmanlı 
imparatorluğunun bugün hüküm
den sakit olmuş olan eski ananele
rine tekabül ediyordu. Ve umumi 
harpte Halife tarafından müttefik
lere karşı cihadı mukaddes ilan e
dildiği zaman zaafr meydana çık

rnı,tır. 

Kurban bayramı yaklaştığı halde 
koyun almak istiyenlcr bir türlü 
kurbanlık hayvan bulamamakta
dırlar. Söylendiğine göre, bazı kim
seler bu yolda bazı uygunsuz ted
birler almışlar ve §ehirde koyun 
buhranı doğurmak istemişlerdir. 
Bunlar, civar kasaba ve köylerde 
lstanbula sevkedilmek için hazırla
nan binlerce k"llrbanlık koyunların 
sahip'erine bir miktar avans vere
rek koyunların şehre gönderilmeme
sini temin etmişlerdir. Bu şekilde 

ki hareketten maksat evvelce elle
rinde sakladıkları hayvanlarla bir
likte bu koyunları pahalı fiyatla sat

Vergi için l 06 bin lira 
kıymetinde gösterdiği bina
nın 270 bin değerinde 
olduğunu iddia etmesi 
hakiki kıymetini sakladığı 
yoluıı da haklı bir tefsir 

yolu açtı 

Takibata başlamyor 
Salrpazarmdakl Satye binası me

selesi artık mahkemeye intikal et
mek üzeredir. ~irketin, bu satış i
şinde bir devlet mUcssesesine kar§ı 

1 

dürüst hareket etmediği anlaşılmış-
tır. 

Diğer taarftan §irket mUdirl son 
badi!e münasebetiyle binanm 270 
bin lira kıymetinde olduğunu iddia 
ettiği için ortada bil' de maliyeyi al
datmak suçu h!sıl olmuştur. ÇUnkU 

bina yapıldığındanberi kıymetini 

106 bin lira göstererek vergi veren 
şirketin bu suretle kendi iddiaları-

/2ft" lXINCIKANUN - 1 

j l!_ulgar eıçısnnın tııe 

Bulgaristan Balkan a 
girecek mi? 

Bu hususta henUz resmi f 
geçi.imiş değlfdlt 

Bulgar Başvekili Şu 
memleketimize gerse 

Bulgaristanın Ankara elçisi Dr. :lır. Bu mille 
Todor Hristof bir müddettcnberi rcfahlarrnı kd1' 
mezunen bulunduğu Sofyadan şeh ğcr mllletıordell 
rimize gelmiştir. Elçi dün bulundu- ihtiyaçları var
~ıu beyanatta Türle - Bulgar müna- lrnrşrlıklı iyi ııf 
sebatı hakkında ~unları söylemiştir: lıugUnkU rot1nf 
"-Sofraya seya:ıatim hususi mahi le değfl, ayni 
yetteydi. Bununla beraber, gerek menfaatleri 
hariciye nazırı ve gerek Bulgar po- gerçek bJr Bal~ 
litik mahfillerile temijs etmek im- sine erişm~1er1 
kanını buldum. Görüşmelerimden kendilerine r.a"'d 
elde ettiğim intıbam, iki memleket bir yaşayış telll 
arasındaki münasebetlerin samimi kUn bulunma 

zusunun tahakkukuna mani olan 
başlıca engel, Osmanlı imparator
luğunun inkırazma kadar bu ünva
nm cismani olduğu kadar ruhani 
bir mana ifade etmesi ve bu ünvanı 
t~ıyan Medine, Mekke ve Kudüs 
gibi şehirlere hakim bulunmasrydı. 
Halbuki bu ilk iki şehir, halihazır
da Arabistan ve Hicaz kralı lbnis-

Arap- aleminin ekseriyeti.o zaman 
halifeyi takipten imtina etmiş ve 
Türkiyeye karşı milli mücadeleye 
atılmıştır. 

mak istemeleridir. Alakadarlar bu na göre, hakiki kıymeti sakladığı ve candan bir dostluk içinde inkişaf Dr. Hrtstof 
etmekte olduğudur .. Bütün Bulgar- Balkan paktııl'I 
milleti büyük Atatürkün ziyaı ~ kındakl neşri 
rine Türk milletinin durduğu acı ne sorulan bit 

1 suudun elinde bulunmaktadır. Mu
maileyh, §imdiye kadar Halife ün
yanmm kuvvetli komşu bir devletin 
hükUmdanna verilmesini müsait 
bir şekilde kar~ılıyacağına dair hiç 
bir şey söylemcmi~tir. 

Gene bu mahfiller, bir camide, 
hatta bütün komşu Arap devletle
rinin murahhasları hazır olduğu 

halde, rnüslümanlar tarafından ya
pılan alkışların bir intpıap demek 
olmadıbrını ve murahhasların camie 
halife intihap etmek için değil, iba-

Binaenaleyh §irndiki Arap milletle 
rinin teşriki mesaisi, hilafetten daha 
sağlam olmalıdır ve her şeyden ev
vel, ihtiyari veya gayri ihtiyari ola
rak sadece Mısırlıların kral Faruka 
karşı göstermiş olduk.lan bir sempa 
ti agleyam mevzuubahs olması ve 
bununla Londra konferansından ev
vel Kahirc~de toplanmış Arapları 
alakadar etmemiş bulunması muh
temeldir. 

Bugün Kahire merasiminin mana 
sı h:ıkkmda en ziyade şüphe ve te
reddüt izhar eden mahafil, Suudi 
mahfillcridir. 

Beyoğlunda ı C. H. P. Reislik 
Bir genç kızı yaraladılar Divanı bugUn parti 

Dlln gece saat 21 de Taksimde 

1 
. . • . 

cadde ortasın.da bir yaralama va- namzet erı ışını 
kası dmuş ve 18 yaşında genç bir 

kız Hilmi adında birisi tarafından g~ örüşecek 
bacaklarından ve kalçasından ya-
ralanarak bastaneye kaldırılmr!J _ 
:trr. Baştaraf ı 1 incide 

Yaralanan 18 yaıında Semiha Meclis fntlhabatl'Q.Jll tecdidi me. 
adında bir kızdır. Semiha dün ge. sele:ıi bundan sonra. meclis parti 
~ Taksimde Bekar sokağından gnıpunda görüvülecektir. 

geçerken yanında bir adam peyda Yenileme müzakerat! ikmal olun
olmuı ve kendisine sarkıntılık e- duktan sonra fesih kararının mec
derek b~ı münasebetsiz tekfüar lisin cuma günkü toplantısuıda 
yçaaj" GaıtI.uııınr. Bunab Hil- mevzubahs olup bir karara bağlan.a.~ 
nıi adında biri olan lbu phw sen· cağı tahmin edilmektedir. 
ıUaa •n8tılcbi.a gör•. Semiha-
~ akideeberi taamaktadJr. DWa Dün vekiller heyeti, meclis reJBl 
ıece oa nraalik bir M>kakta,... .A.bdtllhalik ReDdanm ela !Phakil• 
blaywa da. fuaattan i.tifade et· geç Takte kadar mizüende b.ıa
molt iıttemildf. Jrakat s.miAa y.iiı dulu. 
ıırermemelı:te devam ettiği ~ ~ !ıfllzakeratm meclisin yenilenıae
~enbire hiddetlenmiı ve cebinden si meselesi. üzerinde olduğu aaıuı_ 
•uıta ltlr blçak çıkararak kızca • maktadrr. 
lam iizerine ablmıı w kaJsaama 
:ve bacaklannıi nptuıaia ~la. • B.k- ~taa d& hllkblet ve parU 
1m1t1r. Semibaııı ftfJ&tlanna ye. bt'81ııerliiin1a netieelerinl tetkike 
ltllmJ.er znalllyı baypı bil lt.alde memur edilen kom.t.yon f.,.liyet.ine 
lleJOiht hataneaine ~ de'YaıDI etmektedir. KomlaJ"on Enizı
ıwe Hilmiyi de yabJmtlardır. can mebusu Saffet Ankaıı'm. reJa.. 

Uğl altmd&dı.r. 

yolsuz teşebbüsleri haber alarak talı anlaşılmaktadır. 

kikata başlamı~lardır. 

lngilterede Millet vapurunda bogu
ıanlarm varisleri 

araştırıhyor Mlllt hizmet kita
bı neşredildi 

Lendra, 25 (A.A.) - Milli hiz 
met hakkında yirmi milyon nü!
ha olarak: tabedilmi§ olan kitap 
bugün neşredilmiştir. 

Bu neşriyata göre, devlet ha • 
yatı için lazım olan müesseselerde 
meşgul bulunan veya bu kabil miL 
esseseleri meşgul olabilecek ev -
safta bulunan kimseler milli hiz
mete kayıt lüzumu halinde hususi 
vaziyette bulunacaklardır. 

Ereğlide batan Millet vapurun. 
da boğulanların varisleri hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. Hakiki 

varisler meydana çı~ıktan sonra 
acentenin yapacağı nakdi yardım
lar kendilerine tevzi edilecektir. 

karşısında derin, içten gelen bir 
sempati hisleri göstermiştir. Fa. 
kat Bulgar e.fkarrumu.miyesi şu. 
rasınr memnuniyetle müşahede 
ve tesbit etmiştir ki, Türkiye, bu 
zıyadan çok elim bir surette mü. 
tces.sir olmakla beraber, yarının 
vazifesi önünde bir dakika bile 
tereddüt etmeden fayanı kayıt 

bir disiplin ve itif akla yeni Milli 
Şefini bulmuş ve kültü~el ve ba
rış işlerinde yakın ve U7.a.k miL 
!etler arasmda. anlayış eserine 
devam ar~unu kati bir ~kilde 

-0--

Yeni mezbaha moduru 
Tekaüde ıevkedilen mezbaha 

müdürü Nihadın yerine hayvan 
borsası umumi katibi Servet tayin 
edilmiştir. 

Bir lngiliz grubu 
Fransız Hariciye Süf işlerinin kendisine 

Nazırı verilmesi için müracaat 

İngiliz işçilerinin takriben yarı
sr yani 6 Ha 7 milyon kimse bu 
hüküm içine girmektedir. 

Mebusan Meclisinde lran etti 
Şabinşahına Fransanın Bir İngiliz grupu dün belediye 

hayranlığını bildirdi reisi Ltitfi Kırdara müracaat ~ 
Paris, 24 (A.A.) - Mebusan derek. İstanbul süt işlerinin kendi

meclisinde harici siyaset hakkında 
sine verilmesini istemi~tir. Şirket 

yapılan müzakereler esnasında .. . . . . . ..... . 
Bonnet, radikal • sosyalist hatip. sut ışle~ı ~endı~ıne \er~ldıgı takdır-
lerden Gaston Riou'nun sözünü de şehnmızde ıbr fabrika kuracak-
keserek şöyle demiştir: / tır. Diğer taraftan Fort otomobil 

" . . .. . . kumpanyası da LCıtfi Kırdara mü-
Tefsırı şa.yaru teessuf lbır suıte-

1 
h" de . 

1 
·1m k .. 

1 
. 

f hh .. -ı.-bi • . -•~- racaat a şe ır ı, etı e w.ere >ır 
e wne s.....,.. ye.. ~cııaıt - k ti ototı· teklif at...W.t' 

gazete makaleleri neırittöen. dola - a~ P us ... ~~ıır. 
yı ıran hükfimetinin 25 birinı:iki
nunda diplemui miinatıebetlerini 

katetmefe karar ~ olduğuna 
Aeı bir Kayıp 

telmihte lwhmdun.m. Fra.oaa.. J • P .. ta Tel«rat Umum MOdOrll
rana kartı hakild dosthı'k ve ıran ğlnden mlttekalt eabık Radyo ko
Şehinphuv.ıı ierutma kal'1J hay • ?DWer.t. ve Kuleli asker! · Uaeeiyle 

ranhlr hisleri beıllemektedir. Plan~ Hahe11>ilu ~ atıe mektebi~ 
ısa. hürmete miinafi alaa bu ma - ziye muallimi Hakn BaşoJuı. milp. 
kalelerin tef.U- eGilııtit <Nmpın:ı teli olduğu anjin dö puatrinden aa-

tecssilf eder· lI gUnll akşamı Bebekteki evinde 

Fransa hükQmetf, mazide bir vefat etmiştir. 

ifade etmiştir. 
Memleketimin parlaman ter, 

entelektüel ve ekonomik mahfil. 

!erinde Türk milleti ve onun dr- tadır. 
janlan hnkkmda yalnız sempati 
ve hürmet hissiyatına. şahit ol • 
dum. 

Biribfrlne coğraff, tarlht bağ_ 
lar ve hayat tarzları ile bağlı 
bulunan Ttlrk ve Bulgar mlllet
lerinin her tttrltt muzmer fikri 
bertaraf eden en samtcıl bir 
dostluk içinde yaşamaları lUzu
mu aşikArdır. Blzl ayıran siya
sı mesele yoktur. Bizi uzaklaş
tıran zıd menfaatler yoktur. 
Bulgarlstanın ve TUrklyenin po
litikaları beynelmilel mUnase
betlerde barışın ve adaletin mu
hafazası gibi yilksek bir flklr
de.n mülhem lıuhıamaktadır. Bu 
fikir uğrunda tıld memleket tetJ
rlkl meeat edebfllrler ve etme· 
lerl llzımdw. 

Şurasrnı ela kaydetmeliyim 
kl, GaFP Anupasmıa l:.arıŞJk 

ı.ır hava ~ind4 yaşamakta oldu. 
ğlt '"' btttUn mmetlerla yanna 
az ~k bir eıı.ctışe ile bakmakta 
l>ıthıındap sv eırada. Balkan 
ıar kıyınett UllD8anmamak ll· 
zımgele• Te barışın m.uhafaza
sıncla mtılılm bir rol 07nayablle
eek olan btr Jıı.UZ11r tcLDıde yaşa 
maktadır. Bu huzur hio. ollp)l.e-. 
siz acı bir tecr11li>enm v 

Filistin heyeti Reeeb Peker <Kiltahya), lıftımtu 

kaide teıkit etmiı olan dostane ve CeaazeeL 26-1-IJG9. P&reembe gU. 

itimat eıJasına müstenit münaae - nü Bebekte tramvay caddeal 346 
betlerin tekrar teessüs etmesi için No. lu eviadea. kaldmlu-ak nmıazı 
çalıpcaktır. Bu mUna.sebetler, Tl'l-ı- A •• de k·'-..ıı·'-t • ~gan cam.un usLN,IA a.ıı eoıı.ra 
Fransa ile Iran arasında matıde Eıaiqıin aile k&Rria.tanma ~ıı,edi--

00Utlk bir olg1nüuio ı 

fatf.eeltllr. Balltan mlllet 
Otmen (Ankara), Dat (.Amalya) 

olduğ,u gı'bi baki oluıalrdır. lecektir. 
lerl karşılıkh cidal le to»rak 
peşlude olmanın: cuaum 7akıl\ Londra yolunda ve HaID ftrlmıett ~) tan 

mttrekbb olan llem.leyee, vitiyet 
Kahire. 2' {A.A.) - Londra şüeleftııdea. WlkQm.elle tevJı.ld olu· 

konferansma iştirak edet:ek olan. Fi- nan parti işleri hakkında bazı nok
•:....:.- Arap ı-ı-etı' Put - Sai ........ bu 

Yunanistanın yeni h nZ!e:~:~:e:~~ Tu .. ı. • .. r.m .. azid·e·p-e·a-v.ah .. • .. lı .. ödem! ...... şl .. er .. ---.-.... .-~ 
yaptırdığı torpido aawa .-..... .. .....,. talar sorm111 ve -.ıardaa ,.ı.a cıt.. 

&ibab Londı'aya ha.l:ek.et etmişler- vablarm tekemmUlUne intizarda bu
Ctir. Heyet luırekel;nden evvel har- Iunmqtur~ 

Atina 24 (A.A.} - Atina ajansı 
bildirlliror: cırah olarak lngiliılerden 500 ster 

liD almr~r. MalOm old'llğu &aere lrik<ımet '" Guetıeler yeni 1 Georghıs torpido 
Heyetin böyle al· tacele hareketi parti tqkil~tı 93S ytıı ~ mulln"'binin tersa.')eye muwsaatııu 

baJrktndıı bura Arap mahüllerinde 18 inci dni pwti uawal reialıiii hararetle selamlamakta ve başvekil 
• a!Ylencuıme göre, İngiltere toptan- dlvanmca ffrilen karar Uıleriıae tev- Metaksas ile bahriye müsteşarı Pa

ınisr tehlikeye dü,en konferansı hld olunmuştu. pawsı1yo tarafından bu münasebet-

mütlak tahakqk ~ttinnek amıin- TeWlt komisyenu bu mt!nasebet- ~le yaprlan merasinl esna mda söyle-
C:lıedir. le aldığı cevablar ve yapacafr tet- 'nen mıttııdan tebaı üz ettirmekte-

Gene mezkftr malıafilin kanaatmt- ldkat Uzerfne bazırltyacait rapora • dirler. !Jtt nutuklar, merasimde ha 
göre, Londrada Filistin meeelesinm genel 8ekreterlffe nreeettlr. Zil" bulunan kral tarafından da te-
hallinden ziyade Suriye meselesi de yit edildili veçhile, Yunanistan gi-
Cilbil olmak üaere diler Aıap me- bi küçük bir devletin dem mUd~ 
eelelerinin gör(Şı!mesi bekleniyor. ZA YI - 928 .eneainde Sarıyer faası için yapabileceli her ,eym ya· 

ŞEHİR TiYATROSU 
25. 1~1939 Çarşamba 
akşamı saat 29.39 <hl 
TC11eb111ı Draaı K11-

HA YDUTLAR 

lsHkldl cMdıal komedi kıımı. 
Gündüz saat 14 de tCocuk ti}alrosu) 
Akşam saat 20.30 da (OGJ.UMUZ) 

TURAN TIYATROSlT 
(Bu akıam) 

Ses ltra1içesi Hamiyeı 
'Yüceses ve arkadatları 
Cemal Sahir heyeti 

teıntjJi)esi birlikte. (CADı\LOZ KA
DIN) 4 perde. Yeni varyete numaı:a.-
1an, şant~. düet ••• 

~ Aımmn ite Suriye ve okulundan abmf oldufum pha - pdımJ ol~uğunu ~ ettimıiş
Filistinfn bbiepae:ıi lehinde propa- detnameml zayi ettim. Yenisini lentir. 
pnda hamtıtdarma ba§lanmı§tır. çıkaracaiımdan hiltmıü yoktUt'. M'etaksas: künden daha iyi yaziyette bulun-
Bu mesek l.alldnda da ~ Jbımela.ftk ~- ~balammdan Yunan do mamı§ ol~u söYliYeb.Qjrim,, 
tektir. ' ıımnnasmm hf&bir ~ ~ demi&tiıo 

Orfpl, nezreyr, baş,. dlş, ve ı 
ğrılarını derhal J(eçtren e 

1 Kaşe 6. altılık kutu 30 
~ul lklncl icra Dalreslıulen: 
:J'atma. Beldir Sltklnın malt olu U:üapeauıt11a 

sinde Eski Bostan yeni Hacikadın bostanı _,...,_, 
Paı-sel 14 MUkerrer yeni •o numaralr ab§ab eriıı ıf' 
iktnci arttırmanm 31-1-939 Balı gUnU yapt?acafr ııa. 
kt1r taribbı. b&Yı:aJD& tesadllfU dolaymiyle tkfnci 
tanhbıe m~ ııatı gtlnU. ııaat 10 dan 12 ye 

lcra dı;dre81D..de ~ ol\uıacall illöl olunur. (V. 



tJııı Ctıtı ll 

Deniz Bank 
Müdürü 

Yusuf Ziya 

Oni~ 
~ 

Vazifes;nden istifa etti 
Yerine VekAleten eski 
Şirketi Hayriye Müdürü 

Yusuf Ziya getirildi 
Anknrn, 25 - Denizbnnk u-

mum müdiiril Yusuf Ziya Oniş 
' 'nzlrcsinden Jslifn etmiş ve isti
f:m Yeklılet tarafındnn kabul e
dilerek, yerine eski Şirketlh:ıyri
ye müdürü Yusuf Ziya Yeklılctcn 
t:ıyin edilmiştir. 

