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Son Havadisler 

ÇARŞAMBA 

bir 

mukavemete teşvik eden siyası bir niimayiş
çi nutuk söylerken. Altta Frankocu /arın motörlü kıtaları Katalonya 
cephesinde Vimbadi kasabasmdan geçerlerken.. ( ltalyan bayrağtna 

dikkat edin!) 

şiddetli bir ateş Barselona 
çenberi içinde 

rFıraınlk:oclYIDaır IBaırsenonaıya 
bUırbuçuk klUometre 
mesafeye varduOaır 

Cumhuriyetçilerin Generali Miyaha, 
ispanyada cumhuriyet kalktığı gün 

harp muhakkakllr, diyor (YULSı 5 mcld•> 

tLAN iŞLERt: Tel. 20335 

ıtaly8da 
Kısmi seferberlik mi ? 

... 
Roma kışlalarında bıYıyük 
bnır faannye'fc göze çaırpayor 

Salahiyetli ltalyan 
mahfelleri 200 bin 
kişinin silah altına 

· çağrlldığını tekzip 
· edıyorlar 

Roma, 24 (A.A.) - Havas'/( .. 
janıırun muhabiri bildiriyor: 

Resmt mahfeller, mühim mı1c" 
tarda ihtiyat efradının silah altına 
çağmldığına dair ecnebi memle
ketlerde neşredilen haberlerin aad 
sız olduğunu beya';ı etmektedirler, 
Ayni mahfeller, talim müddeti i .. 
çin ncrmal miktarda ihtiyat efra
dının silah altına çağmlrnıı oldu .. 
ğunu ilave etmektedirler. 

United Prcss ile Daily Herald, 
200.000 kişinin silah altına çağml 
dığını yazmışlardı. 

Israrla Romada dolaşan şayia" 
lara ~öre 1901 doğumlular klimi
leti ıilih altına çağmlmıştır. Fa
kat iyi haber -.lan mahfellerdc bu 
haber tekzip edilmektedir. 

Birçok gençler şahsi davet tez
kereleri almışlar.dır. Bunlar, telsiz 
telgraf ve tank servisleri gibi hu .. 

G •• • sust sınıflara mensupturlar. 

O r l n g Roma kışlalarında oldukça bü .. 
yük faaliyet göze çarpmaktadır 4 

20.000 asker, milis teşkilatı ihda-

Romaya ve sonra sının yıldönümü . rnünas.cbct:ı!c 
yapılacak olan gcçıt rcsmı.ne )Şti· 

T rablusgarbe rak etme_ğe huırlanm~ktad~rlat. 
Kısmı ıcfcrherlık: mı ? 

gidecek 
..-: Y4Macı 5 indU ... 

Roma, 25 ( \.A.) - Orduda kıS4 
mi seferberlik il An edildiği hakkın

( Dnom' S incidt}, 
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Kadını cemiyetimizde ulaştığı 
mevkiden uzaklaştırmak 

imkans zdır 
Biz ileri millet olduk, ileri millet 

kalacağız, durursak düşeriz! 
Yazan: NDzame~cdlDn Nazif 

Fazilet, çalL'.}kanhk ve disiplin 
vaazı verenler çoğaldı. Sanki bu 
memlekette fazilet, çalı§kanlık ve 
disiplin meçhulmll§ gibl Sanki hep 
fazilet.sizler elinde kalmıe bulunu -
yormuşuz gibi. Snnkl bu memleket. 
te herkes tembelmlş, her memur va
zifesini asmak itiyadmdaymrş gibl 
Ağaoğlu sarhoşlara, hovardalara 

iş verilmemesinden bahsediyor. Ah
met Halid yedi çocuklu bir ananın 
encamını sayısı bol bir içtimai nUmu 
ne farzedebiliyor. Fakat şu Yeni 
Sabah cidden ~siz, benzersiz. 

Her sUtunu bir minberi fazilet ve 
celadet. 

Evvela Ağaoğluyu ele alalım. Ne 
diyor bu arkadaş? "Ehliyeti, liya
kati iş başına getirelim, sarhoşlara, 
hovardıılara iş vcrmlyclim,, diye 
tutturmuş gidiyor. 