d I • ayar, Anka 
} ra,ln. l>nr§ılayıeıları arasmıla 

)'eınizin el koy-
~~~~ bir tahkikat 
lt illet ?( .\.) - C 

lg e>'etı b ecıısı Gr~ li. P. rnt Heyetin tasvip sadalarlyle 
.ı, tıguıı .. I>u U. karşılandı. 
lı l'tla "ek 24~1-939.. • • • 

to laarı ıu 'I'rab 
~ltllcı Saka•11111 Zon Yaptığımız tahkikata g<Sre, Parti 

\;e~ n:· llt defa 
8
JIYase- grupunda Başvekil tarafından mev

lltt>'e h<ıtıı Caı~ alan zubalıs edilen lmpcx eirketi uzun 
:'tlfıcıa~eldı '\'e huı; Da. zanınndanberi Anıerlka ve İngiltere 

1 beranatt sa o·, ile temaslar yapan bir mUessesedir. 
~'4 a bu. , Yalnız şirketin şeh:'i.mizde başka ve 

~ıııı,.ece~' 8.fıe hf 1 harict işlerde de başka bir isim kul-
bır lıab "e bel'k~ hoaunu. 1 !andığı anlaeılmaktndır. 

~b~eıı el' \'ernı k de Sizi 1 Şirketin hariçte kullanmakta ol
~ llle~flllı, Ga~ '\'aııtc. : duğu isim de !mpex'tir. 

~llltıe~~dan ı 1~~ kuv- ı lmpeks Limitet Şirketinin 
~u:terede b ldıı:ıda bı:r ~t-: mahiyeti nedir ? 
•4,~lat et~tt llıUcss:s: 1 DUn parti grupunda, Başvekil Ce

ta t "era 
6 

iş '\"e kcııdı 
1 

ı ıa.ı Bayar Uç ay önce !mpeks Lim
~ 1 ~dtl'de 'l' konııs:ron ~ - tet adıyla kurulduğu anla3ılan bir 
._1~1el'ln 

0 
Urıtıy0 lle 'c. i ~ketin 1ngilteredekl faaliyetleri 

llılJ~l tellıt Ilı Uesscseı Ya-1 hakkında malfiınat verirken, şehri
Gı~~ 1', llıı: edecekler~:~ 1 nıiz adliyesi de Beyoğlunda bir eir. 

e ~ltttıııı aber tabıı .1 ketin muhabere evnıkmx emniyet 
il ~il "e ll:ı C<!lbetu. De na 1 memurlan huzurile gözden geçirl -

>'l lltllte au nıu rhal Yordu. 
l•tı reıı esscseıe \ 

bu,
1 

ttıaı e acılınış • 1 Sabah gazetelerinden biri, bu a-
ııt,,. e11 "a/01unda n olan ra3tırmay1 Empeks işiyle alakadar 
ıı.ı 4dalla tı~a. bu lşt11 ~gibi görmUş ve verdiği tafsil!\t arasında, 
ctı~l'dtırcı •ııcaya k abf- 1 Cvraklannm almdığmx ve iki klşi
laıı, l'e htı:)[· ~rnı zn adar nin de tevkif edildiğini mUessese a
~b~lllad1~1 ünıettne b illan. dı zikretmiyerek siltunlnnna geçir-
t n~ lllızı '\" u Şlr- nı~u 

l!tı d etıe ası e bu şlr . 
~'lltı tırtıl'ıl a alo.kası 1: Yaptığımız tahkikata g15re, filha. 
'"• b la btıt~: 'te keyrıl~e klka adliyemiz, diln Beyoğlunda bir 
'ltı\ 'bel' '\'e tlcarı nıu • 1 arnı;:tırmn ynpmı§tır. Araııtınna ya-
> • l rtııeıı. es- pıJ 'D~ llgllt ae teşeb an yerin adı da Kemal Filin şir-
' taı1 lal' lbt~rade bu ha • ı kctıdir. Senelerdcnberl, filin işleri 

:_•l'ctır' lı:.ırın llıa1 ki kenrdeı-1 lizerinde iş yapan herkesin emniye-
"ıı.- trtı cıt '" • tı"""lt ,

1 
§ Olllıak e ehernnıı-1 tini kazanmııı bulunnn bu mUesse-

llııı b fatl tak lctn Yanlış Bede yaptlan ~trrmayı, Ankara
t, 'te lbere g~tınıışlnrdır. dan aldığı bir emir Uzerlne bizzat 

,,,.,~n.ıı.tQ.\ tlltıeaseaere bazı res. ~Uddeiumumi Hikmet Onat ile po. 
t41116tlerıne dler lllcnıur. lıs :ı:nUdürU Sadreddin Aka ve be

~eı,' etını thtı Olduk. ı ra~erlerinde bazı memurlar bulun-
.... lllt tlb bite ec! ercıır. Bu dugu halde öğleden sonra Beyoğ· 

t't, 1 teıııı 0bt bir l;ılr- lunda Banka hanında bulunan 
oıal'>'a btırııa' lthıı.ıaı ve Kcır.a.1 film yazıhanesine giderek 

~llıtı :\: teıa,kıt~lr ısını hu. Ynpnuşlardır. 
il illa c ttıncıen ettık. lia- Bu am§tmnalar beş saat kadar 

r...11_....ıtıı .. 't, hıretı111 1:erı bu nıe.1 sUrmuıı ve elrketin 20 ıenelik bU
\ı ta}ı~lt. il Clltereden tUn :ınuamcldt ve muhabere cvra.. 

~\a ~11'\:ett t ıı Babalı ö. kı :ınUsadere edilerek mUhUrlenmiş-
1'ııtıı 1lllltet•• stanbuldndı~ tir. Bir sandığa yerleştirilen evrak 

. 't na r. b 
1 
llt, ~ t ay 

0 
llıını taşı-ı ugün Ankaraya gönderilecektir. 

• "' \ dltrellıı \'veı kurul. .Ara3trrmanm mahiyeti hakkmda 
t~~11ttıaa.ı '\" z işe '\"azı §ehrlmizde kat'I bir malllmat yok-

eıı, )11 Jul'. 'l' eıta.ıau t Yet tur. 
le. "tır ahkllt aau. 
~ 1ltıtu 0r. ll:ıd at 1kı ceI>- Dünktl araştırma etrafında kcn-
bll11.ı.:~ 11 aal'ah, a edilecek disine mUrncaat ettiğimiz !stanbul 
b'-ıcı ~l'tcıı:tıı atırıe unı nıUdd~iumumtııl Hikmet Onat bize 

ll.ııllt,.. l'l lıaltıc ecektaır ~nıt 6Unlnn söylemiştir: 
ı, 'l.lll~ rrıda · .aıu- 1 .. 

"-tbııt ll:ıeıeıe len.beden - Ankaradıın gelen bir emirle 
li il tıılbtı "e ltarın t!henıını ı l\:enıal film idnrchaneslnde bir a
~'(ıı1~8itı.ıı.•• Oluıııı.catın~ l'n§tırma yaptık. Bazı evrakla An-

bu be I karadan istenen bnzı kfi.ğıtlan mil. 
hnatı Unıu. sadcre ettik. Hadisenin mahiyeti 

~r[IU@F~il@J 
on Çiyano Be lini 
ziyaret edec.....,---

Göringin Romaga ve sonra -~-;;;1-ık+ıı-~-.-] 

1 rab/usgarba gideCeği 1~E:!;~d•buıunanısıanbuld•f· •• l • terdan Şevket Adalan dün §ehrirni· Sol 11 en ıyor ze gelmiştir. 3 · • İktisat vekaleti İstanbul sahille• • ·ı· J Al b 1 d d ı·ı·k d b ~ rinde bazı yeni rnenderkler yapma· .ngı iZ er, manyanın ugün er e iŞ po 1 1 asın a üyü.ı{ ya karar venniştir. Bunlardan biri 
Büyükadanm maden cihetinde ya· 

bir faaliyet göstereceğini beklemektedirler; bu faaliyete pı~a=~~cılar cemiyeti umumi he-

daha ziyade Şarki Avrupanın sahne olması muhtemelmiş ~f.~~tığ~~~~ay~:ıi::ış~~~ 
gune bırakılmıştır. Bugün öğlede 

Paris, 24 (A.A.) - Le Joumal, Times gazetesinin Berlin mu - hemmiyeti azalan bir i§tirak hiSl!e-
1 
sonra hamamcılar ve sıvacılar, ya 

Berlinden istihbar ediyor: habiri diyor ki• sine malik bulunuyor. Alman dip • 1 ~n. da kayı~çıhve garso
1
nlar c.emiy 

Al hafT d K C' • 1 • . . .. k nın umum eyet top antısı yap 
man ma ı ın e ont ıya- ''Bir taraftan Doktor Şahtın di. omasısının bugun tam surette on lacaktır. 

nonun 28 ilcincikanunda Berline trol eden Von Ribbentroptur.,, • Evkaf umum rnildüril F 
ğer taraftan da yüzbaşı Liemanın 

gelmesine intizar edilmektedir. Times, şu neticeye varıyor: Al- Kiper evkaf işleri hakkında tetki 
Mumaileyh, şarkt Avrupa ile Ak - uzaklagtırtlmaır, nasyonal ıosya • manyanın harici politikada büyük ka.tt~ bulunmak üzere şehrimize gel 
deniz ve İspanyanın vaziyeti hak· list partisinin harici poletikasına bir faaliyetini be1clemek lazımdır. mı;tr'~: k h ku 

4 Erenlik yapmakta olan mahfillerin . . ur ava rumunun mart 
kında Bitler ve Von Ribbentr.cpla Bu faalıyetın şarkta mı veyahut vereceği balo için hazırlıklara ba 
görüşecektir. infirat halinde kalmaları demek - garpte mi daha ziyade kendisini 1 lanmıştır. 

Hitlerin 30 ikincikanunda Rayş. tir. Vakıa Mareşal Göring de Al· göstereceği §İmdiden söylenemez, J • Sıgortacılar cemiyeti yarın, 
tağ.da söyliyeceği nutukta Alman manyanın ekonomik ve mali vazi· Vakıt daha erkendir. Fakat her _ na~ cemiyetleri cumartesi günü se 
yanın İtalyan istekleri karşısında yeti hakkında haberlere maliktir. halde şarki Avrupa daha az mu • n~lık kongrelerini Eminönü halk 

ki h . · t h' t' F F k lill' d ,__ · M al G" ka ·· k b' h k'I \'inde yapacaklardır. ıssıya ımn ma ıyc ı ve ran. a at ey en~n areş o • vemet g~sterece ır at teş ı • Üniversite tercüme dairesi 
sanın Cumhuriyet~i lıspanyollar ringi§lerin idaresinde gittikçe e • eylemektedır. raf mdan muhtelif fakültelere ait 
lehine bir rr:üd:.h:ılede bulunması serlerden 9 zu tercüme edilmi~ 

ihtimali hakkında uzun uzadıya lfalyada kısmi seferberlik mİ? basılmaküzere"Devletrnatbaa 
izahat vereceği beyan edilme'kte - verilmi~tir . 
dir. _.. Bastarafı 1 incide panyada ne toprak bakımından ne ~ Ford kduınpanyası belediy 

G .. • • b b'd • d R da "'3bancı mA-1eketlerde rıkan ca- de askerlilc bakımından hirbir men· m racaat e erek şehirde otobüs i onngın §U at 1 ayetin e 0 J çuu )' s )' letmeye karar verdiği zaman ken 
maya ve müteakiben Trablusgar- yialar salfilliyetta.r mahafilde yalan- faat gözetmediklerini mükerrer de- sine müsait şeraitle otobüs sa 
be gideceği söylenmektedir. }anmakta ve alman tedbirlerin kıs· falar ilfuı ettiler. Binaenaleyh bazı teklif etmiştir. 

Diğer taraftan Le Journal, Ro· mi seferberlikle hiçbir alakası olma· Fransız gazeteierinin bazı İspanyol • Bu seneki lzmir sergisine Tü 
ma hükumetnin iktııa.di mesele • yıp yalnız modern ve teknik bir ta- topraklarını ve mesela Minork ada· kiyedeki bütlin ticaret ve sanayim 
leri müzakere etmek üzere VolpL lime iştirak etmek üzere birkaç ih- sile İspanyol Fasının Fransa tara- ~!erinin. ~aha ~en~ş. bir mil<} 

. . . . • ta ıştiraklennı temın ıçm vekate 
yi murahhas olarak göndermiş ol- tiyat sınıfın silah altına çağrılması fmdan 1şgalmı teklıf etmelerıne bay I ten vilayetlere birer tebliğ gönder' 
duğunu unutmamak lazımgeldiği- mevzuubahs bwunduğu tasrih edil- ret edilir. Şunu da ilave edelim ki miştir. 
ni ilave etmektedir. mektedir • böyle teklifle:- tPhlikelidir de.. 1 .. : Sıvas. vila.yet idare .heye~ 

Korkular büyüyor! Almanya, Kanarya adala- Şunu da kaycielemi ki gene bu tek lı~~ tayın edrl~ beledıy~ reıs ~ 
t ·ı· hk. · d- - · l'fl hak:1. ti' .. ı·ği ·cad avını Rauf Demirtaş, yenı vazıf Londra, 24 (A.A.) - ngı ız rını ta ımı uıunmı- ı er U\.a gormerne~ ı l e sine gitmek üzere dün Ankara 

gazeteleri, mütalealarından ziyade yormut eder. Bunlar esasen gergın olan va- hareket etmiştir • 
verdikleri haberlerde, cnternas • Berlin, 24 (A.A.)' _ Korrespon- ziyeti büsbütün fena1aştırracak ma- •Maarif vekfileti meslek melde 
yonal vaziyetin inkişafı üzerinde dand diplomatik, ttalyanın Majork hiyettedir. Reafü:.t düşündüklerini Ieri .urnuf!U rn~~ü~ .Rüştü ş · · 
gittikçe artan endişelerine tercü - adasını elde bulundunnak ve Al- iddia edenler daha vakit varken va-ı deki te~ıkl~ı~ı bıtırmış ve 

1 k~- .3 • • •• d w• "k1:1. - . raya dorunuştur. 
man o ma w.uır. manyanm da Kanarya adalarını zıyetın boyle egı~ı ın. gostermesı· • .Nevyork sergisine gönderil 

Times gazetesi, Mali meseleler tahkim etme!t istediğine dair Fran- nin önüne ge;melidirler. Müstakbel olan ihracat rnallanmızm nüm 
sayfasında diyor ki: sız matbuatının neşriyatını ~iddetle komşuyu şüpheli bir muarız değil leri hazı:ıaı:mı~ ve serginin İ~ . 

"Dün ilerlemesini kaydettiğimiz tenkid ederek diyor ki: samimi müna:.cbetler tesisine ama- bul komıtesı taarfı~dan tasrufı 
· 'k ı kt d • baslanınıştır. Sergiye 500 ka 

korkular gıtti çe top anma a ır. "Gerek ttalya gerek Almanya Is- de kılmak gercktır . ., muhtelif mal gönderilecektir. 
Bu korkulan haklı gösteren keyfi • Yeni bir kararla, hariçten g 

yetlerin ba~rnda §Unlar geliyor: Barselona ateş çemberi içinde rilen çiçeklerin gümrük resmi} 
Dcktor Şahtın çekilmesinin haki. misline çıkarılmıştır. Şehrimizd 
ki manası, General Frankonun Gelida, 2• (A.A.) - Havas yit edllmekt~dir. çiçekçiler karardan evvel siparlı 
Barselon üzerine ileri hareketi, muhabiri bildiriyor: Burgos 24 (A.A.) - Nilsyona- 1 dilen malların bu kayıttan hariç 
Almanyada bitaraf devletlerin va- Nasyonalistlerin saat 10 da listler Barselon banllyosuna on 1 tulması için hüh."\ımcte müracaat 

Zı'feler·ı hakkında ileri sürülen ol - Darselona bir bu<;uk kilometre kilometre mesafede bulunan Ga 1 mişle~dir. . . . , • Bır İngılız grupu beledıyeye 
dukça garip fikirler . ., mesafeye vardıkları resruen te- ya yı işgal etmişl.erdlr.. racaat ederek ~ehirdeki süt işi 

Barselona şıddetlı top kendilerine terkini ve bir süt fa 
kU tahkikat merkezi Ankaradad.ır. Kemalin Ankaraya gitmesinden ga· ateşi altında 1 kası açmayı teklif etmişlerdir. T 

iki ı~ı .. t kif 1 t ld w tahrn" ea·ı b"l' . t A) 'T . lif tetkik edilmektedir. Yalnız, bu arada, k..ı y~ ev a o ugu ın ı e ı ır. Lenda, 24 A. . - .ı.'as)ona- 1 • lkti' t •ek'l' H .. .. Çakır 
v • h kk d ki h b le dogv G t ~ t }·'·!'- ta ·· · · ,. ı dak" ·1 • .. .. sa ' 1 1 usmı. ettigi.mız a ın a n er r - ene yap Il,rımız a ll\.U\.a gore, Iıstl~rın Kata.onya ·ı ı en yuru· ramertesi şehrimize gelerek ilcti 

ru değildir. Biz yalnız evraklar Uze- Kemal film müessesesi yirmi sene- yüşleri bugün kati bir safhaya gir- müesseselerde tctkikatta buluna 
rinde çalı3tık. Eğer mezkür şirket. denberi, bu isimle iş yapan bir mü- miştir. tır. 
ten Ankaraya giden varsa bunlar es.,c:esedir.Başvekilimizin beyanatla· Navarre ordusu, Katalonyanm 1 • Esnaf cemiyetleri. Edirnek 
oraya gönderileceği bildirilen ev- rından 3 ay laıcat öııce lmpcks adiy ba ... ı ca müdafaa hathnı t-t.il eden ~~rlığı~da ?9 kabır . yap 

:11
1 "'~ • ıçın şehitliklerı ımar cemıyetine 

raklarmı takip için hareket etmlş ıe k"Uru1.muş bi: ~irke:~~ 1:ahsettiğj· Lobregatı geçere!: Cardones nelıri-

1 
lira teberrü etmiştir. 

ol!nlar gerektir. 1 r.e bak1rnk ve :lra~tmnalznn Kemal ne varmıştır. • Yeni Çekos!O\'ak konsolosu 
Ankara Müddeiumumisi film miiesse~nde yapıldığım gözö Jague ordusu Barselonadan 12 vali muavini Hüdai Karatabanı 
ne diyor ? j nüne alarak, Kemal Filmin şirketi kilometre mesafede bulunan Gava yaret .etmiştir. . . 

Şehrimizdeki nakıs malfunat üze- 1 içinde lmpeks adiyle ilcinci bir şir- şehrini zapteylemi~tir. Barsclona, 1 n~d~~n~a~~o::ı~~~=i~ 
rine ve okuyucularımızı tenvir et· ket kurması ihtimali akla gelebildiy nasyonalist topçu ateşi altında bu- zengin bir petrol kaynağı bw 
mek maksadile hftdiseye el koymus 

1 
se de bunu tahkik imMmnı elde et- ıunmaktadır. Şimalde, nasyonalist- tur. 

ve tahkikatı üzerine almış bulunan miş bulunmıyoruz. !er Serrat dağlarını aşarak Barse- ======================l 
Ankara mu"ddeiumumiliğine telefon 1 Ankara muhabirimiz bildiriyor: l .. .. d · · 1 d" I beyanatta bulunduğu hakkın ona onun e ovaya ırunış er ır. d · ti' 
ıa müracaat ettik. Müddeiumumi Ankara 25 (Hususi) - Yaptığım h~beri yalanlamış ve ernış r 

Parplgnan, 24 {.A.A.) - ıe- 1 " B K t 1 ·nsan 
Baha Arıkan da bize bu Mdise hak tahkikata göre, Kemal Film müesse- - en, a a on}'ayı ı 

ı panyndan alınan haberlere gö- d k nmak · · b rakd ~ 
kında: sesinde yapılan araştırmanın m· atın an a&-ı• ıçın ı ıb ı-e, cumhuriyetçi İspanyol hUkCı-

1 
.. 

1 
ed' Katal a 

_Beni mazur görünüz. Bugün peks işite alfil<ası bulunduğuna hük met!, hen Uz llarselonada ıse de ~ı a s aMso~ :mlı~d 0~' 
bu mesele hakkında hiçbir şey söy- metmek icap etmektedir. neznretler ~imale ve ihtimal Ge- mm a bnt , vakt'an a1·Ş3.ıs• ~ 
ıi ... ·ecek \'3ziyetindc değilim - dedi. 1 Müracaat ettiğim yerlerde araştır 1 dığına ve unu · ı ge ıncc ı ~ ronlye veyahut Flguer9s l na t- , • • dır 
Diğer taraftan, arkadaşımız, Ke· ma hadisesinin 1mpeks işile alaka· ledilmi tir. f'ransız sefaratl de edeceğine ımanım ~r .. ,, 

mal film müessesesinde yaptığı tah· dar olmadığını tekzip eden bulun- ş • 1 General, cumhunyetçı ord tabliye edllroiştlr. 1' alnız sel r, . . . oc·ı ·1 
kikaita hadisenin yukarıda yazılmış madığı gibi, a'akadarlardan aldığım B 1 d k"'lmı!'ltır cesaretim takdır ve te ı ı e ~ arsc ona a ... • . . . . 
olduğu şekilde geçtiğini tesbit etmiş kati malCırnata göre de hariciye ve- l . . tilcten sonra demıştır kı: 
ve bundan başka müessese sahiple- kaleti, bu son günlerde lmpeks işin spanya Cumburıyetı or- "Demokrat memleketler ls 
rinden, Şakirin bundan bir müd- den başka hiçbir şey için adliyeye tadan kalkarsa harp cumhuriyetine paklannı tekrp.r 
det evvel film işleri için ba1vurmuş de&rildir. muhakkaktır mclt ve serbestçe silah tedarike 
t n g i 1 tere y e gittiğini ağabeyisi 1 Adliye tahkikatmda en çok üze· Valansiya, 24 (A.A.) - ~neral sine imk~n bırakmak suretile 
Kemalin de, dün akşam vaki olan rinde durulan nokta, basvekilin de l\ fiyaha, Havas ajansının rnuliabiri· 1 dım mecburiyetindedirler. Zira 
davet üzerine derhal Ankaraya ha- beyanatlanndn i)aret ettikleri gibi ni kabul edere.!{, İspanyol milletinin huriyetin ortadan kalkması, t 
ket ettiğini öğrcnmi~tir. Cumhuri- bu ~irkette bGZI resmi daire ve mü· örfi idare Hanını nasıl nadir bir se- ter memleketlerin ölçüsüz ihtir 
yet refikimizin iki kişinin tevkif e- esseselei." memurlanmn dahil bulu- vinçle karşıladığını kaydettikten n sebebile, sakınıılmaz bir har 

· ~ cümlenin nu bulwwadıklan noktasıdır. sonra bir İngiliz gaıetesine gtıya taç edecektir.,, 



Bu akşam Nevyorkta yapılacak maç lstanb ·I 1 I 

C L . .
1 

C H , , u spor u ar oe uıs 1 e on enrı Levıs Hükmen mağlup kararına 
k 1 

ı kuvvetli sebepler göste-
arŞI aşacaklar rerek itiraz ediyorıar 

• Bu hafta Süleymaniye maçında 

Kazanan dünya şampiyonu üç yüksek mektep talebesini takım-
larında dynattığı için hakkında lik 

tacını giyecek heyetince hükmen mağlQbiyet kara
ra verilmiş olan lstanbulspor klübü 
bu kararı, Ankarada umum müdilr
lük nezdinde itiraz etmiştir. 

lstanbulspor klübü reisi Mümtaz 
bu hususta gazetelere şunları söy
lemiştir: 

"-Genel direktörlüğün tamimin
de yalnız yüksek mektepler talebe
sinden bahsediliyor. Mesleği memur 
olup da mektebe devam edenler 
hakkında sarahat yoktur. 

Bu gençlerin uhtelerinde ilci sıfat 
var: Birisi talebelik, diğeri memur
luk. Bu sıfatlardan hangisini izafe 
edelim. Talebelik arizidir, asıl olan 
memuriyettir. 

Zaten, bu hususta Millet Meclisi
nin de bir karan vardır. Diyor ki: 

''Bir vatandaş hem memur hem 
mektepli olursa bunun vasfı memur 
luktur:,. 

m D.~ 'I. • Biz bundan da kuvvet aldık ve 'QU a,..iuml'I ma{da aöğilşecek iki zenci rallip foc Lııis t'e T/cnri 7.cvis 

Bu akşam Nevyorkta Madison 
Skar salonunda,, mevsimin en bil· 
yük boks maçı oynanacak. 

Ewelce de yazdığımız gibi dünya 
ağır silclet boks şampiypnunu tayin 
edecek bu karşıla~da bugünkü 
§31Ilpiyon siya)ı kaplan namile ma
ruf zenci Coe Luisle gene çok ta
nınnu.s bir zenci boksör olan Con 
Henri Le\is döğüşeceklerdir. 

Zenciye kal"§ı zenci! Dolayısile de 
hangisi kazanırsa kazansın, dünya 
şampiyonunun rengi deği~yecek; 
bir kısım beyaz derilileri hayli sinii" 
lendiren bir cihet! 

MaksBirle yeni yıldız, Lu Nova a· 
rasmda yapılan maçtaki neticeye 
göre, bu iki boksörden birinin nam
zetliği ileri sürülebileceğini hesaba 
katanlar bulundu&ru gibi, Avrupa 
şampiyonu olan Haynts Latsekin 
yarın Coe Luis karşısında ringe çı-

kıp yumruk savuracağını kuvvetle 
umanların sayısı da hayli çoktur. 
Bu Vi)•analr, son zamanlarda bo-

yuna başarılar göstennekte, çıktı

ğı her ringtcn galip olarak i~k
tedir. Ayni zamanda henüz genç de 

müsabakaya iştirak ettirdik. 
Bu itibarla itirazımız tetkik edil

dikten sonra hakknnızı kazanaca
ğımız muhakkaktır! ... 

-0--

Klüp değiştirme : .. - - -ArnavutkUylll 
Saraflm Galata

saraya girdi 
Gayrifcdere Amavutköy takımı

nın solaçığı Sarafim Galatasaray ta
kımına intisap etmi~tir. Kendisinin 
bu haftaki lik maçında oynaması 

ihtimali mevzuubahstir. 

> 

S/Jlmı@-m~ 
Kadınların başını 
döndüren arfi'st 

Tino Rossi ile Mirey 
Balen izdivaç 

hazırhklarma başladılar 

Çocuk 
Bu mevsimin çocuk elbiseleri. 

ne hakim olan kumaş kadifedir· 1· 
pekli, yünlü, hatta pamuklu k;di
fe .. 

Bu kumaşlardan yapılan elbise• 
ler bilhassa kumral kızlara çok ya.. 
kışıyor. Kumaşın koyu rengi saç
ların açık rengiyle güzel ve cana 
yakın bir tezad yapıy.cr. 

Elbiselerin formaları çok bastt
tir. Bazan beden kısmı uzun ya· 
pılJyor. Ve belden itibaren etek 
parçasının ucuna kadar derin pili· 
ler açılıyor. Bazan da bilakis be
den kısmı bir korse kadar dar olu
yor. Bu kısım etek kısnuna belde 
verev olarak geçiriliyor. Dantda 
dan, yahut İngiliz Brodesi küçiık 
beyaz, yahut krem yakalar koyu 
renkli elbine ilzerinde çok güzel 
duruy.or. Kısa kollar, çocuk ruhu• 
na uygun bir sadelik veriyor .. Bu 

• elbiseler için en çok seçilen renk• 
Tino Rossiyi seven ve ıevmi- ler: deniz mavisi, siyah, nar çiçe

yen herkes,saçlan pomadalı olan ği, ~ümrüd yeıilidir. ldareli bir 
bu sakin huylu genç Korsikalının anne bugüzel modelleri kendisinin 
çok kısa bir %aman içerisinde çok modası geçmiş bir robun.dan çıka.. 
fazla yükselmiş ')}duğunu itiraf e· rabilir. 
der. Bu kadar kısa bir zaman içeri- BlO.z ve eteklik de çocuk zevki· 
sinde bu kadar umumi bir şöhret ne çok uygun olan elbiselerdir. 
kazanan ıan'atkar çok azdır. Bltlz ve etekilk roba nazaran 

Tinonun. bu töhretini, kendisi- daima iktisadidir. Çünkü daha az 
nı.: meftun olan kadmlar sayesinde kumaştan çıkar. 

elde ettiği çok .söylenen bir aöz- Oyuk pili eteklikleri, tamamiyle 
dür. Ken.disi bu fikri hiç bir vakit pilise eteklikleri, yahut sadece düz 
inkar etmez. Hatta kadmlar ü- eteklikleri küçük kızlar herhangi 
zerinde olan bu nüfuzundan do- bir blO.zla beraber giyebilirler. 
layı mağrurdur da ... Hemen her Bunlar Şantugdan ve organ.diden 
görüştüğü genç ktz kendisine ~şık yapılır. 

olur. Dünyanın her tarafında bu Yavrunuzun ç.ck kibar bir 
Kcrsikalı köylü çocuğuna bakan rop giymesini istiycrsaruz ona Al
kadmların başı döner. ben bir rop diktirmelisiniz. İnce 

Tino Rossiyi bu kadar meşhur pilili,. küçük klodin yakalı, kapak
yapan sinema değildir. O film çe- h ince kollu, kırmızı kadifeden 
virmeğe başlamadan evvel de bü- ince kuşaklı bu rop bir harika o. 
tün dünya kadınları arasın.da meş- tur. 
burdu.. Hatta sinema, mandolin Bu kadar ilerisine gitmek iste· 
çalan bu şarkıcıyı muhitinden a· miyorsanız kenarlan bal peteği 

( 
I 

( 

[~ 

işlenmiş, kırrnııı .. 
elbise yapabilir5 

kloş etekli ma\Tİ 
kollu, işleme ya 

Buna da karat 
resimdeki ı:nodele 
her halde beğen~e 

Bu model kare 
maştan yapılı:n~tır• 
pikedendir. Etek 

·r rafından derin bl 
pili.den deniz ı:ıı' 
astar görünür· 

Con Henri Levis, kendi ırkından 
olan rakibinden dünya şampiyon· 
luğu unvanını alabilir mi? Umumi
yetle buna ihtimal verilmiyor. Be-

olduğundan, "Siyah kaplan,,nm 
karşısında Maks Şmenligin akibeti
ne uğramıracağı, bu Yiyanalınm 

eliyle, ağır siklette dünya şampi

yonluğunun beyazlara ve Amerika 

kıtasından A\Tupaya geçirileceği 

kanaati sık sık ortaya atılmaktadır. 

Kadri 
lstanbula mı geliyor ? 

yırmak için fazla fedakarlık yap
mağa mecbı.tr oldu. O, ilk filmleri 
için, sinemaya başlayan her sana't
kardan daha yüksek bir ücret al

Kışın hangi yemekleri pi~ 
Kışın yaza nazaran daah çok ye başında yağlı etle'• 

mek lazım olduğunu herkes bilir. şastalı yemekler g 
yaz derili boksörler arasında şimdi
ki halde kendi ile başa çıkabilecek 
bir rakibi bulunmıyan Coe Luisin, 
karederililer :ırm11ndan herhangi bir 
boksöre de yenilmiyeceği, hele buse
ferki yan ağır sikletten gelme raki
bini kolaycacık nakavt edeceği tah
min ccliliyor. Bu se!.erki maçın ta
rnamile ticari maksada dayandığı· 
m, bundan bir sansasyon beklemek 
boşuna olduğunu ilave edenler de 
vardır. "Siyah kaplan,, nın, bir za
man senelerce dünya şampiyonlu!:ru 
nu muhafaza eden zenci Cak Con
son gibi, yıllarca dünya şampiyonu 
kalaca&rı şeklinde tahmin yürüten
ler de yok değil! 

B,ununla berab"'r, bir taraftan da 
dünya şampiyonluğunu bu zenciden 
almak üzere boyuna antrenman ya
pıyorlar. Bunlar en çok beyazlardır. 
Coe Luisin yazın bir şampiyonluk 
müsabakası daha yapması mukar
rerdir. O zaman karşısına bunlar
dan biri çıkanlacak. Fakat hangisi? 
Bu da belli olmıyan bir husus! An
cak sabık dünya şarnpiyonlanndan 

Maç bütun dünya radyo
ları tarafından verilecek 

Galata arayın eski ve kıymetli 

sağ hah Kadri Ankaraya gitmişti. 
Bu oyuncunun Ankaradan gelen bir 
h"'>cre nazaran lstanbula geleceği 
bildirilmektedir. 

Almanyada 

dı. 

Bugün aşağı yukan Avrupanın 
her tarafında Tino Rossiyi seven 
kadınlar klüpler teşkil etmişler· 

dir. 

Mideleri ve hazım boruları 

normal olan insanlar hava soğu

dukça iştahlarının arttığını hisse· 
derler. Soğuk günlerde giyilen 
elbise ne kadar sıcak tutucu olur-

Bu klilplerin binlerce azası var
sa olsun, mükemmel surette ye

dır. Klüplerde sıksık toplanılır, Rs 
Coe Luis ile John Hany Levisin 

Nevyorktaki maçı Amerikan radyo· 
!arı tarafından bütün dünyaya neş
redileccktir. 

mek yenilmedikçe insan bir türlü 
sinin şarkılarını havi plaklar ça· 

Almanya kapalı kord tenis maç- ısınamaz. 
lınır, adeta Rossiye ibadet edilir. 

!arının entcrnnsyonal karşılaşma -

Maç Amerikad:ı 25 kanunusani 
çarşamba günü gecesi yapılacaktır. 

Klüplerin duvarları Rossinin im
ları büyük bir sürprizle başlamış -

zah imzasız binlerce fotoğraflari

Scğuk memleketlerde mesela 
kutuplara yakın yerlerde yaşayan 
lar, sıcak iklimlerde yaşayanlar

dan daha oburdurlar. Bu oburlu-

tır. 

N 1. Si d Ri de D is k le doludur. Artistin hayatına da. orveç ı gur n , av u-
ir yazı yazan bütün gazeteler, Fakat bizim memleketlerde o zaman 

pe11embe sabahı olmak üzercclir. A- pası Almanya tenisçilerinden Me -
taksayı 7 .5, 4-6, 6-3 mağlüb etmlş

merikaclan n~redilecek olan bu rna 
tir. Macar Petoe, M:elcrkulcnkompf 

çı Türkiyeden perşemhe sabahı 
6-8, 7-5, 6-1 galip gelmi§Ur. 

saat (5) de dinlemek kabildir. 

Joe Luisin bu maçı bütün dünya- Amerlkada 
da büyük bir alAka ile beklenmekte Orlando ''Florida" da Vayne Sa
dir. Zenci boksörün bu sefer karşıla- bini<! karaılaşan Gene Mako bekle
~acağı rakibi hayatında bir defa nllmlyen bir netice almıştır. Mnko 
nakavt olmamış bir şampiyondur. 0_6, 4-6, 6-3, 2-6, 6-4 mağlüb ol -

Halbuki Coe Luis geçen sene Alman muştur. 
~~~~~~~~~~~~ 

bol~sörü Max Şmelinge nakavt ola~ 
rak rna'rlQp olmu~tu. Fakat bu da 
onun tek nakavt mağlubiyetidir. 

Enternasyonal 
karşılaşmalar 

mecmualar bu klüplerde toplan- ğun sebebini ilim bize kolaylıkla 
mışt1 r. izah eder. İnsanın kaybetti~i ka-

Rodolf Valantinodanberi hiç bir lori miktarı hava soğudukça artar 

aktörün kadınlar tarafından lbu ka- ve buna karışılık olmak üzere kay
<lar sevildiği görülmemiştir. be<lilen kaloriyi telafi etmek vü

Tino Rossi ilek filmi olan ''Mar- cutta bir ihtiyaç halinde kendisini 
nella., için 85.000 frank (bizim hissettirir. Yani 70 kilo gram a

paramızla 4200 lira) almıştır. fırlığında bulunan bir insan vü
Bundan sonra çevirdiği ''Kita· cu.dunun 37 derecelik sıcaklığını 

ralar Çalarken,. ve "Yakan buse. muhafaza edebilmek için kışın 

ler diyarı,, filmleri yüzünden günde 1,400 fazla kalori sarfet-
800.000 frank (bizim paramızla mck mecburiyetindedir • 
40.000 lira Jcazannuştır. Korsika- işte bu fazla kaloriyi temin e
nm bir köyünde küçücük bir terzi- dcbilecek. yemekler kıo:ı yemekle-Bremende yapılan kapalı kord en :ıı 

ternasyonal tenis şampiyonasında nin oğlu olan sanatkarın kazandığı ridir. 

Avrupada 11.k Lehistan - lsveç Henkel ilk karşılaşmasını Mncar bu rakamların mahiyeti hakkında Bu ycmekelrin başında yağlı 
bir fikir edinmek lazım gelirse 

1 

Dallos ile yapmış ve rakibini 6-4, yemekler gelir .. Soğuğa karşı mu 

lnaç'arı Boks takımları karşılaştı 8-10, 6-4 mnğlüb etmiştir. Ayni Remil, Jan Gaben ve Harri Bor gi- kavemet, yağlı yemeklerle müm-
~ Stokholmda Lehistan boks milli günün akş:ımı Göpfcrt He yaptığı bi meşhur aktörlerden hiçbirisinin kündür. Zaten kutuplarda yaşa-

İTAl,Y UM.: 1 takımı İsveç mllli takımına G_2 ga- ikinci karşılaşmada da 10-8, 6-~ iki film için bu kadar fazla ka· yan insanların, mesela GroenHind-
JUventUs - F. e. Tıiyeste oynama- .ip gelmlştir. galib gelmiştir. Bundan sonra Hen_ zanmamış olduklarını söylemek ki lıların balıkyağı içerek roğuğun 
tır. 1 Neticeler şunlardır: kel, Macar Csikos karşılaıımnsı ola- fayet eder. ~i.ddetine karşı geldikleri malO.m -
SnmpierdarC'na • F. c. Lucca 1-1 Rotholz (Leh) - Sligi (İsveç) e cakltr. Tino Ros .. inin bu muva!fakıyet. dur. Onun için kış yemeklerinin 
Fc. Milano - Fc. Modena 2-0 aayı hPsabiylc. !erden fazla sımardığınr, eski te· 
Novara - As. Roma 5-0 İsveçli Stroen, l\oziolcki sayı hC',. Viyanalı Rcdl ile kanılaşnn Men vazuunu ve alc;ak gönüllülüğünü defa daha evlenmeğe kalkışıp knl 
F' B zel beş setten sonra rakibine 1-6, k b •v• • ö ı· 1 d d c. olonya - Ambrosiana l.1 Tüy sıklette: CzortPk (Leh) Kurt ay ettıgını 6 ,. ıyen er e var ır. kı~mıyacağr noktasında bahislere 
Jl'c. Livorno - G rıuva 93 2-2 Kreugeri s-ırı hesabi) le. l-G, 6-3• 5-3, 8-6 mnğlüb olmuştur. Fakat o, ebeveynine karşı hiç de- girişilmiştir. 
F B O Çift erkekler arasında yapılan v• • • jh • bab c. >ari - Fc. Torino O- Hafif stk1ctte: Voznbkieviç Leh, gışmemıştır. tıyar asını re- Tino, Mirey i!e beraber Ameri-
L:ı i N O 

1 

karşılaşmad:ı MC'taksn - Mcnzel f h · · d · · • z o - Fe. apoli -O Johnsonu sayı hc:ıablle. a ıçın e yaşatır, annesını mesut kaya gitti. Dö•.üş seyahatlerini de 
) .,. çifti, ~litiş - Vill:! çütlni 6.3, 6-2, 
rnı.ç.ıKAD \: Kolczyski (Leh) HammC'rl ikin- etmek için hiçbir fedakarlıktan çe beraber yaptılar. Düğün hazırlık. 