Böyle bir davanın "ortaya atıla
bilıncsi için evvelemirde ehliyet ve 
liyakatin bu memleket idnresine 

• zerre kadar t~rlk edilmemiş oldu. 
ğunu kabul etmek lıi.zımgelmez mi? 
Acaba Ağaoğlu davasını ortaya a
tarken böyle bir prensip! kabul et
mla vaziyette midir? Olmadığını 
anlamak asla keramete 'bağlı değil
dir. Oyle olsaydı her yazısında ge
oen her adm başına mutlaka bir 
"muhterem" yapı§tırmnğa dikkat 
etmezdi. Demek oluyor ki devlet i
daresinde ııaygı değer bir hayli in. 
san görUyor. Bu saygıyı liyakat ve 
ehliyete göstermiyor da neye gös
teriyor? 

Biz, ''sarho§u ve hovardası olma
saydı au yerytlzU ya.~anmağa değ
mezdi,, diyenlerden değiliz. Fakat 
içki içmenin ve hovarda olmanın 

devlet memurluğu yapmağo. mD.ni 
"faziha" Iar suretinde gösterilme
sini haklı bulanlardan değiliz. En 
berbad lstlbdad bllo hUniyetin bu 
derece dar ve iptidaisine göz yum

muştur: 

"loerlm veya içmem, kime ne? 
Hovardalık ederim veya etmem sa. 
na ne?,, 
Ağooğlunun muradı, vazife ba§Dl

da içki içlldiğfn.i, hovardalık cdild.1-
ğinl iddia etmek de olmasa gerek. 

Devlet dairelerimizden herhangi 
birinin bir meyhane veya garsoni
yer olduğu göriilmllş mlidür? 

Cumhuriyetin tarihinde, devletin 
her eubeslnde şefler, Amirler ve 
memurlar dnimn, kendi eereflerlnl 
ve vazifelerinin §erefini rencide e
decek hallerden sakmmasmı bilmiş
lerdir. Cumhuriyet daire1erinde ça. 
lıaanların hepsi, devlet hizmetinde 
geçirdlltlerl her dakikaya mutlaka 
!Ayık olmu§lardır. Türk kadınının 

bayata atılmasından sonra cemiye
timizin her sahasında erkek de ke.
dm da bugilnkU medeniyetimize 
uygun bir terbiyeye, bir "tact" a 
sahih olduklarını her zaman ispat 
etmişlerdlr. Arkadaşımız Ağa.oğlu, 

bizi bunun aksine inandıracak tek 
hadise zikretmek imkılnına malik 
değildir şilphesiz ... 

Evet. .. Her memlekette, her de
virde görUidilğü gibi bizde de içkiye 
meyli olanlara tesn.dilf edilmiştir. 

Fakat bunlar daima resmi vazife 
saatleri dışında bu itiyadlarmı ha
tırlamı3lardır. Vazife saatinde de 
bu iUyadlo.rından kurtulamıyanlara 
devlet kadrosunda iş verllemiyece
ğl muhakkak olmaltla beraber vıızL 
fesi dışında her insan, kanunun ve 
umumi ahlA.lı:m çerçevelerinden Ç'lk
mamak ııartiylc eğlence ve zevkle -
rinde tamamiyle hilr değil midir? 

Devlet memuru da bir insandır. 

Bir insanı masum tc.mayUllcrlnden 
cebren alıkoymağa çall§mnk o in -
sanı ancak yaptığı işi gizlcmcğe, ya
ni riya.kar olmağa tahrik ciler. A
ğaoğlunun böyle bir niyeti olmasa 

gerek. .. 
Yeni Snbah'taki arkadaşlara ise 

şimdilik şunu söylemek istiyorum: 
"Devlet mUesseselerlnde ve hususi 
müesseselerde kndınlara i3 verilme. 
si Uzerinde o kadar durmağa lUzum 
yok. Kadını cemiyetimizde ulaştığı 
mevkiden uzaklııştırmağa çalışmak 
beyhude bir zahmet olur. Zira bu 
Kemalizmi Tilrkiyeden uzaklaştrr

mak kadar imkansız bir davadır. Biz 
ileri millet oldÜk; ileri millet kala
cağız. 

''Durmayalım dil3erlz.,, 
Nl:amellln NAZiF 

Maskeli haydutlar 
A.danada bir çiftliği basa
rak mücevherat çaldılar 

Adana - Burada bir köy gece 
silahlı ve yüzleri maskeli hay_ 
dutlar tarafından basılmış, bir 
çok mücevherat ve para gaspe -
dilmi§tir. 

Baskın Yüreğirda Şahinağa kö 
ylinde Hasan oğlu Habibin çift
liğine yaptlmıştll'. Habip çiftlik. 
te küçük oğlu Mustafa ve karısı 
ile beraber yalnız bulunduğu bir 
gece yilzleri maskeli haydutlar e. 
ve girmfı;ı, kan kocayı bağladık
tan sonra kUçUk .Mustafayı bı -
çakla ve tabanca ile tehdit ede. 
rek paraların yerlerini söyletmiş 
lerdir. Bu sırada odaya kilitle . 
nen Habibin karısı Hatice bağır. 
mağa başlamış, gUrültU köy hal. 
kı :taraf mdan fşitilerek. ellerine 
ne geçirdilerse çiftliğe doğru koş 
mağa başlamışlardır. 

Tam bu sırada haydutların 

gözcüleri vaziyeti ıslıkla arkad~ 
larma haber vermiş, onlar da al
dıkları eşyaları yüklenerek kaç . 
mışlardır. 
Haydutların gaspettiklerl eşya 

lar arasında Habibin kızının 
1500 Ura kıymetindeki çeyizleri, 
beş çift altın burma bilezik, bir 

çift elmas kUpe, bir beşibiryerde 
altın ve 240 lira. para. 

Jandarma mUfre7.eler halinde 
haydutların izi üzerindedir. 

Alman ordusu 
Manevra yapmıyacakmIJ 

Bcrlln, 24 (A- A.) - Alman or. 
dusunun bilyiik umum! kararglhı, 

ecnebi memleketlerde dola§an ve 
Alman ordusunun şubat ortalarına 

doğru manevralar yapacağını iddia 
eden şayiaları tekzib etmektedir. 

Ordu namına söz söylemeğe sala
hiyettar olan bir zat, Havas ajansı 
muhabirine kara, deniz ve hava or
dularmm mUşterek mnnevralarrnm 
<SnümUzdckJ sonbaharda yapılaca -
ğmı ve bs~ka manevralar yapılması 
mutasavver olmadı~'lnı beyan etmıe
tlr. 

Fransanın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri 

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

Suriye ve LUbnan fcvkalA.de komi
l!lerl Puaut'nun yakında Ankarnya 
gideceği bildirilmektedir~ 

IIABJl.:'R - Akpm posfu'I 

fak!!lnı Talimhane mf'ydanrna yenJ apartrmanlar yapıldıktan sonra ~
lefon §lrkell l tlyenlero telefon 'ereb>Iınek için havai hatlar pckmlı;tt. 
Telefon illarcsl, fimdi b•t ha\'ai bati an sökerek yer altmd:ın hat rekmc. 
ğo karar ,·erıniş, yer altında te\'ı.i lstasyonlıın yapılmasına ba_şlanmış-

tır. Reslm1erlmlz Talimhane mcydanınm muhtelif sokak~ 
tevzi istasyonlnnnın arılı mı göstenncktedir. Yer altı t 

te geçtiği gUn, hani hatların 'e telefon dlreklerinln &Olt 
lana.c&ktır. 