T1 s 6-1 ma,'.;lüb ctmi tir. 
~nycın • l. Gillol e - Sc. Anier- , i r:ıvndda n knvtla. kinmcz. lan da başladığı ve iki yıldızın bal 
lr-ht 2-'1 Orta sıl:lc>tte: J>isorski (Leh) Ho.mE'l - Beuthn{'r muhteliti, Soi- Rossiyi geven kad•nların kurdu- aylarını Mısırda gccsin cckleri soy 
Dnring - \ıtl' Str.r 0-0 \grenl sayı hcııabile. nogyi - Asbo•n Macar muhtelitini ğu klüpler, bu delikanlm·n aşk ma. !eniyor. 
Fe. Anvcr5 - Olimpik Ş:ırlrua 3-1 Yan nı?ırcb.: Szymura (I..eh) An- 6-4, 6-3 :mnğlüb ederek finale kal- ceralarını heyecan ve ihtirasla ta- Bir çokları ''Kırkından sonra,, 
Pc. !-1 ~ lln • B .rşo~ 2.: Jcrı:onu) s:ıyı hesabile. mıştır. kip ederler. MeseHi Tinonun Mi- ve "A~kın sesi,, fil:nlerini muvaf-
Fc. G..:nt - Fc. Boom C-1 Abr sıklette: Tandberg (l.sveç) Ham 1 .. Bı>uther mubteliti firuıl-ı rey Balenle o1an ı;ıkıfık.ı ahbaplığı] fakıyetle çe :iren bu yılchı.ın Tino· 
Fc. Brugge - Standard 3-6 Pflatı ikinci ravndda nakavt ile de Vh~rler - M~taksa Amerika Al- bu klüplerde büyük bir merak u- ya l~yık bir uvcc olac:ığr fikrin-
Llrge • Dl. Brilege 1-2 mağlüb etml~Ur. 1 man muhtclitiyle kar§ılaşacaktır. yandırmıı, Tinonun U~ilncil bir dedirler. 

Kışın bir ev k• 
mek sofrasından 
memelidir. Taze 
ğı günlerde sard~ 
balık ta onun yefl 

Kı~ için tercih e 
smda kaz etini .cıe 
Mide ve barsalclatı 
yanlar kaz etindefl 

de ederler. 

Yağlı peynirle! 

ye edilecek gıdal~~r 
işleri, kuru seuze 
yemekleri sayılı!· 
bulgur) makarna. . 
hut, kuru fasulye ıa 
miz.de kış gıdası 0 

şöhreti var.dır. 

ııutr 
Mercimek, n° Jl 

yi kolaylıkla . d• 
bunlan püre balıtı 

ye bilirler. 

Şekerin ve t:. 
hem kolay baz!11e ıi 
sek kalori ver111ek 
ti clduğundan le şıtı 
landır. Kuru ıne e 
zUm kuru incir, ~ıH 

• ·1dııo· 
dem tahmin eD1 o'J 
birer gıda değil, ç 
kiki birer gıdadır• 

sakı 
- Saç ıııı1 

Güzelliğin eıı 
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l\ii~ük kızlara 
Sallat bir canavar! 

mu- \'AZ ,ı\ N: L. Buse h 35 Yıhnı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 
Yani, bir erkek kendisine Fıçı a· 

- 2 ~ nanesinin tayin ettiği da)t veya 

~z:ıına düşürdüğü 9 yaşındaki bir kızcağızı 
~~:~!r~~~ ettikten sonra döverek öldürmüş 
~ lıi~Ytt olznu ,orçta çok fe- j mış, fakat bir daha görünmemiş- ninin ikinci kurbaru kendisini kur 
~ ftat lıı Çocuğ ş, dokuz yaşm. tir. Zavallının cesedi ertesi sabah, tarabilmiştir. 

Fıçı yerlileri bu adetleri bakımın· 
dan Melanezyalılara benzerlerse de 
dansa düşkünlükleri bakımından 
tam birer Polinezyalıdrrlar. Zira Fı· 
ÇJıhlarda, bütün iptidai insan mu· 
hitlerinde olduğu gibi bütün hc\'e· 
canlannı başlıca dansla ifade eder
ler .. Yani, görülüyor ki, dansa düş 
künlük yirminci asırda Avrupayı 
arabildiği halde buralarda çoktan 
modadır! .. 

teyzesinin kızını ister alsın, ister 
a 'masın, ister başkasile evlensin, 
doğacak çocuklar gene kendilerin• 
den sayılır. Fıçı ananesinin yazdığı 
kaderi hiçbir şey değiştiremez. Diğer 
taraftan bir erkek aksine olarak 
baba tarafından amcasırım veya a .. 
na tarafındzm halasının kızını hic 
bir suretle alamaz. Zira bu kızlar, 

11 afıtıdan Öl~ .. ~cçhul bir civardaki bir tarla.da bulunmuş.. Panelanm ölü olarak bulundu-
l ile~ i,..... urulrnüştür. tur . ğu tarlanın cival".ından geçerken, 

Fıçı adalarında da Polinezvalr 
larda görülen ve oturarak yaln;z el 
ve baş hareketlerile yapılan dan~lar 
vardır. Fakat Fıçılılanm en mühım 
dansları büyük bir kalabalıkla hep 
birlikte oynadıkları ve tıpkı bir ba:e 
dansını andıran danslanchır. Fıçılı· 
Iann bu dansları bir nevi pandomi· 
ma şeklindedir. 

,.. anane mucibince erkeğin kız kard~ 
leridirler. Fıçıhlarda ise kız kardee 
le e\"lenmek memnudur. 

ıı;teı.. ... ındck· 
"'titınclc .. 1 Çocuk, bir gün Muayene neticesinde kızcağızın zavallı kızın mektep arkadaşları.,. 

Uıcre evden çık- evvela tecavüze uğradığı, sonra, dan ıbirinin daha meçhul bir adam 

Fıçı yerlilerindeki bu anane\ i ev· 
lenmek mecburiyeti eskiden daha 
ş Jd_tli imiş. Bit erkeğin da) J 'eya 
tc) ze~inin yalnız bir kızı değil, bil .. 
tun kızlarım almaya mecbur imiş. 

Kendisi ölünce karıları gene kendi .. 
sinin erkek kardeşlerine geçermiş. 

dövülerek öldürüldüğü anlaşıl- önünü kesmiş ve ona kendisi ile 
mıştır. Çocuğun elleri arkasından beraber gelmeyi teklif etmiştir. 
telle bağlıdır ve yüzü gözü, sopa- Fakat Ayris ismindeki bu kız, 
dan farkedilemiyecek hale gelmiş •. tehlikeyi anlamış, adamın yanın

tir. dan kaçmıştır. O sıraaa uzaktan 
Polisin tahkikatına nazarap., ço- bir iki kişi geçtiği için, meçhul a. 

cuğun, evlerinden mektebe giden dam daha fazla israr edemiyerc1t 
ve oldukça tenha §ehirin dış yo- tarlalar arasında kaybolmuştur. 

lunda, motosikletli bir adam tara. Oradan motosiklete binip uzaklaş· 
fından kaçırıldığı anlaşılıyor.. tığı zannediliy.or. 

Çünkü, o saatlerde bu yoldan Polisin kanaatine göre, bu, Pa-
motosikletli bir adamın geçti fi i;Ö- nelanın katili olan canidir ve C'ra. 
rülmüştür. lar.da, küçük kızları tuzağına dü

Bununla beraber, cani henüz şürmiye çalışmaktadır • 
bulunmuş değildir. Yalnız, cina- Bir manyak olduğu anlaşılan bu 
yetin ertesi günü, ayni şekilde bir adamı sıkı bir surette aranmakta

, Mdisc daha olmak Umcykcn, ca- d.r • 

Bir adam paranın üzerindeki 
kıza aşık oldu ! 

Zengin Amerikalı, aradı, taradı; 
resme modellik eden kızı buldu 

ve evlendi 

Fakat F'ıı;ılılann •• ı güzel dansla· 
n harp danslarıdır. Fıçılılar bu 
dansı muharip kıyaf etlerile, uzun 
harp sopaları ve kargılarla döğü· 
şerck, alevlerle yanan büyük bir a· 
teşin etarahnda oynarlar. 

Bugün misyonerlerin uzun zaman 
danberi sarfettikleri gayretle Fıçı 
yerlileri arasına hristiyanhk girmi~ 

olmasına rağmen yerliler bu dayı 
ve teyze kı~ıyla evlenme ananesine 
fe\kalade bir taassupla bağlı kal· 
mışlardır. Fıçılılarrn eski ananele

Fıçı(ılar bu dansı en süslü elbi· 
selerle oynadıkları için temaşası 

fevkalade hoştur. Mütemadiyen ya· 
nan ateş ise hem dansın manzara· 
sına, hem dansedenlerin yüzlerine 
akseden kızıl alevlerile bizzat dan· 
sedenlere fevkalMe bir vecd ve he-

r almz Ö1l kmnı 5:: ! •• I' " j;' g "i /Ü de· rinden hiçbir Suretle terkedemedik• 

yecan verir. 

Fıçılılar bu danslarını 30().400 
kişi bir arada ve hepsi biranda bir 
iple hareket eden kuklalarmış gibi 
şayanı hayret bir maharet ve bcra· 
berlikle oynarlar: 

300-400 insanın hep birden tek 
bir iple oynarmış gibi O)-nayışları 

hakikaten görülecek şeydir. 
Muharipler üzerlerindeki gayet 

zengin süslerini bu danstan sonra • 
seyredenlere dağıtırlu.ı·. Galiba, • 

1i ile kapa1 • .1ıış biı ı; .. ç kız !eri diğer bir şey de evlenme zaman· 
larındaki merasimdir. Bir evlenme 
olduğu azman eski adetler bütün 
telerri.ıatile ihya edilir. 

Hele bir kabile rei~inin evlenmesi 
büyük şenliklerle tesit olunur, o va· 
kat bütün kabileler ayağa kalkar. 

Paraya Aot1ı: olanlar u değildir. ~ 
harplerden sonra Fıçılılan ganai· 

Fıçı yerlileri için dünyanın en 
bü) ük hadisesi bir kabile reisinin ev 
lenme,,idir. Ortalık biribirine girer, 
eğlenceler ziyafetler, merasimler bi· 
ribirini takip eder. Uzun urun ~
likler yapılır. Ve bu ~nliklerde har 
firren de eski adetlere birer birer 
riayet olunur. Ben Fııçı adalarında 
böyle bir evlenme kıyametinde bu· 
Ju, muştum.Güvey Re,aların reısi, 

ge.in de Bau prensesiydi! Fakat Robert Duval ismlndeJı4 bir J min lezzetine alıştrırmak için!. •• 
Amerikalınm paraya ~ık olueu 
bambaekadır. Fıçı yerliletinin evlenmelerinde Bir Malayli\ yer'"· i • ,İrıın ve Fıçı adalarının en büyük kulübe· 

de çok garip bir ananeleri vardır. !erine sahip olan bu prens ve pren-Amerikalı geçenlerd~, bir iş için kulnk süsleriyle .. 
Budapeşteye geliyor. üç gUn kala- Fıçılılar.ın ~vlenecekleri kadınlar ev· se in şahane düğünleri bUtün Fıçı 
cak, gidecek. Fakat. Pe~tede bulun· velden cemiyetin örf ve adeti, yani ooerler. Ananenin ve kaderin bu ni· yerlilerini coşturd~. 
duğu mUddet zarfında eline geçen kader tarafından tayin edilmiştir. şanını kimse bozamaz! Fıçılılarm düğünlere verdikleri 
paralar arasında blri.eina S.Şık olu. Bir erkeğin ancak ana tarafından Şayet, herhan~i bir hadise sebe· ehemmiyet görülecek şeydi. 
yor! Bu, Macarların 5 pengölUk pa· dayısının, yahut baba tarafından bile, erkek tarafı da, kız tara~ da Gerek prens ve gerekse prenses, 
ral~rmm üzerindeki genç kız res- teyzesinin kızını alabilir! Yani a· bu kaderin evvelden biçtiği izdivacı asilzadeliklerini ve şahaneliklerini 
midir. na tarafından dayının veyahut baba yapamaz, her ikisi de ba~kasile ev· ~östermek için en aşağı otuzar, kır-

Rcsinı Robert Duvalin o kadar tarafından teyzenin kızı akraba· lenmek mecburiyetinde kalırlarsa kar metre uzunluğunda ağaç liflerin 
bo;:ıuna gidiyor ki, onun modelini sından o erkeğin kansı olarak dün· bunların çocukları biribirlerinin r den örülmüş kumaşlara sarılmıışlar-
muhakkak bulmak istiyor. Nihayet, yaya gelir. kard~leri sayılır. Bu çocuklar ve· dı! 

paraların tızerinde Macar kadmrnı Hatta, şayet erkek bu kızla evle- levki başka ana ve babadan dünya· Yüzlerce yerliler en güzel elbise-
temsil etmek üzere modellik etmiş nemese dahi iki tarafın da akrabası ya gelmiş olsalar dahi, kardeş ol· terini giymiş, bütün süslerini ta"' 
olan kız bulunuyor. Bu, Rozi Toth merlkalr, derhal onunla evleniyor kıza evlenmiş ve onun karısı naza· dukları için aralarında evlenemez- kmmış olduktan halde yeryer ya .. 
isminde 22 yqmda bir kızdır. A· ve beraber Amcriknya gidiyorlar... rile bakar. On::ı o suretle muamele !er. nan ateş yığınları etarlmda yüzler

1 Kızı l Göl g e 
................................ m-.ı 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI · 
ce dümbeleklerin dağlan hoplatan 
nağmeleri arasında ta sabahtan ge'" 
ceyarısma kadar silren bitmez tü• 
yenmez danslarına giriştiler. Sabal:i 
tan geceyarısına kadar süren bu 
danc;larda bir tek kişinin yorulup 
da: 

- Of! .. 
Dediği dahi görülmüyor!.. Hindi~ 
tancevizi J.abuklarından kadehlerle 
içilen kava içkisi burada bir impa'" 
rator sarayındaki şampanya kadar 
sarfolunuyor:.,, 

Ertesi günü gene ayni coşkunluk 
la danslar ayni cünbü~ler devam e
diyor. 
Dağlar bu ~enliklerde Fır.ıılılarm 

domuz ve.kaplumbağaların kemikle 
rile Meta dolmuJu! . . 

Bütün ~·~ liler e\ !enen prensle 
prensese yığın yıf,rın hediyeler ge
tirmişlerdi. Fakat bu hediyelerin 
gelin güveyin malı olduj:;ru zannedil 

• 1 
mesın ... 

Zira Fıçı !ldetince kabileler ef ra· 
dınm getirdiği bu hediyeler tekrar 
kendilerine mukabil hediye olarak 
dağıtılıyor! .. 

Ben Polinezyalıların kava deni· 
len ve bir nevi biber köklerinden a· 
ğızda çiğnenip sonra da hindistan· 
ce,·izinin sütüyle karıştırılarak o ~a· 
rip milli içkilerini i~te ilk Fıçı ada· 
lannda ve bu Reva prensile Bau 
pren:ıesinin İJdi\'BÇ şenlikleri ~ 

ne içtim. 
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A diirrahman kapıyı kilitledi ve sivri 
hançerini Arabın g;jğsüne dayadı 

- Hilnkfır odasının tam karı;ısın
dald kUçUk odndn yatar kalkar a

cuze." 
Kara Abdllrrahman fırnldı ve ka.. 

pıyı yavaııc;:a ara.lıkladı. Etrafı dik
knUe dinledi. NilUfer ona bakacak 
halde de.ğildi. İçi bayılıyor, gözleri 
kararıy.or, beyni uğulduyordu. 

AbdUrrahman koridorda parmak
lan ucuna basarak yilrüdU. 

Hilnkar odasınn doğru ilerledi • 
Karşısındaki odaya kulak verili. 

1çerde vinçle eııya çekilinni, ~lbi 
bir horultu duyuluyordu. 
Kapının tokmağını yokladı. Arka-

11mdnn kilitliydi. Hafifçe vurdu. Bir 
daha vurdu. Bir da.ha vurdu. 

Koridorda ayak sesleri duyuldu. folu~dıığunu da tee sür \'C ıstırnb:a 

Abdürrnhman bir kenara çekilerek gôrilriU. 
bekledi. j Osnıanh tnrihl mU\•errlhlcrl, bu -
Dışarda, sesin geldiği yer araştı. lundold:ırı de,·irlere muarıın ayni 

rılıyordu. İçlerinden biri söylUyor- saltanatın bir temadisi olıın zamıın. 
du: 1 larmıla herhangi bir tcn!dclde sa

- Bu Arnbm feryadıdır, odasına mimi n bltarııf değillercll. 

bakalım! ı Xlce tarih \'llkııy!f bu yUzden 

AbdUrrahman için yapılacak ha- meskut kalını~, nice hiidlsclerln ha
reket Ç<>k mUhimdl. Herhalde an- şin ,.e gayrlmedeni tezahürleri bir 
yanlar birkaç kişiydiler. Ve nihayet (hUnlwr kerameti) nuıhlyctinde lza
bunlarm da elleri· armud devşirml- ha s:ah~ılrnıştır. 
yecektl. O de\·lrlerde TUrli, O manlı de,·1e-

Abdilrrabman hazırlandı. Kapı ti camiasından a)TI vatanlan olan 
5iddetle vuruldu. AbdUıırahman ön. bir ayn kavın gibi tclfıkld olunur. 

do. 
Tarihin ancak 11on dcdrlerlnde 

Bu sözluinıfzle Hnmmcrl müda
ra.'\ ettli;rfı lz anlaşılmnsm, Uanııncr 
rUrkü tıınıınazdı ki onun dUsmnm 

olsan. TiirkU famsnydı, onun bugün. 
liü ~ibl teb:ırliz etmiş, lime mal c
:lllmJş tarihini, h:ıyntmı, lrUıtUrünü, 
\'arh&'lllı, meılcnlyettnl bllmiş olsay
dı, o da Tilrk milletine bug\lnlln ta
rlh ilmi gibi hUrmctlc \'C kendi ec-
cJaı:lı olarak hayranlıkla bağlanırdı. 

llamrnerl methcbnedik. ·"nu gibi 
izahlarmda kat'iyyen bltaraflıktan 

ayn lmamısfır .,, dedik. 
Bugün hakiki hü,iyetlyle bir O~

manh tarihi yoktur denilebilir. Ham 
mer kadar Osmanh ruU\'errlhlerl de 
bitaraf dcb'1ldirlcr. O devrin tarlhL 

Ve nihayet çatlak bir ses cevab 
verili: 

- Kimdir o? 

ce cevab vermedi. Bir hareket bek
liyordu. 

Neteklm birkaç kişi kapıya aban
dılar. Kara Abdürrahman birdenbi
re kapıyı açtI. Hepsi iskambil kfiğı

dı gibi Arabm le§i üzerine devril. 
diler. 

TilrkçUlük cereyanına 'ahld oluruz nl llammerln ıınrfettlğt enerji \'C 

ve nihayet bu cereyan AtatUrlrlln ftw.llyeti sarfederek bu dC\irdc ha
ll1:iıb'"I yeni dc\irle bogtinkU nrhğı- zrrhyablllrsek o zaman biz de hün-

- Benlın kalfacığım. Seninle bir 
ıey görilııcceğlm. Aç kapıyı. 

Sesine daha taze bir erkek edası 
:vermişti. Zaten Arab kalfanın 

~eciklerden §llphesi yoktu. Ve 
hele kaç defa böyle tatlı uykusu a
rasında uyandırılmış ve paralı, kAr 
h bir işe sevkolunmuştu! 

Kara Abdilrrahman bir yay gibi 
Uzerlerlnden fırlıyarak koridora a
tıldı ve çok i~i bildiği yollardan bir 
rilzgfir gibi kayboldu. 

Belki akşama kadar aradılar. 

nı bulmuştur. 

Osmanlı mttverrlhlerl 68erlerlnde 
Türk tarlhlodeıı ziyade padişahlar 
saltanat tarllıinJ tebariiz ettJrmeğe 
çalışını' n bu yUzden, lcab eden 
yerde, tahaddtts eden gayrlmcdenj 
hareketleri Türklere atıftan çcküı -
meınl11lcrdlr. Klmbilir yine hangi vezir, kinibi

llr yine hangi nedimeyi istiyordu. Hic;:blrl bunun kim olduğunu far- Hammer, tarllılnde Türk \.-arlığı-

Kalktı, arkasına hırkasını aldı ve 
bpıyı nralıkladı. 

kedememiştl. Yalnız Uzerlerinden nı tanonış biri olarak görülmez. O, 
atlıyanm ancak görebildikleri bal - Osmanlıdan başka müstakil hilvl -

Çapaklı ve krpkırmm gl5zleri, ka
pıdan içeriye sUzUlerek giren Kara. 
Abdllrrahmanı fnrkctmemiştl l5nce. 

dırlan, onun dev vUcutdu blrl oldu
ğunu gösteriyordu. 

(Devamı var) 

Bbe admı vermfyen karllmlz'6: 

yetil, mllli \'arlığı insanlığın doğu • 

mundanbcrl b~lıyan kudretll, asil, 
kttJtUrlil bir Türk mlllctl olduğunu 

bilemezdi. 
Neteklm Avrupa.nm tarih lllm -

Abdllrrnhman kapıyı kilitledi ve 
ince, sivri, parıl parıl pnrlıyan han. 
çerini çıkararak birdenbire Arabın 
gOğsilne dayadı ve haykırdı: 

- Gık demen kara canını 

"Kara AbdUrrabman tarlbi roma- lerl do bllcmemJşl:crdir. Bu itibarla 
runm 83 tlncU tefrikası altında tah- dU~lığı Osmanlı camlasma, sal
fjiye aekllnde llammer hakkında tana.ta, hUnkArma, ordusuna, ycnl-

cehenneme gl5nderlrlm kahpe! 5öyle yazılmı,tı: çcrlslneydl. 

Arnb kalfanın dudakları hemen 
n:ak görmilş gibi çntır çatır çatla
mş, benzi bUsbUtUn kararmış, dili 
kurumuştu. 

"Bn hlldlse, httnkirlar zamanmm 
mahlyctinJ izah için ne gUzel bir 
örnektir. 

Görülüyor ki llammer Osmanlı 
O da Abdllrrahmanı tanıyordu. 

Bunun korkunc;: menkıbelerini bllmt- padl~ahlan hakkında bu bakandan 
hUl..iim verirken aldanmanuı.tır. 

yen yoktu. 
Şimdi Kara Abdllrrahmanm bu. 

rada ne iş1 olablllrdi, elbette hayır 
:için gelmemişti. 

- Ne istiyorsun benden? Diye 

Zaten Neşri, Sadeddin, E\'Uya Çe
lebi, ........ 61, Sulakzadc, lstırabon, 

Lhiyus, llac.ı Jfallfc, Aşlkpaşazadc 
tarllıi gibi yüzlcroo ese.rl mezcedn 
Hammcr bu gibi lzahlannda kat'iy. 

titrlyerek sorabildi. 
Kara Abdürrahman dişlerini gı- yen bltarafıktan ayrılmamı~tır . ., 

t:Irdatnrak cevab verdi: Karlimlz, ll:ımmerl metbü sena 
_ HUnkll.ra NilUferlc benim ko _ ettiğimizden cndiı;e ederek Tilrk 

düşmanı tanınan bu mü,·crrlhln pa. 
nugtuklanmı ne diye söyledin cadı! 

Arnb kalfa Knrıı. AbdUrrnhmanm dlşahlar hayatına alt yıızılarmda 

dl eldi 
•. ni 

1 
k ı asla bitaraf olmadığım sö:\'IU~·or. 

:ne yo g gı an amış, verece 1 · · 
cevab bulamayınca, haykırmaktan Jlammcr Osmanlı tarihini yazar. 
başka çare bulamamış ve korkunç ken, hlldlsc ''c mknJil tahrif etmiş 
bir çığlık atmıştı. j debrfl, belki kendi hesııbmca doğru, 

Fakat Kara Abdilrrahmnn, clln - ı dürüst ,.e modeni hulmadıı:_., nokta
Heki hançeri bir hamlede Arabm 

1 
ıarı ağır tabirlerle ifadede ifrata 

g0ğsllııe batırdı. Fışkıran kan Ustil- Yarmıs \"e bu baknnd:ın da bazı 

nn başını berbad etti. noktalarda bltarnflıktan a.yrılmı, bir 
Arab kalfa, bir hınltı çıkararak mü\'crrlhtlr. Buna şüphe yoktur. 

J\bdllrrnhmnnın ayaklarmrn dibine Osmanlı tnrlhlerl lı:lnde Natmad:ı 
krvnldı. TUrkUn (Etrakl bUdrak) diye \'aS• 

Çapraz eğlence : 

.. 
2 
3 
.. ~--~'-ı.-J 
5.__ı--~ 
'1---1--ı.~ 
7 

8 
9 
to 

Yukardan aşağı& 

1 - Vapur garsonu - Kamara 
memuru). 2 - Beyaz - Bir ölilniln 
kalan malı. 3 - Bir nota adı - has. 

talara verilen. 4 - Adetler, l5rf
ler - Meydan (öz tUrkçe). 5 - Ku
lübe - Mükemmel. 6 - Düz saha • 
Yaka silkme. 7 - Rıza gösteren -
~aretler. 8 - Çocuk gıdası - Al
manca evet. 9 - YUrüyen bir cis
min geçtiği ve muntazaman devret. 

Uği yoluna verilen ad - 1üıve. 10 -
Baitten. 

karların, bünkAr saltanatlarmm, sa.
raylannm, hünkAr vezirlerinin \'C 

mllletin ba.'1Jla sık &ık ba.dlrcler ve 
felnkctlcr getiren dllzme askerlnJn 
düşmanı olurduk. 
Osmanlı mUverrlhlerl, Orhıı.nm 

bir Bb.an!I prensesiyle lzdimcrm 
yıı.znıadılal'. Hıı.ınmer bunu yaurken 
Knnhıı;üzenl yerlere çalarak bah -
setmcktcn de geri dnrmamı:t bir mU 
verrlhtir. 

Ellmlzde Hammerln tarihi .,,ar. 

Bunun !>ltaraf olan ve olmıyan ta.. 
raflarını bugün takdir edcblllriz. 
Şabsmm Tilrk dil~ olmMmm 
bizce kıymeti yoktur. Bu mU,•errlh 
6U hadisede bitaraftır demek onu 
takdir etmek değil, hadisenin me -
hazlıım doğrul nf;"Wl ıı Uade etmek-
tir. 

Soldan sağa: 

1 - Knrmakanştk olma. 2 -
milsveddcsi - Yumuşak (fransızca) 

3 - Arazın mUfredi - Çokun aksi. 
4 - Kadınlardan çoğunu baştan 
çıkarmakla muhakeme edilen bir 

kadının adı - Mahvetme. 5 - 1ti
yad (alı~a) • Su yolu. 6 - lki 
şeyin beyni - :lşııretler. 7 - İstir-

ham - llgi. 8 - Yayın arkadaşı -
Bir nevi deve. 9 - Fransızca ça
yın adı_ Bir kasabamız. 10 - tınan 
etmek. 
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Gen(: kız başını knldırml!l, gözleri 

onun dudaklarınaan, çıkan her ke
ıimeyi bpmek istiyormuşçasına, dik
kat ve m~habbetle dinliyordu. 

Delikanlı etrafına bakındı, cadtle
Je kimseler yoktu, tek tük otomo
biller geçiyordu. Diyana doğru e • 
{;"ildi. Elini ensesinden geçirdi ve 

başını dudaklarına çekti. 
Genç kız mukavemet etmedi. Bi

liikis, aşk sevkitablislne kendini 
bırakarak bakir dudağını ilk aşk 

dpücüğünün sarhoşluğuna teslim et
ti Uzun bir an soluklan biribirlne 
karışmış bir halde, Diyan geri çeki 
linceye kadar, dudak dudağa. kaldı

lar. 
Klerjo ona dUşilnmek lçln vakit 

bırakmadı. Kulağına aşk cllmleleri 
fısıldadı, ona her şeyi unutturdu. 
öpUcUkleriyle onu evlenmelerine 
razı etti. Fastan dönUnceye kadar 
kendisini beklemek vaadini aldı. 

Genç kız artık delikanlının her de
diğine "evet" diyor, aşkın mucize. 

sine o da inanıyordu. 
Klerjo: 
- Sevgilim, dedi, vazifem beni 

haftalarca senden uzak bırakacak. 

Birka~ saat sonra hareket edece -
ğlm. Dönilnccye kadar sen yalnız 

knlacaksm. 
- Sana her gün mektup yazanın 

Jan. 
- Evet. Fakat ya ben yokken 

bir şey olursa? 
Kızın gene endişelendiğini ve si

nirlendiğini görUnce hemen ilô.ve 

etti: 
- Bir şey olamaz tabii! Ne ola

bilir ki? Lll.kin burada sana nasihat 
verecek, seni himaye edecek biri ol
duğunu bilirsem daha müsterih ola. 

cağını. 

- Babam benimle Jan .. Onunla 
bu sa~ah konuııtum, beni tamamil~ 
serbest bıraktığınr ve kalbimin se
c:eceği erkeği ew,.1dcn kabul ettiği· 
ni söyledi. Eve döner dönmez ara· 
'llızdakl askı ona s5yli\'eceğim. O

lur mu? s5yliyeyim mi? 

- Söyle tabii... Yalnız bana bir 

şey vaııdetmeni isterim. Dinle beni. 
Burada Niste bir adam var ki diln. 
yada ancak ona karşı mutlak bir i
timat beslemekteyim: Binbaşı Be -
nuva ... Bu ismi iyi aklında tut. Sa
na adresini de yazıp bırakacağım. 
O benim eski şefim. Şimdi mııalc • 
eer malfıl. .. Hareketimden evvel o. 
'la senden bahıııedPrek seni manen 
hİrt'lavesine ıı'mnsını rica PdPccğil"1 
Kabul ed<-ccğlnc eminim. tcnb etti· 
~i zatl'an on:ı ba&vı1racağt'1a ycl""1n 
0 t sev,..nım: A nenle hu sayf'de rnUs· 
•ertb "lanık bın·arlnn t!"rrı'ııbillrim. 

- Yemin ediyorııM Jan. 
Jh ''l'T"inl, uzun bir öpUcUkle te· 

vid ettiler. 

lV 
_ Allah Allah! Bu nasıl olur? 

Bir daha anyaynn. 

•ı'nr.;.,rn~m&ı ~•rı 01mıo0rn•ınt!Jta1m~111 • \ • . t . . . ..: . ' '; • .... m~l3!!tE1ıırrn :-.f1 ;,JTp1"01 ~tıın,,."• · 
- Fakat, herhalde, ne kepaze, ne kötü 

bir ~Y olduğunu siz de görüyorsunuz, de
~·ı ., 
6 1 mı .... 

- Mademki siz öyle görüyorsunuz ... 
- Nasıl? ... Sizin fikriniz bu değil mi? 
Milbhem bir haro..ket yaptı. Herhalde 

benim soruş tamından cesareti kınlıyor, 
hakiki hislerini söylPmekten çekiniyordu. 
Bu tereddüdünü görilnce, kendimi tuttum. 
Daha yumuşak bir sesle, : 

- Haydi bayan Melike. dedim. Samimi 
olarak duygunuzu ı:öyleyiniz. Bu ila,·e hak 
kında ne düşünüyorsunuz? 

Gülümsiyerek ifü::ıf etti: 
- O kadar hiddellisiniz ki, fikrimi ser

bestçe SÖ}'lemeğe çekiniyorum, doğrusu ... 
- Evet, kendime hakim olama \ m: biraz 

fazla teessüre kapıldım. Fakat, çok kıymet 
verdiği bir eserinin tamamile mahvolduğu· 
nu gpren bir insanın ne büyük bir yeis du
yacajını siz de takdir eder iniz, değil mi?. 

- Fakat, orta:Ia ben mahvolmuş bir 
şey görmilyorum ld ... 
Boğulur gibi olarak: 
- Nasıl? diye haykırdım. sız .• 
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- Vallah ... ne bileyim .. şu harabeler .. 

ve üzerinde yük"elcn şu konak hayali.. Oy· 
le güzel bir birlik vücuda getirmiş~er ki... 
"Yo:< olmuş .. ile "mevcut olan., "hayal,, 
ile (hakikat), biribirlerinc öyle nefis bir 
şekilde kenetlenmişler ki ... 

-Yani? ... 
- ... Ben bu illiveyi fevkaHide buluyo· 

rum .. 

- Fevkalnde m!? 
- Evet .. Fevka1fi1e müessir!... Biı:z 

milbhem olmakla beraber, pek muht::şem! 
Rüya ile ha1~ikat biribirine kan~mış ... Ah; 
duydu!d::.ı.:-ımı iyic~ i':ıie ede',ilsc:n ... Yal· 
mz şu ka:!a ·mı SÖ!'liyeüilece~rm: Bu ese
rin ka,...r~ı~d:ı in a:ı. v,ôzlerinden yaşlar 
boşanacak kadar büyük bir heyecan duyu· 
yor! Bu bir mazinin uyanışı ... bir yeniden 

dünyaya ge'işin ifadesi ... hen ... ben ... 
Sözleri boğazında tıkandı. Birdenbire. 

gözlerinden yaşlar boşan:iı. 
- Bir re min bu kadar manalı olabilece-

ğini, bu kadar heyecan verebilec~ğini hiç 

bilmezdim ... dedi. 
Hiç beklemediğim bir tllrzda, benim si

nirJendigirn 5eyi mlidafaaya ka'kı~ma-=ma 
evvela içerlcmis olmakla beraber, onu din
ledi kçe hiddetten gôziimü bürüyen gaflet 
perdesi yavas yava~ rıyrı! h. I"albinde& t~
~an duygula:-m ha1.i!i:ati HaC:e ettiklerini 
anladım. 

Hayret' c::3.,ıd c;:m li ta',!0m:i~.., mi t:•c 
b'r ~eyya'e ruhuma akıyor ,.e ta ddn':k
lerin1~ alci}cr yap)"Or. Ş'm:ii na :: , mda, 
arıt peyzaie hiçbir ıaraı dokunmıyan btı 
hayali bina, derin bir şiiriyet l.azamyor. 

Yiircğ'mi, c::imdiyc kadar farkına varma· 
cıi.hm inceliklerin yeni heyecanlarile, derin 
akblcrile dolduruyor. Bu i!fiveyi ilk gördü· 
ğ"'ım anda kapıldıl'Tım teessür ve yeis, onun 

hakiki kıymet \'e güzelliğine karşı göziimü 
k1ry-ımı"tı: falrnt Melikenin ikazı bu perde

yi ka' \·rdı. ·şimdi yeni bir görüş kabiliyeti 

kazaıı:ı'1 t;öz'e:-im o ha;·al~t halindeki bina· 
nı'1 biitün gi.i7,.Jliğini ruhwna naklediyor 
t::ı'ıtec;-;uunmıia garip tesriler yaratıyor .. 

O ka1ar ki. Meta yeni bir mahiyete bürün· 

müş o1an p,., .. ,a;ıma baktıkça, Şimdiye ka· 
dar duyma1ığ:m bir heyecan ile yüreğimin 
ça ·p+ığını ri -~ettim. Fa~kına \'aTmadan, 
ira i .. min h:ı ·ici'l:!e bir t .. s;r ve hisle, ağ· 

zımaa., şu bc:denmiyen sözler çıktı: 

- E\ nt' ,.~·· rrtizeı: korkunç derecede g~ 
zd! lmri~ul:de! 

g: a .... ·ev'1 ; Jıid 1 t"- ... , cozı"'3, fa '(rn· 
v~ı ""~ ·.,,, P t: .. ~ ırım ha~i:ir.d~ o1ara1 

1:-u ., ~·dır' .. hi Ö"' a'"fetm"!!ll beni biic;bütü-. 
~::.~ı.ttı. A. :ı.k tam~mi!e mağ'up olmuştum 

(Devamı var) 

Nal< leden: f• 
Spanopulos çalışnıa od 

dönUyor, hanl harıl bir 
0 ust 

tırıyordu. Masasmın 

rışıktı; kağıUar, deft it 
beriye atılmış. dosya dOtJ. 

rak dosyalar çıkarılill~ 
Ustüne gazete kupUrle 

Durdu. Etrafına ııaşltıJI 
kındı. Kafasından kaçlll 

nan aklını hıt.ınak ıste 
!eriyle §akaklarını bııstl 
dandı: d 

- Nasıl olur! :su ~ 
öğleden eV\'Cl yazıhaneıı!P" 
sine koyduğumdan eı.nl t ıs 
yi kiliUedlğimi de gıı:Yetıe" 

d ya yorum. Bunama lIJl ur! 
gitti bu! nasıl kaYııol 
bilir! 

Tekrar masasının urd" 
Çekmeyi telii.şla arııO 4ı1 
kağıtları birer birer ~ 
Nihayet Umidinl kCSC 

ir 
- Yok vesselAın ! b. e 

yorum kaybolan bir lğıl 
' bUl kadar araştırmııyla 

ya çalınmış! e1l 
Koltuğa ç5ktU. B831 

rasmda dilşUndil: çşı 
_ Kim çnlablllr! g&Jı 

mln menfaati var? ad 
"bUyUk patron" u.n 
biri... Fakat muhaltka~llP 
ıacak. ÇünkU ötekinin JbuP 
.al için sebeb yok. l{a rıııllf 
dün sabah dosyayı g~ 
ladığım iQin şUpbele 
Kapı vuruldu. 

- Kim o? 
Ayni zamanda henıetl 

dan fırlamış ve yerlere 
lan kfığıtlan acele topla 
muştu. Kapı önündeki ce 

_ Benim, Konstantln

- Bir saniye bek1C···
11 

Bu bir saniye bekle) 
d 

sllrdU. Spıınopulos eır 
evrakı toplayıp çekJtl .. 

Urdikte .. 
dolabına yerleş si 
sası başma geçti ve ııe 

- Gel. {tll 
Uşak içeri girdi. ı;; 

lamladı: ~ 

- B·• eabahkJ post&> 

efendim. ~·· 
- Pek filA.. Koy eur-pP 
Konstantln gUınilV t~ 

tup ve gazeteleri nıs.11 , •• eli 
koydu. Çekilmek ıızere. 
pulos sordu: <lfl 

_ M. Hangsiyi d~~jll) 
ra veya bu sabah go pilli " 
_Hayır efendi.JX!· cdi· 

Janberi köııke geıııı 

ını! ede 
- Hay1r, teşekkUr~e1 
Yalnrz katınca dllş Şll il 
_ Hangsi gelınernlş~!JI) 3 

vayı çalan o değil··· ptU 
GözU, biraz evvel geıııttl 

'uplar arasında birine .. a. 
• çe .. 

~ı bir vazı dikkattnı _.11.. 
' • \'!fi"" 
"!arfı aldı, evirip çe 
oosta milhrilne baktı: 
. Monako, 12 Ağustoll ... 