.. " ~ . . · . ., 
' . , 
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• 
isfanbulda 

otellerin ıslahı 
Turizm cihetinden bu işe 

ehemmiyet veriliyor 

Yeni Londra Sefirimiz 
dün akşam gitti 

Rüştü Aras istasyonda İngiliz se
firi ve dostlan tarafından uğurlandı 

Tramvay şı 
r.,emurin ve mUS 
ne ait sandık 

üzerine mi kon 
niyetinde 

750 Bin lira içio 
hakemi sıfatile 

eden avukatın 
bekleoiyat 

Propağanda umum müdürlüğü 
tarafından, Marmara turizm mm. 
ta'kasınm iç ve dış turistik hare • 
ketlere karşı uygun bir hale geti
rilmesi için evvela otellerin ıslahı 
ile işe baılanması üzerine 1stan -
bul otelciler cemiyeti İstanbulda 
turistik oteller inşası için bir jro
je hazırlamıştı. Bu pr.cje cemiyet 
tarafından belediyeye verilmiş 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 
Lfıtfi Kırdann riyaseti altında mü 
tehassıslar, otelciler ve şehir mü • 
mcssillerinin iştiraki ile toplantı -
lar yapılarak Türkiyenin en bü -
yük t'-""ietik !•hri iotanbuld4 o -

tellerin ıslahı, yeni turistik oteller 
inşası için kararlar verilecektir. 

İstanbul otelcileri, belediye ve. 
ya milli bankalarımız Istanbulda 
yazlık ve kışlık oteller kurmak i. 
çin bir teşebbüse giriştikleri tak
dir.de bu it için konulacak serma
yeye bütün otel sahiplerinin işti -
rak edeceğini de belediyeye bil • 
dirmişlerdir. 

Mahmutpaşa hamamanm 
tamiri bitti 

Türk mimarisinin en müteki -
mil hamam örneği olarak bulunan 
Mahmutpqa hamamının aslına 

uygun bir ıe'kilde yapılan tamiri 

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

rilmişken sonradan bu ıeklin ha
mamın günden güne barabisine 
sebep olacağı hesap edilerek hama 
mın sahibi bulunan belediye ta -
rafından gene kiraya verilmesi 
takarrür etmiıtir. Belediye, ha -
mamı 941 senesi mayısına kadar 
tekrar kiralıyaca'ktır. 

Emlak Bankasma memur 
ah nacak 

Emlak BankaSI, bankanın Is -
tanbul ve Ankara merkezlerinde 

Yeni L-;n.dra Büyük Elçimiz 
Dr. Tevfik Rüştü Aras dün ak
şamki ekspresle yeni vazifesine 
gitmiştir. 

Dr. Arası istasyonda İstanbul 
Vali ve Belediye reisi B. Ltttfi 
Kırdar, Emniyet direktörü B. Sad 
ri Alca, tngilterenin Ankara bü
yük elçisi Sir Persi Loren Ticaret 
ataşesi Albay Vuds yerli ve yaban 
cı gazeteciler, ve birçok zatlar u. 
ğurlamıştır. 

Dr. Aras ayrılıkrken İngiliz bü 
yük elçisi kendisinin elini sıkarak 
şu sözleri söylemiştir: 

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

Dr. RüştU Aras bu temennilere 
hararetle teşekkür etmiştir. 

Dr. Aras ayrıca Vakit muhabi-

rine beyanatta bulunarak: uy eni 
Türkiyeyi Londrada temsile me
mur olduğumdan dolayı çok bah
tiyarım,, demiştir. 

1ngilterenin Ankara büyük elçi 
si Sir Pcrsi Lorcn de gazetemize 
verdiği beyanatında: "Dr. Aras
ın lngiltcreye tayininden ayni su· 
retle memnun ve mütehassis oldu· 
ğunu,, söylemiştir. 

Tren hareket edinceye kadar 
İngiliz sefiri istasyonda bulunu
y.crdu. Dr. Aras, kendisini uğur
layanları her zamanki beşuş çch· 
resiyle selamlıyarak şehrimizden 

ayrılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Londra 
Büyük Elçimiz Dr. Aras Sof adan 
geçerken, eskiaostu Hulgaristan 
Başvekili B. Köscivanof kendisiy· 
le buluşacak ve bir müddet görü
şece1derdir. 