Mırıldandı: ~ 
_ Postaya dUn .;e pi 

onlar burada... Bcndell 

' ? ar. ısııJ 

Kaybolan dosya 4"'_ 
verdiği endişe bir ııat e'1J 
tı. Zarfı yırttı. lçind 

kll.ğıdı okudu: 
"l'annki ıs A~to5 

lO 4!> de \'erdiln ıı,ı;rı!J' , . ıd 

nonun biraz ııerslnde .ıı' 
k1Ub"s1 ,·anında arab ..o • geJ"" 
'>eni bl':de)i.,, Yclnıı fi' 

Kekeledi: 
Jı.ci°' 

- Şef çağırıyor. bil 4' 
Knybolan dosyın•la 

{ıknsı \'llr mı~;dı ! ı1 
rJıı' .ı• Telcfo,:ı '"arıldı. ~v 

'mnu Fimdl akıl cdcf1l~ 1 
ıun Niste olup oıınndl~ıııl 
·ı ı· ··"'l"lı. Tel"fon cttıı130ıd"' 
-;in bir b ane nrııtJı. bC 
...,~!{ .. b mükemmel bir 

bilirdi. 



li llıralar, 
111ılatan 
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H ınçak'azan: i
1

hiiia li Beni anla, kızım ' • Çeviren : Suat Derviş 

başlamış bulunacaktı 
- Evet benim Regine .. Kımıl-

'u ~1de danma, yat, fakat ağlama.. Rica 
bir 1' lllutab k ederim yavrum ağlama 1 Bana na· 

İ!ıijYalgraf Çekt~ kaldık ve E· aralık Yozgat ve havalisinde Si-ı t;maımızı yapıp kararlarımızı vere- sı~. kin~ıa: göz!erle bakıyorsun? 
'b~ bir ad ·Bu telgrafı nckrim ile birlikte aza to la ·an bilirdik. Gozlerının ne dık bakışı var?. 

ır •~lıi CUtuınız , t · p ) B . d" l ! s·· ·· ·· k B t~ ~ ·r >ası ası Surpik Merzifona çıkageldi ve der· Surpiğin bu teyakkuzu büyük bir enı ın e ozumu esme. u 
~Q 'ıiıı"dun. tclgrafhane~in hal bizi zi)'aret etti. tehlikeyi önlemiş oluyordu. Şımdi 1 a~ş~m anlanuyacaksın söyledikle-

. ~ bu~dan Son . - Son günlerde, dedi. l\Ianiclar yapılacak hareket daha büyük bir rımı .. Fakat uzun seneler sonra 
ğı ldır, Fi!hak~ı san ası bazı hadiseler sezmekteyim. ehemmiyet alıyordu. Şehirlere da- anlayacaksın .. Çok geç anlayacak-

i'aı:ı ıarnan bira ıka hadi"eyi _ Ne gibi? diye sorduk. ğılmış olan ve sivil kıyafette, zap· I sın ve o zaman ban. a. m. uhabbetini 
a atı t·ı- r z Ropen Ce•""'· kl k fk ad d ~ • ll'i, a• •a - Civar kariyeJerde, şehirde, ka· tiye kıyafetinde bulunan bu yaban-

1 
v_e çocu u şe atını ı e e ecek-

~t}" 'Sine ver;~ aldığımız sahalarda bir takım yabancı insan- cılan tarassut altında bulundunnak ,. sın .. 
~ biı Söyledik r hazırlacb- Iar türedi. Oteller, hanlar, dolu, bo~ ~er hakikaten Hınçaklara karşı a~ Ben senin .. babanla ev~~ndiği~ 
~llar e~rn::,. sa"d; olrnadıgı" 

1

• r-ı"n evler tutuldu. Pazarlarında alış veriş lınmış bir tedbirse, 0 halele, ccpha- z~m.a~ d_aha uç. ya~ında, oy le mı· 
~ ~... e telg f :r arttı .. Buna sebeb ne olsa gerek di- nelerini, silar,larını, miktarım, yer- nımını bır şeydın kı .• 

llıtıct Fuat ra 1 alarak ye düşündüm. Aklıma hilldlmetin !erini ve yani kışlalannr, amirlerini Ben senin anneni uzaktan gör-
: Yazcıı ı/a~aya şifreli bizim ihtilalimiz ihtimaline karşı öğrenmCk lazımdı. müştüm .. Köyde, kendinizden beş 
de i):o~. ız artık ne ol- edbirler alınası tehlikesi ,..,.ıdi. On bir kişiden mürekkep bir top· kilometre ötede oturan bir kom-

ı .~ hf: başından Derhal size bildirmeğe lüzum gör· lantt yaptık ve (Reştuni, Avadis, 1 şu ne kadar tarulırsa, onu o kadar 
tfir \'e Onıer sonuna dürn. Mardiros ve Karabctle, Jirarı) muh 1 tanıyordum .• Annen çok güzeldi, 

O!ın~t~~a ~~i~i~~'-:?11ro·: Filhakika Merzifonda da böyle telif mıntakalara sevkederek oralar·! Re-gine, uzun boylu idi, zayıftı .... 
J Ul\. tanınmamışlara çok tesadüf ediliyor ela vaziyeti takip etmeğe memur et- Tıpkı senin gibi, tıpkı senin gibi 

bit ka noPen Ce du, fakat, bunu manidar bulmak ta· tik. Merzifonu Kaya)•an kollayacak· kızıl sarı saçları vardı. Yalnız ı:>n· 
tOtiln ~&Undur "~hirciyan raf mı hiç düşürunemi~tik. Tomayan tr. da, sende hiç bir zaman bulunmı· 
~ il~·ordu. n~eşe]ı ve mem· 50rdu: Kayscriden on beş gün mezuniyet 
bi~çhtıldU ·y adanı:n ha· - Bizim ihtilal merkezimizi nere· le :Merzifona gelerek vüzbaşı Mah- . 

Sa!aınt~larn~ .. alnız bu nok- den b"ılecek bük" rı.-et">. d . r· 1 .: b '!l ır h muktazı levazımın derhal tesbit e· 
"'"<ı"a ı·· wu mu a mısa ır o an yuz aşı .ı.uaz ar d'I k b"ld' .1 {k"- ~ ond 0 uıum ·· S . ~ . ı ere nezarete ı ırı mesi hükQ-

-'<U"o) • an hah &or- urpik: arkadaşına harbıye nazırlıbrının bır 1 t d kt b 1 ' . 
tttı .. 'a ıta 'ıle ">etti ve bu- 'f . . . . B "f d me o oru u unmıyan ycrlerın 
~ k lI - Olabilir, dedi. Niha'-·et hüku- şı resını vermı~tı. u şı re e mu· ı d .. ti kr.ı t . ır.uıı ~ ın,..akı J • • • • e gene sura e ve ·a e e ı5ar olun-

Uıe . 0YICdj 1' :r • ann mettir. Casusları, hafiyeleri olan vakkaten zaptıye vazıfesı verılcn .. • :o 

~ll t b' l'Jrıt: iş } • alascıa ma- bir koskoca saltanattır. Biz her ih· zabitanın resen ifayı vazife halinde ması ve !1ukumet doktoru bulunan 
ha~~Uatt~iu~;nı. bildir- timali düşünmek mecburiyetinde· elindeki mühim noktalara eheınmi- ı yerlerde ıse doktorların adakat ye· 
'Urdu \ etnıeien ~ enn mer- . yetle dik.kat nazarları celbolunmak- mini ettikten sonra revirlerin ba~ın· 

tıl(ı e bir t:ı ... · luzurnunu i- yız. ta ,.e resen ifa'-'ı vazife halinde oı- l da ve her işe tercihan hazır bulun-
t!i u. a -11ıın ~azın - Peki ne yapalım öyleyse? J 

ile g~ larniın, Abd··lamh ıza _Ünce her ihtimale karşı bütün mayıp da zabtiye kumandanlı[!ıı ve 1 mallarının ternini,mahallin e~rafın 
fırı..- ısti. ''liın u ami- l·a mülki'-·e tuniri mah.•ctine memur j' dan, dürüslüğü ile tanınmış memur-

"<ISı Çak vesaiki mahfuz yerlere koymalıyız. J J 
\"t ,... IUn ~--ı· Yan sos- edilenlerin de bu c:ifrenin tarihi teb· !arından mürekkep birer heyeti seçi-

·•ıUnh -•ı.t ı · - Bu güzel ve mümkün, sonra? " tı. .... ·· asıl"!>~ ınılliyesi lig<ini müteakip mensup oldukları~ lerek icabında baskınlarda ve tan-
ı>"'1lllle nı·· . ...,, ermeni! . - Faaliyetimizi daha gizlice yap . 
,ore b' . Ute\""c"h ere ıs k . d . 1 makamata müracaat ederek bu ci- 1 zım olunacak zabıt varakat~-.nın 

ır k "" ı b 1 mamız anaatın eyını. Top aya- ı ttiıı .. ı. 1 i ınu· h" u undu- hctlere muttali olmaları ve ona göre 1 hini tanziminde bulunmalannın te-
ti -..ıen.~ ıın cağımız meclisi umumi manidar 

l ta"" --:"1rıiyetıe ı"t noktaya vazife ifa etmeleri lüzumu bildiril- , mini. Te~kilatı fesadiyeye mensup 
•1.1erı aat görülebilir. • 'A·ı ı. Şö\le . ctınele- mekte'-·di. ı olanların mümkün olduğru kadar 

~'an lı .. ~en \'e ~ kı: O zamana kadar tam bir cesaret- J 1 
:~ı Cidden le ve hiç birşey hesap etmiyerek Bu noktalar şunlardır: ik~lmet eyledikleri evlerin, mevkile· 

lilıı:ı ~hiçbir s ermeni ol- • ı· · t 1 k k (l\:.nnunuevvelin birinden itibaren 1• rin bire. r. işareti m. ahsusa ile ta'-·in u e 'lhaı 
1 

Uretıc Hınçak umumı mec ısı op ama ararm- a J 

'lllllbrezn ~ Untnamış ve b" daydık. Surpiğin bu ikazı üzerine askerin geceli gündüzlü silah başını ve tesbıtı, bu faalıyct sırasında fev· 
de tC}·e İhbar ası1 oldukta d ır ermeni kiliscı;inde bir ayin yapmak da bulunrnac:ı ve Yerilecek emre mü· I kalade ketumiyete ve mahremiyete 

~ :" ~ aıltınıası. 0ltınarak ora::. ve padişahın ömrüne dua etmek, er· heyya olması. Herhangi bir suretle itina olunması, o ha valide me\·cut 
tıb~nilerct,,.. meni cemaatinin sadakatini hakipa olursa olsun efrada ve zabitana kat te,.kilatı fesadiye mensubunun mik-
~lar eı.·"" 1 de Hınçakla yişahaneye arzetmek için toplanma· iyyen mezuniyet verilmemesi, re- tarının tahmini ile muktazi olan 

\>t tn alı~sı inden birer taa~ b'I daha muvalık bulduk. virleri olmıyan yerlerde müsait bir cephane ve cslihamn vesairi malze-
aı iki \e tahlif . O tarihlerde padişaha dua ettik- evin revir haline getirilerek her ih- menin tesbit olunarak gönderilmek 
~ Oltna liınçakJı ta edılme- ten sonra kimin istenirse aleyhinde timale karşı müdavatı evveliyesi üzere harbiye nezaretine bildirilme· 

il sına dit·'- rafından ll ta,.., . l\l{at olunma- bulunulabilirdi. Binaenaleyh bu hi- yapılmak zarureti hasıl olan yaralı si.) 
s~n l'aı le ile biz de pekfilfi rahat rahat iç· !ara tahsis olunması ve bunun için 

'1-aıq de ılı f: tebliğ edilen 
is ~ltıçak t ra. ~ardı: 

(Devamı var) 

yacak olan tatlı ve mahzun bir ha 
vardı. 

Senin bu iradeli ve enerjik "iz
yonomin !Jabandan geçmiştir. 
Ann~ .. <..nl yor musun, çok iyi 

bir kadındı .. Fakat bir kurbandı .. 
O büyük annen, büyük babanla, 
baban arasında yaşayamıyordu. .. 
Yaşamağa cesareti yoktu .. 

Her sabah güneşi görmek, her 
bahar akasyaların bayıltıcı koku
lariyle dolu havayı teneffüs etmek 
için hayata atılmağa. ölümle mü
cadele etmeğe kafi derecede kuv
vet ve cesaret bulamadı. 

Yavrum, şimdi biraz başını kal
d rdın.. Hayretle yüzüme bakı
yorsun .. Benim de a'kasyaların o 
güzel koklarım duyar bir halim 
yoktu değil mi?. , 

Halbuki babanla evlen.elim. Ben 
onunla biraz kendisi için, fakat 
inan bana bir çok ta senin için ev
lendim.. Senin sarışınlığın ve o 
tatlı çocuk gülümsemelerin içirl 
bu izdivacı yaptım .. Görüyorsun, 
saadete inanmıştım .. Nihayet, yir 
mi beş yaşında idim. O beni sevi
yor diye düşünüyordum .. Halbuki 
George sadece yalnız yaşamaktan 
acizdi. 

işleriyle .dışarda çok uğraşan 
bu adamın içerde evine bakan ve 
anasını çocuğuna analık edecek 
bir kadına ihtiyacı vardı. 

Sana sukut hayaller mi anlatmı
yacağım .. Bana, dürüst, namuslu 
bir adamdı. Çok sertti. Hiç bir 
tatlılığı, yumuşaklrğı yoktu.. Fa-

kat babandı Regine, onun tarafın· 
dm ıstırap çekmemiş olan sen, e
vin, hiç olmazsa sen onu müşfik 

bu hisle hatırlayabilirsin.. Elbet 
te bizi "iyi., seviyordu. Fakat baş
ka şey istiyor.dum. 

nana kendimi teselli edecek bir 
çoc Jk bırakmadığı için üç sene ev
vel o öldüğü zaman, doğrusunu 

isteı sen, arkasından bir kocanın 
arka5ından ağlaı gibi ağladım. E:-ı 
iyi bir dostum ölmüş gibi bir azap 
duydum. 

Sen çok gençsin R.!gine .. Bu ge· 

ce sana bütün bu şeyleri söyleme
ğe lüzum var. 

Bundan sonra sana söyliyecek
lerimi on sekiz yaşının artık u
yanmağa başlıy-.ın bütün 'kadınl:~ı 
ile dinle .. Beni anlamağa gayret 
et. 

Eskiden tifo olmuştun, derece
nin düşmemekte inat dtiği o uzun 
günlerde senin baş ucundan bir 
dakika ayrılmadım.. Çok hasta 
idin ve ben senin çocukluk yata
ğının baş uc.unda sana doğru eği
lerek, seni yaşatmak için her şeyi 
yaptım .. Evet iyi söyledim: Ya
şatmak için!. . 

Çok mükeddersin, çok ümitsiz· 
sin ve bu gece ölmek istiyorsun .. 
Fakat şunu iyi bil ki, ben senin 
hayatını kurtarmağa cabalarken 
bir gün böyle ıstırap çekeceğini, 
bir çok gün ıstırap çekeceğini bili
yordum. Bunu yaptığıma teessüf 
etmiyorum.. Hümmamn içinde 
elimi araştırıyordun .. Elimi alnına 
serinlemek için götürüyordun •. , 
Benden su istiyord~n .. 

Ben ıztırablarını tahfif etmek 
için en ufak bir hareketini bile an
lamağa gayret ediyordum. 

Yavrum, bu akşam ben hasta
yım, çok ağır hastayım .. Sana ye. 
min ederim. Otuz sekiz yaşında· 
yım Regine, babanı sevmedim .. 

Bugün Paulu sevmek istiyorum ... 
Hayatta bir defacık olsun kuvvet-
le, şiddetle yaşamak istiyorum .. . 
Kısacık bir zaman için <!ahi olsa .. . 
O benden sekiz yaş küçük .. Belki 
yarın, belki üç ay sonra benden u
sanacak.. Artlk ihtiyarlamağa 

başlayan metresinden, artık gü
neşte .dolaşmağa fazla tahammül 
edemiyen ve bütün gece dansedin.. 
ce yorulan bu kadından ..• 

Biliyorsun, buraya evlendiğim· 
denberi her sene geliriz .. Bu sene 
buraya geldiğimiz zamana kadar 
buraya senin üvey anan olarak 
geldim.. Sana bakardım.. Senin 
muvaffakıyetlerini uzaktan kont· 
rol altın.da tutar ve artık senin gi· 

( Lülf en sa).'/ O) ı çeviriniz) 

~~r oı~~latına dahil 
I b..ııııh ın teşkiJr: (Salarnon) 
Uıı...""ıdu:ı:.. atın 
·.:~ k ~~ takdird esrarına 
lıa.ıe ""' eHı}·et 1 e Çeteleri-

228 KAHRAMAN HA YDut KAHRAMAN HA ~ut 225 

ı~, ""iltn . O Un:ı ..... 1. 
"<l.ICcfirct esı, V8,k f-..... C1K orta· 

t ~ilae l'aıastan ı bulunma· 
a ~tan Çık ayrılmamak 

~~lu~ bUsü h:~lınası ve ay-
~lilı... -..sı • ., ncte derhal i-
ltırıı::~:t bu 
~-~har tanılın· 

haı· eketin· ı okurnuı: ...... Uıe ın bir nl. • 
· ıı.rit 

0
, &etiriJnı . . Q\alli Yet 

l c,.._·:~ctı~hnı esı ıhtimaııe-
lte h~YiU\ırci gorm ~ 
oı "0Pen· Yanı taın uş 'e 

S ıa:ı ha . ın ın-. 1 etmiş-
i~ ·~i~ b ..... nuniyer 
tr... ~ar !)" u İ§t' me se· 
:•uıı ıılddetı ı. 
ı .. a SQ,,, e ba-:at 
~· de b:qarı ol • nııştı. A-
~·· ır h ına ına w 

'4 da e}·ecan ragmen 

~b~ırı~~kınıasa~ ar~ ~ınçak 
< •lltt ar Yap tılal gü 
~ ilıtııaı· Uç ay sa I) Ordu. Karar 
ıı~da:ı ı ba,ıaır, ... nbra fiilen Hın-
"lll on,.~ ' uluna 

~li ~ eylUJd Caktı. 
~l'll ırı.ın t e Hınçak 

~ llıt ıaı~ i~tıraki~Planması ve b ~
e~· llu ın kuruı e buyuk bir m u-

t ille l illa ı tak ec-
~ ~lunarc tc vazi . arrür et-
•ı ,,!,tliı.: aı.: ve . ~et tamam· l 
\j~ ·q \' ihti1·1 ı e 
~ilde aı Ya acteıni a ın nıuvaf-
~) ıı' ilıtua.;naca.k tl'ctb~uvaff akiye 

?ı.1t ~ılına harekat er konu"-u· 
~ilifon:ktı. ının me\:kil~ri 
bit ı~. eıı ku 

11 
l\aY!5eri 

Alı ... ~l!ll '"~lik kari . :e kadar ikı 
ıh~ r. ~ınrn" ~e ere kad 
~ vllct :·1<1rnış si aı 
llitiıı Ct!~ltni bııiın dikı:alar da· 

i~Uc ~n bu i le t naza ıı
et!diıniz &ene Sur

e geldık. Bir 

oana ve ona yaptıklarınız.dan do 
layı sizi affetmemem, elimden 
gelmiyor. Nihayet babamdınız. 
Fakat şimdi sesinizden dahi 
nefret ediyorum .. Buradan he
men çıkıp gidiniz. 

Dandolo, bu acı sözler 'karşı· 
ıında oturduğu koltuğa büs.. • 
bütün gömülmüş gibiydi.. 

Leonorun gözleriyle karşılaş· 
mamıya çalışarak çıkıp gitti. 

O, böylece çekilip gittikten 
sonra Altiyeri kıvılcımlar saçan 
gözlerini Leon.cra dikti.. Mey
dan okur gibi sordu: 

- Ya ben! Bana ne söyleye. 
ceksin ! Bana, kocanıza, velini· 
metinize ... 