Sapanca gölünden 
lzmitesu akılllacak 

Bu iş için Sümer Bank 37 O bin 
lira sarfedecek 

Sümerbank tarafından, birinci 
beş yıllrk sanayi programına ila
ve olarak tzmitte inşa clunan 
ikinci kağıt ve karton fabrikası 
ile 1zmitteki fabrikalar manzume
sinin tatlı su ihtiyacı çoğalmı§ ol
duğundan Sapanca gölünden lzmi 
te tatlı au akıtılması için büyük 

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

tzmite kifi derecede gelmesi için 
gölüm 'kenarında bir fabrika vü -
cuda getirilerek au buradan ay -

nen Terkos gölü kenarında oldu -
. ı gibi makineler vasıtasile tazyik 
le sevkedilccektir. Ayrıca yolda 

birkaç yerde tulumba istasyonları 
vilcude getirileceği gibi muazzam 
hazneler de 'kurularak ihtiyat su 
bulundurulması temin olunacak • 

Bu büyük tesisatın 370,000 li
raya mal .clacağı hesap edilmiştir. 

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

ğundan ikinci kağıt fabn"lrasınm 

inşaatının ikmalinden evvel suyun 

verilebilmesi için §Ubat sonun.da 

derhal tesisatın yapılmasına baş. 

lanacaktrr. Bu hususta lazım olan 

malzeme fngiltereden mübayaa e. 
dilmiş bulunmaktadır. 

Mikrobiyoloji Cemiyeti 
toplantısı 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyetin. 
den: 

Cemiyetimiz, 26-1-39 per -
şembe ·günü saat 18,30 da 'Etibba 

istihdam edilmek üzere memur tır. 
namzetleri alacaktır. Alınacak bu 
gençlerin lise veya yüksek mek -

Odası konferans salonunda aylık 

toplantısını yapacaktır. Görüşüle

cekler; Difteri basili boyanması 

ve yumurta ambriyonunda virli" 

üretmesi.dir. Mcslektaşlann teşrifi 
rica olunur. 

tep mezunu olmaları şart konul· 
ıroınton aımca muştur. 

ınıon muzlklD~ n ______ _ 

• JJl 
Tramvay §lrketi, tJf 

müstahdemlerine ait ':o 
avcnet sandığındaki 1 
tevzi etmeğe bir tUrlil Y 

tadır. Sandıktaki bU 
11 

lerdenberi m.emur ye))eİ 
lerden kesilen yüzde 
mlştir. 

Şirketin kendi · 
cibince de sandıkta ~ 
mukavelenin hitam \"C) 11 
mesi takdirinde meınut 
demlere dağıtılacaktır· dit 
dar hayret edilse ye~ 
bugünkü sah§ vaziye 
velenin feshi ve ne d# 
ıwue guıw1;.·mc.ıet13dlr. 

sandık meselesini satı3 
tamında halletmek ıst 

Bu suretle de işi 5.,. ~ 

Urip kapatmak tasa~ 
duğu aşiklirdır. 

Fakat memurların b~ 
şebbUslerl kesilmiş d 1 
bundan bir müddet e'/\'~ 
ye müracaat etmişler 
de nafia vckCiletiııin 
bulunması kararlaşmıştı-~ 
fia vekaleti namına b~ 
tayin edilen avukat )f ~· 
ceği karar beklenıne~te 
~. 

Hisar facı 
sd' Asrırcıaı .0 

Maznunlar kabahati · 
da olduğunu .a; 
Bir sene kadar e\'\'~ 

de Eşek adasında badi1Jl 
puru muhakemesi.ne~ 
mahkemesinde baŞl ,e 
nm mahiyeti ölllıll8 'Jf01 
Çürük ve esld olan ''8~ 4/. 
ne müsaade edenlerd ,pO f 
ret mUdUrIUğU kazaı1 ~ , 
Ahmet, makine ınnteb JJi~ 
ingaa.t mütehassısı ff' tll 
zamanki liman reisi JJ& el 
lu mevkündcdlr. Pin1~, ·;1 
lar kabahatin kaptafleısıe 1""' 
söylemi§lerdir. ~ 
ne kalmıştır.~ ol 
Muayene cuzdanı 