- Bana acıdığınızı bilirim ... 
Fakat velinimetim olduğunuzu 
söylemeniz tefahürün büyüğü
dür .. On dakikadanbcri, beni 
öldürmek için cesaretinizi to"y
lamıya gayret ettiğinizi hisse· 
diyorum. Fakat muvaffak olamı
yorsunuz ... Dandoloya alçak de
dim .. Siz de .cndan aşağı değilsi· 
niz .. Siz "ki en sadık dostum de· 
diğiniz adama bile hiyanet etmiş 
birisiniz. Bu tabiatinizden vaz. 
geçmediğinizi görüyorum . 

Altiyeri bunlan dinlemiyor
du. O, şimdi yalnız bir şey, yal
nız bir şey düşünüyordu. Leon?
;ı;un Rolanla görüşmüş olması. 

Leonor bunu inkar etmemişti. 

Konuştuğunu söylemişti. Hiç 
şüphe yok ki aşktan da bahset· 
mişlerdi... Şimdi sinirlerini bir 
kıskançlık hissi geriyordu. 

Leonora doğru iki adım yak. 
laşarak sordu: 

- Hakikaten onunla görüş

tün mü?. 
- Biraz önce söylemiştim sa· 

nırım .. 
Altiyeri dudaklarının ucuyla 

mırıldandı: 

- Bu şüphesiz birinci defa 
vaki olmadı .. Söyleyiniz.. Bu
nu öğrenme'k istiyorum.. Kıs

kançlıktan benim, ayaklarınız 
dibinde ölmemi istiyors.ınuz 

değil mi? Hiyanetten bahsetti. 
niz .. Hiyanet eden yalnız bab:ı
nız mı? Bu hiyanetinde sen d.: 
müşterek değil misin?. Siz onı.n 
nişanlısıydınız. Fakat ayrıldı
nız. Korkunuz aşktan daha 
kuvvetliydi .. 

- Ha1dısınız .. Benim de cür· 
müm var ... 

- Mademki onu büyük bir 
aşkla seviyordunuz, ne diye o
nu çabucak unutarak mevki ve 
ikbal peşine düştünüz.. llk hi 
yaneti siz yaptınız.. Bu yetiş· 
miyor muş gibi bir de bana, ya
ni kocanıza karşı hiyanete kal
kışıyorsunuz. Madem ki koca
nızım bana izahat vermeye borç. 

lusunuz. 

aynldı .. Olivolo adasına gel
di. Kendisindeki anahtarla kü
çük bahçe kapısını açtı .. içeriye 
girdi .. Bu sırada ihtiyar Filib 
evden ayrılıyordu. Görünme
mek için saklandı .. O çıkıp git
tikten sonra gizlice eve girdi .. 

Gençliğinde oturduğu odası. 

na çıktı .. Elbisesini değiştirdi. 

Sırtına Rolanın pek iyi tanıdı· 
ğı bir elbiseyi giydi.. Boynuna 
onun hediye ettiği bir ipek atkı
yı doladı .. 

Bu işi bitirdikten sonra bah
çeye indi.. Büyük Sidr ağacın n 
altında gizlendi.. Şimdi -0 kadar 
heyecanlı değildi .• 

Altiyeriyle Dandolo hararet
le çalışıyorlardı. Yakalayacak. 

lan avları vardr.. Daha akşamın 
sekizinden itibaren Olivolo ada
sı baştan başa sarılmış gibiydi .. 
Elliden fazla jandarma ve Ve· 
nedik polis hafiyeleri, Sen Ma-

ri Fcrmaz kilesisinin yanında 

yerleştirilmiş, bir o kadar asker 
de bir halka halinde evin etrafı
nı sarmışlardı. 

Saat 10 da Altiyeri ile Dan. 
dolo adaya gelerek her şeyi göz
den geçirmişlerdi. 

Altiyeri : 
- Neden bu zamana kadar 

evi basarak kendisini yakalama
mışlar? diye sormuştu .• 

Buna büyük engizitör şörle

ce cevap vermişti: 
- Ben Rolanı tanırım.. Ge

ceyi behemehal orada geçire
cek .. Size evvelce de söylediğim 
gibi onu oraya bağlayacak de
rin aşk bağları vardır. Müsaid 
bir zaman kollamamız daha iyi 
olur. Bunda bu kadar telaşlana 
cak ne var?. Ev muhasara altın 
dadır. Kaçıp kurtulmasına im 
kan yok .• 

Altiyeri biraz sustu .. Beynini 
bir fikir tırmalıyordu. Sormak. 
tan kendini alamadı: 

- Onu ele geçirdikten sonra 
ne yapacağız?. 

Dandolo tabii bir sesle ceNap 
verdi: 

- Bir zabıt tutulacak ve ce
zası tayin edilecek .. Kaçmasın -
dan, hükfımete karşı serkeşçe 

hareketlerinden etraflıca bahse
dilecek bu zabıtta. Bu defa ida. 
ma mahkum olacağından şüphe 
mi ediyorsunuz?. 

- Acaba bundan kendisi de 
haberdar mı?. 

Bu sırada kilisenin küçük ka
pısı önüne gelmişlerdi. Birden
bire bir gölgenin Danddoya 
yaklaştığı görüldü.. Büyük 
engizitör ilu gölgeyi tamroıştı •• 
Mırıldandı: 

- Sandrlgo. 
Haydut cevap verdi: 
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bi yetişmiş bir kızın anası olmak
tan iftihar duyardım. 

Fakat §imdi Paul geldi.. 
Bir gece . Ormaslarda beni dan. 

sa davet etti. Bana çok güzel ol
duğumu beni çok arzu ettiğini 

söyledi. 

yon son 
yeniden 

D.ABF!R A~ postam 

6 se 
kuruld 

J 

e 
t 

Ben çok zamandanberi gömdü
ğüm ve matemlerini tuttuğum bil-' 
tün bu sözleri kulağıma mırıldan 
dı. Ben artı'k bu sözler, başkalar·. 
na -söylenir zannederdim. 

Bu vilayetimizfo son altı sene içinde başardığı işler ~e kazandığı 
büyük eserler göglis1erimiziiftiharla kabartacak mahiyettedır 

Afyon, (Anadolu muhabirimiz -
den) - Afyon, Ahmet Durmuş Ev
rendilcğin nltı senedir devam eden 
vnlil4,';{ esnasında çok mühim eser
ler knz:ınmıştır. 

bUyUklU hep yeni betonarme köprU- le lise pavyon ve pansiyon binaları, 
ler yapılmre, bir o :kadar da eski tnş yeni bUyUk Afyon garı. lokomotif 
köprüler yeni denecek derecede ta- depolan, eşyayı ticariye nnban, 
mir edilmiştir. Afyon - ~uhud ~ose- rampalar inşa etmiş Ye yakınlarda 

İsmimin aşkla telaffuz edildiği
ni işittim. Ve ıben de birinci defa 
olarak .nşk arzumu hissettim ve iş
te hunun için Regine ben artık se
nin bu gece üvey anan değilim .•. 
Ben de öteki kadınlar gibi bir ka
dınım, hayatt4n saadet payını al
mak isteyen bir kadın •. Onu şid
detle -ç.ağrran bu iki, iiç ayını Ta

hat yaşayabilmesi için ona müsaa· 
de et! • 

Senin de Paul'u sevdiğini bili
yorum.. Sen de cnunla ya§amak, 
onunla evlenme kistiyorsun ve asıl 
şunu da iyi biliyorum iti sen genç· 
11in ve bir kaç gündür Paul gayri 
ihtiyari olarak sana bakıyor • 

Bir kaçgündür etrafımda, ağı:-, 

bulanık bir hava hissediyorum ... 
'.Artık cesaretim 'kalmadı .. Eğer !:>:ı 
rada kalırsam Paul seni seve'l:ıile
ceğini zannederim .. Ve bütün ü
mitlerim, bütün hayallerim bir ke· 
re daha yıkılacak .. 

işte bunun için, gidiyorur..1, 
Regine .... Alçakça firar ediyorum, 
ve Paulu götürüyorum. Sen bir 
srocuksun, sen unutabilirsin. Ba
na inanmıyorsun ama.. Heyhat, 
ben biliyorum .. Hayatın sana bu
nu ödeyeceğini biliyorum. uaha 
bir çok sabahlar dünyaya meydan 
okuyabileceğini ve daha hayatu 
bir çok geceler sabaha kadar yo· 
J"Ulmada:ı c1anscC:cb:lcceğini ve ;a
tağın, seni gözünün etrafını azıcık 
Çurüten bu uykusuzlukla her za
mandan daha güzel bulacağını bi
liyorum. Erkeklerin sana bayıla

cağını, seni isteyeceğini hayatta, 
daha çok güleceğini biliyorum • 

Senin tnbiatıru, yaradılışını ta
dıyorum. Yalvarırım, $en de be
nim gibi bayatını berbat etme .... 
Soğuk ve fevkalbeşer bir fazilete 
gömülme .• Gayet tabii bir §elrude 
yaı.a .. , Çiçekleri, gUneşi sev .• 

lşte, görüyorsun, gidiyorum ... 
Uzun zamanlar benim evim olan 
ıbu evi terke.diyorum .. Eğer senin 
yamında, 'benim aleyhimde bulu
nurlarsa onlara ıbeni müdafaa et
meğe uğraşma, 'bırak, istediklerini 
&öylesinler, buna ehemmiyet ver
me .• Ağlama Regine, istemiyo-
• 

Vnlilcrlıı parti ba§kam olmaların
dan twvol bay Evrendilek, Sandıklı 
ve Bolvadin ikazalı::rınpa cumhuriyet 
halk partisine binalar temin etmiş 
ve bugün .bu bin:ılnrdn hem parti 
"·e hem de .halkc\·f teşkilfı.tı çalış. 
mnkta bulunmuş olduğu gibi Di -
nar, Emirdağ kazalnrında ve Af
yon merkezinde de lilfty.et btitçe • 
sinden yardnnlarla modern parti ve 
halkevi binaları ve salonları yaptır
mıştır. 

Afyon merkezindeki hnlkcvi mı
lonuna sinema maltincsi alıllDlllJ ve 
sinema salonu kaloriferle teshin c. 
dilmek Uzcre partice kalorifer tesi
satı müteahhidine :ı;erilmi!ltir. 

Yol inşaatı 

lcri <tamamlannuştır. açılma törcnlcr.f yapılacak bir Jınle 

Yapılan mektepler gelmiştir. 
Altı sene içinde Sandıklıda mo. Afyon vilayetinde tenvirat 

dern milkemmel bir ilkmekleb yap- Ç'..al kasabasında elektrik y:ı.pıl-

tınlmışt.ır. Bunun bir eşi de Bolvn- mış, Bolvadin ,.c Sandıklı kasabaln
dinde ya.ptınlma.ktn olup U!rtilnUn nnd::ı elektrik santral binaları ik
çabsı ka.lmıııtır. Afyon mcrke%lnde mal ve ell'.'ktrik makineleri Avnıpa-
iki tane gayet muazzam modem 
mekteb, Şuhud ye Ç.obanlar nahiyc-
1erindc hük\imet konakları ynph -

dan .gc>tlrilml.ş ve önümllzdc.kJ ny • _........,...._ ____ .., 

!arda tenviratı tamamlanacak bir 
hale getirilmiştir. Afyon merkez 

rrlmıştır. Şubudda bir ilk okulun in. elektriği de her .!ene tekemnıuı 

şaatı, çatısı kapanmak suretiyle ta· 
mamlnnmıştır. Vilayet 4çinde köy
lerde köy kanuna te\11kan l.11 ta
ne yeni köy okulu yaptmhnış, bir
rok k8y oda.lan, iköy l:omı.k1an, oku. 
rna oc1alnn 1n;;ıa edilmiştir. 

ettirilerek son yıl 1ı;inde belediyeye 
devrolunmuştur. 

Batııklıklar ve 
ağaçlandırma 
Alikan, Garlı göl ve Geneli batak

lıkları kurutulmu:s ve ıslah edil -

'.Afj•oııım delrrli ıtıalisi 
Ahmet Durmıış Evıendı1ek 

1ayet ve belediye azamI dikkat ve 
hassasiyet göstermiştir. Vilii.yet ve 
belediyenin bu ~!erden doln}"l kim
seye borcu yoktur. H :P peııin :parn 

ile 13 ,görmU3ttir. 

Afyon merkezindeki bllyUk Ata- ml.§tir. Afyon merkezinde mevcut 
tilrk zafer anıtını dahi bu eserler nfimuno fidanlığı tarafmdnn her 

Afyon §Chrinin içinden '""eren ""'SC b' 1 c ... " .. a ., " ,.._ meyanına ithal etmeden geçmeme- sene on m erce m Y\'&u '"e m .. ~ • -

BugUn için vilayet muhaııcbei hu 
suslyesinln on para borcu. olmadığı 
gibi blltiln bu in3aatm bedelini 
muntazaman ödedikten başka el .. 
yC\'tll yüz kilsur bin lim nakdi mev
cudu vardır. 

kısımlarile Afy.on şehrinin "Sıfır,, h' 
liyiz. Milli Şef büyük lsmet lnönU- sız fidan kazalnr, köyler ve na ıye

no'ktnsı mebde ittihaz edilerek bu 
mebdeden kaza ve diğer vllilyetlere 
giden yolların Afyonun içinden ge
çen kısmılnn itıöariyle \'illiyetçe 
üç tane bulvar, bir cadde yııptmı-
mıe, istasyonlar nrnlan da ke%a par 
ke ile donatılmıştır. Afyon vilii.yeti 
içersinde her istikamete giden şo-
seler, Türkiyenin en iyi 13oseleri 
dcreccs.hıde EskL2ebir \'.illiyeti hu
duduna kadar ikmal edilmiştir. De-
nizli villlyeti hududuna kadnr her 
sme muntrızaman f.iOSe izıtı:ıatı de. 
vam ctmietir. lspartn ve Xonya vi
liyetlcri hudııtlnrıruı lmdar olan ~o
scler de milkemmcldlr. Kaza mer-
kezleri içcrsinden geçen §ose par
çaları parkeyle yaptmlmaktndır. 

Önce nhı;iab olan bUtün köprUlEr 
hep betona çevrilmiş, bu suretle nl. 
tı sene 1ı:ersinde 87 tane kUçUklil 

niln kutsal eliy1e açılını§ olan bu lere dağıtılmakta olduğu gıöl yeni. 
bU:yük eser, bUtUn Türkiye :için, den vilayetçe Emirdağ, Din:ir, San
Türk bnmnset ve ışchnmetinhı sem- drklı kazaları merkezlerinde, Gazh 
bolU olmak bakımından, Afyona hu. göl kaplıcasında, vali ve Boh>adln 
susi bir cllemmiyet atfına vesile kaymakamı Feytl Akkorun mUşte· 

olmaktadır. rek himmetleri ile Bolvadin kazası 
Diğer büyük eserler merkezinde ve Çay nahiyeSinde bi· 
Vali Durmua Evrendilcğln eser- rer fidanlık kurulmu3 ve bunlar da 

lerl bunlarla kalmamaktadır. Afyon hn1kn faydalı bir lınle getirilmiştir. 

Köylülerin babası ve tam mana. 
siyle bir halk .adamı ve demokrat 
bir idareci olan bny Evrendllek, 
her vakit köylünün içinde bulun -
mak suretiyle köylU kardeşll'rimi· 
7.fn işlerini bizzat· görilb yürüttilğil 
gibi 'köy yardım sandığı ile de 'ku. 
rnklık ve sıkıntılı 7.amanlnrda, zirn-

mcrkc:tindc ~ llz yataklı bir hastane 
in§a halindedir. Villl.yctçe bir vali 

konağı da yapılmıştır. Bu eser, her 
türlü teslsatm mükemmeliyeti iti
bariyle bUyUklerim.iz tarafından da 
beğenilmiştir. Afyon merkezinde 
bir adliye sarayı ve bir de çocuk 
<!sirgemo kurumu jçin, bilhassa 
köylerden gelecek olan 1föy çocuk 

Iarmm llseılo olı:umalarmı temin 1· 
çln bir pansiyon yaptınlm~tır. Be. 
lediyeee gayr<.'tli belediye relsl HU

at bankasından baçka, ayrıca ay -
Slnanpasa nahiy~sinae bir fidan- ı nen ve nakden yardmılnr yaparak 

lık kurulması 1.çın teşebbüslere köylUyU daima. gözetmiş ve koru
başlnnmıştrr. Belediyece Afyonda muıı, ihtiyaçlnrmı temin ve kendi
gllzel bir süs ağaçlan fidanlığı ya.. lerinl tatmin e:ylcmistir. Bu nokta. 
p{lm~trr. Merkezde ve kaza. mer- 1 dan vnlinln bumdan terfrın b:ışka 
kezlerindo hilkümet konaklan ta -ı bir vazifeye tn}in t?dileceği hnk
m.ir ettirilmiştir. klndakl haberler Afyonluları mUtc-

BUtUn bu i~lerln yapılmasmda Yi· csslr etmistir. 

rum.. Benden artık nefret etme! . . seyin Tirya.kioğlunun himmet, gay
Uç dakika sonra odanın kapısını ret , e mesnlsiyle Türkiyede ilk dc
kapayacağım.. Sevgili ~ocuğum fa. olmnk Uzere modem bir ruırt me
yaşa .. Ben senin yatağının yanına 'zarlık, bir hal, bir şehir gazinosu, 
geleceğim .. Eskiden yaptığım gi- şehir loknntnsı ve ndetfl. yenl bir 
bi.. Ama çabu'k: uyu,, çünkü be- Afyon şehri ve bu !iChre yara.511' bir 
nim çok bekleyecek vaktim yok. Ç3.I'§I vUcuda getirilml!jtir. 

Her türlü yanıklar, kan çıbanları, traş yaralan, meme. iltihap
ları ve çatlaktan, koltuk altı !;ılıanlan, dolama, akneler, ~ocuk· 
lann ve büyüklerin her türlü deri iltihapları. Söyle bana, küçük kız, beni öp- Devlet bUtçesiyle yapılan adliye 

mek ister misin?. sarayının nçılma merasimi ı:o'ktruı V!ROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

- Evet 1 • ynpılmıııtır. Posta _ Telgraf binasi-
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- Benim monsenyör., Poli· 
se yardım ettim. Her şey yo
lun.da .• Bir dakikaya kalmaz a
vımız elimizde bulunacak •• 
Altiyeri haydudun krnlcım

lar saçan gözlerine baktıktan 

sonra Dandoloya eğilerek mı

rıldandı: 

- Kim bu adam. 
- Biraz evvel, Rolanı yaka-

lar yakalamaz öldürmemizi is.. 
temiyor muydunuz?. 

- Ben böyle bir şey söyleme
dim ! .. 

- Söylemediniz, fakat .clU
ıUndünüz. İşte bu fikri tatbik 
mevkiine koyacak biri bu .. 

Kaympedcrlc damat biribir
lerine baktılar .. Sonra muhasara 
vazifesiyle mü'kellef olanların 

münasip surette pusu kurup kur
madıklannı teftiş için bahçe. 
nin etrafını dolaştılar. 

Altiyeri birdenbire sordu: 
- Ne kadar adamımız var?. 
Dandolo cevap verdi: 
- Tam iki yüz kişi 1 . 
General Altiyeri asabi bir 

tebessümle: 
- Bizi görenler müstahkem 

'bir kale zaptına geldik sanırlar. 
Dandolo etrafına göz gezdir

.dikten sonra: 

- Gece yarısı!. dedi. 
Sc-nra p::ırolasıru verdi. .Pu

&UY.a yatanlar. duvara tırmannu-

ya başladıla·r. Birer 'birer 'bali• 
çeyc atlayarak eve doğru yürU;. 
düler •• 

Dandolo, Altiyeri ve Sandrİ" 
go da, duvarın nihayetindeki 
küçük bir kapıdan içeriye girdi
ler. Daha yirmi adml gitmeden 
önlerinde yükselen binanın alt 
katındaki aydınlıkla karşılaştı

lar •• 
Dandolo carardı. Oracıkta 

durdular.. Hiç şüphe yok ki 
korkuyorlardı. 

Fakat böyle müthiş dakika. 
larda bile, üzerine yüzlerce ki· 
şinin yürüdüğü bir adamın is
tihfaf edermiş gibi aydınlıkta 

oturması dehşetlerini arttırı

yordu. 
Altiyeri dişlerini gıcırdata. 

rak: 
- Yürüyelim, dedi. 

Evin a r al ık kapısı ö· 
nüne geldiler .. Hançerlerini çe
kerek içeriye girdiler. 

Bu sırada Leon::r, elinde bir 
şamdanla önlerine çıktı ... 

- Giriniz, dedi. • Sizi bek~ 

liyordum ... 
Dandolo saçları ürpermiıı, 

gözleri büyümüş bir halde ve 
yıldırımla vurulmuş gibi ye. 
rinde mıhlanıp kalmıştı. 

Altiyeri de büyük bir br 
kançlık içinde yanıp tutuşarak 
kekeledi: 

, - Burada slz ne yıı.pıyorsu-
· nuz ?. 

Leonor, elin.deki şamdanı, 

masa üzerine ibıraktıktan son
ra büyük bir sükUnetle cevap 
verdi: 

- Burada nisin bulunduğu
mu §imdi anlayacaksınız., önce 
)çeri giriniz .. Siz de baba .. 

Lconor ,evin iç kapısı önüne 
toplanan polisleri görerek ila
ve etti: 

- Bunlar da kim? Ailemize 
taalluk eden bir işin halli i~in 

bu kadar adama lüzum y.ck sa
nırım .. 

Dandolo titrek ve mütered
iiit adımlarla biraz ilcıiledl... 

Kendini koltuklardan birine a. 
tarak mırıldandı: 

- Her şey m;ıhvoldu.. Her 
şeyi biliyor .• 

Altiyeri, asabiyet içinde, 
genç kıza ycyecekmiş gibi ha· 
kıyordu. 

Lconor kapı önüne gitti. Ba
~ını kapıdan uzatarak karan
lıklara bağırdı: 

- Aradığınız adam burrub 
değil.. Çekilip gidiniz .. 

Bu sırada odanın bahçeye ya· 
lcın pencerelerinden biri açıla

rak çirkin 'bir baş göründü ve: 
- Bu emre itnat edelim mi, 

ınonsenyör ! dedi .. 
Bunu soran Vene.dik polis 

müdürüydU. Dand.clo boğuk biı; 
sesle cevap verdi : 

- Evet itaat ediniz 1. 
Bahçede derin bir gürültil 

koptu.. Az sonra gene ev, eski 
:sessizliğine gömüldü. 

Leonor, Altiycriye oturma .. 
sını emreder bir tavırla yer 
gösterdi. Altiyeri bu emre baş 

eğmekten başak çare göreme .. 
di. Leonor da oturdu. 

Şimdi üçü de; yaşadıkları şu 

dakik<ının <lchııetli olduğunda 

müttefiktiler. Dandolo mevkiini 
düşünUy.o-r, Altiyeri hiç bir şey 
düşünemiyordu. 

Nihayet bu ezici scs"izla 
Leonorun söze başlamasiyh 

yırtıldı: 

- Önce siz, diye söze b::ışla. 
dL. Ben kız nı:ı:ım .. Bir ıünva:ıa 
satılan, aşkı boğulan, ruhu t'.Zi 

len kızınız.. Tevile kalkışmayı
nız .. Çünkü her şeyi biliyorum., 
Ona çektirdiğiniz altı senelik 
zından hayatını ve bana söyle• 
sen yalanlarını biliyorum.. Bü
tün gayretlerinizin artık boşu .. 
na olduğunu söylemek srrasI 
geldi. Tekrar ele geçirmek is• 
tcdiğiniz adam buraday.dı, fakat 
ben kadınlığa 'VC aczime bakmı· 
yarak onu kaçm:lrm. Sizi de bu
rada artık kızınız olmadtğımt 

söylemek için bekledim... Bu. 
nunla beraber, §İmdiye kadar 

ç.ılt 
25 - 1 - 193918 s 

18.:lO Porgrıım. ~ 
(Sııı eserleri ,.c şıır 0 
kep karışık prosr~ın [\ 
lı~ e il'okny, Tah~10 ~ 
lıır: 11. kkı Dcrın:ın. ı:•~· 
snn Gür, Hıımdi 'f~ 
19.0::i Konuş.na. 1 : 1 
\'Peşrev ,.c şnrkıl ırl · ' 

re1'1' il n _ Ilüzıım peş t 
\ziz Erendi • :Kcrcıt1 ~ 
bir nigilh . .3 - /.'1!eı 
şarkı - Pnlmsuırıı er. ~ 
4 - Arlr bC'y • Su7Jt1 d 

d 
.. bil 

mc clenıü der ını ~1 • 
'an - Muhn:n er ş:ır ..; 
şerde. Okulnn: ~c:,., 
C lanlnr: Refik ı·e f\O 

s:ın, \'ecihc. l9,50 
sao.ti). 20,10 Turk ~ ~ 
teri ve şarkılar): 1 1f. S"' 
Şeddi nrab:ın peşrc ,ı1' 
san - Nilıa\'ent saz stC 
dcllin Ka;rnak - ~e~ Al'_ 
ranta hıırnholdu. 4 ııı fi 
Yent şar'kı - :Kokl:ısa şsP' 
Yesari Asım - H.u:ı:ıı~ı. f" 
seni sc,·meldc nıh9> 
pnncı - Hiızo.m şıırl<~; 
liim sırma snç1nın·. ftt k 
l\ıırındaş. Çnlıınl:ır·45 
Fel'san, Vecihe. 2D· 11",ı 
roloji h:ıberleri "l'C ı •t 
yat). 21 Memlcl>:c? s • ~ 
zik (Küçük orkc~ırıı J}; 
kın): ı - Czernık • 2 "" 
ler - Konser ,·ıılSI• f.l 
Çigıın yortusu. 3 - /.(il' 
lcmcnk rnksı. -' -;.rıısıı• 
Arzu _ v:ıls. 5 - 1ı 1~rl 
p:ınyol dansı. G - feljj 
:ı;an:ı şarkısı. 7 - S"" 

ed:ı1• Kırlangıçların v oP' 
hor _ Çocuk prcn~(iıl 
puri. 22 Esham, .1

1111
). 

nukut borsası (fı) , 
sesi. 23 Miızik (Qpe~rl fi 
!!4 Son njans b:tber 

prA~kara radY'5 

yarınki prog 
l'~ 

26 -1-1939 12'5 
12.30 Progrıınt· cıJllC~et 

li •)er. pl). 13 ~ ııııbt 
0J1ııs, mcteorololl 1s' ' 
Türk müziği - pl. 

1
g sO 

(1.:Ycrtürler - pi). O' 
35 Türk müziği: 1 sed 1 
gah peşrevi. 2 -

1 
Jıl 

Sc"ah şarla - scrn3 ... 
o J :ı:~· ' Refik Fers:ın • l u ·ııı· 

r,ücenmişdin eren~~ .. 
Çıığla _ Tnksirn. 5 ııl· f 
zu dil :ırkı - Sc,·d:ı ... ıt . ı.ı. pr, 
$ - Suzu <lil ş:ır 1' • 
7 - Scd:ıl Ozıoprııdl 
semalo;i. Oku>an: S~etı' 
lar: Cevdet Ç:ığl:ı. 
rer Kadri, K. Nf>·n~ıll· 
Konuşma (Zirnııt ~· rı 
milziğl - Fnsıl bele ~ıı~ 
kuy:ın: Tnlısfn ı~.ı~ı 
kay. Çıılnnlnr: ;ııı\aıııdl 
Kadri, Hasan Gur, ı.~ l 
ri Üfler. 20,:'.?5 ?Jilı;tiı> 
vcıyen Gitar - S:ıdc 11ıı 
\•nycn Gıtnr için ;ıcr • 
~0.85 !\!üzik (~Ic1° ııııbe 
AJnns, mcıcorolcıli ıte 
borsası Cfil nt) • -"1 .,,,ı5 
yarı. 21 Konuşınll· ;0r o? 
kestr:ısı - Şer: prııc d>r 
Atterbcrg - Yartnl:ıilr. P. 
36. 2 - Paul Grııc~~,11c' ~ 
')p, 67. A11cırr0 ıo, 
Schcrz:ındo Lnrı;lı~o ,, 
legrctto con gr:ızl 

' s. J:ın Bruhdts - Bu> ıJll 
zicrgans (Şııirane ~i')• 
Dns Bnshlein (Pcrcsıı 
der Eınsamkcit (IS ( 

bnnl:ır). Bcsc~nu~!r 
grammorıhon ın 

hanede gramofon)· ,o~ 
nnlnttıl.lnrı. Ac:ıi~ ~ ~ 
çcn fırtına. 22.ı lJOr~ 
ko.mlıb o - nukut pi)• 
25 J\Iüzik (Konsc~c~IP '...fi 
otkcc;ırn • şer: ~ 

0
11att>'-' 

\rnold Melstcr - J1 sctı's"' 
2 - h.rugcr • JI1111

14. 
1 ,ıı 

hı in • Lıoanyo •:ırı, 
bcrscr - i\ şk ç:ııı• 'I.{ ,,r 
h:ınnc<ı Brnhnıs -. µııııl 
:i \ c 6. 5 - \'ılll fııııl 

1 
\' ılcl ızl rıı dojı u • }lil); 
Gnbrlcl - IInfltı ol 5ııf f 
mar~. 7 - Johıı0~ si· , 
onnanlnrının cfs. 

0 
eti 

Schroücr - Akş:ıro ııi of 
çıı. 23,45 _ 2t soıı 
yarınki progrnın· 

ın61 Kadıköy fskele5 ~ 
nımı ye tatbik ınUlı 
Y cnllerinl çıkartJlC 

•·tıJI'• rinln hUkmU yo" 
~' l\lccltUyt'kliS' ... 

marndn l'ı(c;ı.ôr"" 
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ON 
çıkan Jüks 

t~Q"-nı- plaklar 
·~70910 511~ •• re<9Jdln seoçuk 

lrf&.k Ştp ~ıla.ra semai -ABUT ABtLE Bu 
farkı .. ·G0ste: Merhum üçüncü Selim 

~~l . LiZARA NAZAR KILDIM 
it.il' ' 1z olan ı, Merhum Şevki Bey 
~~ .. ~!lurıllzda u ~I~kı herhalde dinleyin, ko
~~iihını bir plt.k mevcut ola· 

• 

tt 
Ilı' I~ hecı 

IJ.t A:,"'P rtıaJ el Ve nı 
ta l3ıı :'lltatada ~etne 7.3.19~vakkat teminatlariyle isimleri aşağıda 

l'iıı 'tUI~ gitrn1dare binası 9 sah gUnü 15,30 da kapalı zarf u· 
' to ki \>estit ek i tiy ~d~ satın alınacaktır. 
S~ lleisı~·arı Ve t:l·~·~ ~Uvakkat teminat ile kanunun 

~-a.t!a ltıe!er 1 
•ne verrneı 1 .erını ayni gün saat 14,30 a kadar 

l'tSeıı~atac:ız ola~n ınzırndır. 
Um ve Se\k A~karada Malzeme dairesinden, Hay· 

Sefiığinden dağıtılacaktır. (290) 1 ..... 
2 '"' (l 

...... Oo) "'°'' ~, (~l~as • .,,_ 
4 S J d.eınir ~ınr 
'llıııoıu l'ol rnaı~\ers 

s ar < c· f' ---.;ı nesi ...... , ltnaı·· 
~.0oo nr.,.. (V 'rlj IÇın 

'"VIJ tirfon nıaıcc· için 
s ır rnaı 

İ\1uhamrnen l\1uvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

196.600 11.080 
176.244 10.062.20 
109.645.95 6.732.30 
22.933.30 1.720 
49.855 3.739.12 
61.600 4.330 

RABER - Akşam po!!tM'I 11 

I
• tesiri kat'i, alımı kolay en iyi ;nüshil şekeridir. Biliimum ec

zanelerde bulunur. 

A~ -~-~ 1 ."1JI' 
GüZELLiG.NiZ ' . laşıyor 

ı----

1. 

KREM BALSAMiN 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhl güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu· 

st vazo ve tüplerde satılır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANE· 

St BEYOGLU • lSTANBUL 

~ • rl 
Ut\ \'LAR 1 
Dünyanın en 
sağlam sıhhi 
Ulstlk leri olan 

Prezervatiflerini 

Daima tercih ediniz 

DOKTOR • OPERA TOR 
Hamdi Bako 

Pazardan başka hcrg· 14 de 
19 za kadar Bakırköy Osmanlı 

bankası apat. 'No. 5 

K 
Ekselsyor 
Büyük elbise mağazasmda her yerden ucuz, 

tık ve teminatlı alabilirsiniz. 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: 

S EN SON MODA ve LUKS 1PEKL1 MUŞAMBA
LAR. YONLU MANTOLAR, GABARDİN PARDE· 
SULER, HER CtNSTE MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS: 

1 HER CtNS lNGtL1Z MUŞAMBALARI, GABARDİN 
PARDEStlLER, HER CtNS TRANÇKOTLAR, 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEV.t HAZIR 

T 
ve ISMARLAMA KOSTÜM ve PARDEStlLER . 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 
HER NEVİ KOSTtlM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FIY ATLARLA GALAT ADA 

L 
E 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız 

ıredDyaıtta TeslhllB&t 
. Telefon: 4 3 5 O 3 

~......_ ... PIRLANTA TEK TAŞ, KOPE ..-~~ 
• 

Çok tcm.Iz ve beyaz 13,5 kıratlık bir çift tek ta§ prrlantn kUpc ile kıymetli halılar Sandal bedesteninde 1 
teohlr edilmektedir. 26 lklnclkAnun 939 Pereembe gUnU ııaat 14 de mUzayede ile satılacaktır. 

BU FIRSATI KAÇIRMA YlNIZ 
• • • . . . • r:.. •' 1 ~ .,. .. ,. .•~: ·.,..,.., t .tı'"'(.;"' • ~ • ....ı. -,.. 

Oksürenlere ve 
göğüa nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Ademi iktidar 
ve ıeeı Gavşe~nnğıne n<aırşn 

O iN 
"l 

1 1 1 ve şüphesiz heps·nden tesirli teneke kutularda 

-= ~x 

=.% 

~ 

Gribi, nezleyi, Romatizmayı, diş ve b~ ağnlannı hemen beçlren yegane kaselerdir. l\lıı.denl kutularda oldnt"Undan restrl ve terkibi 
sabittir. İsmine vo markaınna JfıUen dlkl,at. Uer eczanede teldik kutusu 7,5 kuruştur. 

d1!llllıT-lllllllBllnııııımmmı11•~•ooın·ıının~~ı11ıa1lıını~l~llrnıı~millll!Y~mı ııınıımıııı, ıı; c ıı -- -----
. ı.. .... '~· "~ ' "''. .. ..,., -~~ , ... .. ~ ' . ' . ' 

Meşhu Dinos 
Markalı en asri, en sağ
lam sandalya, koltuk, 
portmanto, portatif ma
aalar, sinema koltukları 

Rekabetsiz llyatlarla Jl&rantl 
olarak satılmaktadır 

Resınt daireler, mektep, sinema, tiyatro, guino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D 1 N O S markayı aramaktadırlar. 

AVRUPA hezaren sandalya 17 5 ve koltufu 27 5 kuruştan iti
baren müessesemizde satılmaktadır . 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni han No. 13 

Telefon: 2337'7 

' •• • "' • • t <'!"o~ ~ ' ,.:; 

1 m• \IAMAN ( AOA \' AP•l...AHt\K 41, 
• 300 Defa Çalmakla Bozulmadığı 

• t1 crüb~ ile 8ablt olan 

TORKÇE GRAMOFON PLAKLARI 
Memleketimizin tanınmış okuyucu ]arının muvaffakıyetle oku -
dukl!ırı en güzel şarkıları yalnız P O L Y D O R plakların

~ da bulacaksınız. Gramofon culardan ısrarla isteyiniz. 

Nafta VeltAlell lstanbul Elektrik 
Jşler1 Umum MildürıUğUnden ı '

1 
2'7 -sao ~~ Ct}i ,... l . için 

"'illi •ua ıçi 
l,fl b lllnan t.ıli:o~ 82.342.49 5.367.12 Be.) oğlu 4 ncll sulh hukul< mahkemesinden: 

,l·oıı. ti l ~ 7_ıs_.ı_so ______ ı_.3_Gı_.2_5_ Terokesine mahkemece elkonulnn ölil Hnsan terekesinden ala-

1 - İdaremiz için pazarlıkla 8 aded çadır aatınallllAC8ktrr. 
2 - Satınalınncak çadırların kroki ve prtnamesi lcvazmı mlı

dürlilğünden parasız verilmektedir. 
~ ~tır1111.,.nrt 'l1Q1 Yel cakh Beyoğlu Bursa sokak 42 No. da oturan Settara yapılan tcbli-
t~lqıtı\ ~ talf>1t ~'~anıarı i .. ın ı ü dür 1 U ğU n dl"" o: gat tkametgrıhmın meçhuuyetınaen dotayı tebliğ edi1ememi3 ve ua-

ııd, lttı Cllıtııaı rU\ 7.2.93~ azı 45,000 çoğu 50,000 kilo yulaf nen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla alacaklı Settarm 24-2. 
"1!u lto~'kbuzııe d Salı gUnU saat 14 de (206) lira (25) 039 tarihine mUsadif cuma gUnU saat 9 da Beyoğlu 4 ncü sulh hukuk 

tona znu Cftordarlık ınuhascbo mUdürlilğU dai. mahkemesine mUrncıınt etmesi tebligat maknmına kainı olmak Uzere 
racaa.ua • 

3 - Pazarlık 27-1-939 cuma gllnU saat 14 de Metro han blnasm
da 6 mcı katta toplanan arttırma eksiltme komisyonunda yapılacak-
tır. 

4 - 1stcldilcrin ayni gün ve saatte 50 liralık muvakkat teminat. 
lariylc pazarlığa iştirak etmeleri ilıln olunur. ( 418) 

--------....:.::~:rı_.__ _ _ _ .,W~L---~--1.il olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 
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Fransanın ostu olan krallar . 

. . 

Tumı.:ı re!lfmlerl bir Fraruıtt mecmııa~mclan iktibas cf'Hk. Me<"m uanm "Fransanm dostu olan krallar'' ha,Iığı alhnıla n~retfiğl bu re. 
ıılmlcri halyan g:u:cteleri görm<' hılcr, hemen "işte bnkını:r. Fransanın müttefikleri bunlar ... Bu va~yette bir memleketten Tunu u pek ko
byca alırız!,, dlyeblUrlcr. 

Bu krallar Afrlluı.dadırlar. Vsttekl re imde Dahomc kralı (mecmuanın dcdlb'1 gibi Samajeste) Zuno g8rillilyor. AJtfak1 .rcslıucJeysc Sa. 
majeste l'ort.G Ncyo kralını trlterlckll tahtında görUyorsunuı:. 

Ililyük Fransız tiyatro muharriri !Uollyer'In Ozcrfll~ 
tok Komedi Franscz'ln aksesuar cJairesinde bulunıns:.,., 
hükümeti bu koltu'ru oradan alıp milzeye kaldırmağa ,Jtll 

Malüm oldul;ru Uzerc Mollycr "Merakt" komcdislnl 
sırada sahnede ve bu koltuk üstünde ölmUştu. 

dız lUadlen Karolun riyasetinde yaııılmıştır. ~ 

Rcshnlerde bu küşad mcraslmlndo bulunnntardll11 ,Jtl' 
M>lda: Hadlen Karol, sağda: Annl Y<ımc rn Jorj r.1'0 ' d 

}"ransuaz Rozey Ye me~hurr ejisör Rcnuar, sağda r.~ıııJ 
takJld yaparken ... 