Esnaf) af 

yakalaf1d~ 
Vali ve beledi:>'~ _,J 

dann emriyle esn bit ~ ı 
cllzdanlan üzerinde tJY.. 
pılınış ve 24 gUn içıııd:, tf 
yene olmaı;nıv 2()()0 esil ~ 
tur. 00 o eı:_.,; 

Bu 2000 eenafuı :
0 

\l ,,,r~ 
pıcısı, 150 si ahçı, 1" ııet ~' 
si şekercidir. Jla}ktn t.ıı I 
dlği içtiği maddeleri ,- s>"'."ıi 
fın bu şekilde sıhbt ~·~ ıe!"' 
lunması bu yol dl\.)& e°Jte#' 
lmmasmı icab cttiJ1Xl 
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Servet ayağımıza geliyor l 
B U yıl Mannaramı:ı: hemen hemen bütün hududlarlyle bü

yük bir dalyan r.ilıl yüz binlerce kilo balık '-erdi. 

Torik ,.e sfrrl akınları, uskumru akını YC bunu palamut akı

nı takip etti. 
Kilosu Uç kuru~a uskumru, çifti on kuru~a torik, tanesi yilz 

paraya palamut ıtatıldı. Dünya balıkc;ılarmı kı!lkandıran bu n- • 
liit balık lstthtıalclll{.tf, ma.ales~f mllli sen·etımlzc hiçbir r:ey l\k. 
lemeden her yıl böylece bir nıüddet de\'am eder ,·e sonra kaybo
lur. 

Sularımızda çıkan balıklannnzı yabancı mllletler sudan ucuz 
pahalarla kapı,ırlar ,.e biz bunları süslil kutular içinde ithal e
derek kendi malnnm onların elinde mamul ı;ekildo afiyetle ' 'e 
paradan çeklnmlyerek yeriz. Blnnetlce balıkçılığımız, dı~an pi
yasalarına paramı:zı çekmek için bir \'&!llrta olmakta.n bir turlU 
kurtulamaz. 

ron ;ır; iAA4i?lçıcsı;1BI 
Sinemalarda talebe 
tenzilatının kalkma ı 

doğru mu? 

Sahlmıyanlar denize döküllir, c;Urür, kokar. Halbuld bunla
n konııen·e haline getirmek kUçUk bir himmet, basit bir serma
ye n mütenzı bir fabrika. l~ldlr. 

Bir küçük misal bu ı,ın mühim tezahürünü ispat eder. ltaL 
ya fabrlkalan bizden tanesi 8 Ye 9 kilo ~elen mesel! ~l\'Ji deni
len torik büyüğünden çiftini on knruşa altr. Buna na1.aran 8 ki- • 
lo balık ecnebi fabrikalarının ellnP. on kuruşa mal olur. Arada
ki komlsyonerler de ecnebilerdir. Bu balıklar fabrikalarda kon

sen·e hallno getirilir ve ldlo~u 45 - 75 kuru' arasında piyasaya 
ıilrtllür. l"anl, on kuruşa alırlar, dokuz liraya satarlar. 

Talebeyi çırak ve halk günlerindeki kesif 
kalabalık arasına karıştırmak isabetli 

bir hareket değildir 

Bu miktar yüz binlerce kiloya baliğ olduğu zaman, no mil. 
hlm bir ıen·et menubalu oluyor demektir, 

Bu l~l biz yapamaz mıyız r 
Blze kalına, küçük bir himmetle meydana g~lecek bir fab

rika, dünya fabrikal&rlyle bihakkın bir rekabet yapabilir \'O ba
lıkçılığnnız da beynelmilel sahada ön plana geçer. 

Dün Ye bugün yine dalyanlar palamut akınlarlyle doldu. 
Scrnt ayağımıza geliyor. Lfıtfen bir gayret! ·--... -·---·-----.. ···········-····-···· .... 

Hariciye Vekili hilafet meselesi 
hakkında izahat verdi 

Ankara, 2• (A.A.) - C. H. tımızdır ki bu noktadan Mısırın 
Partisi Meclls Grupunda Başve- genç hUkUmdarının ve ~1ısır 
kilin beyanatından sonra Hari- !ıalkmın candan ve samfmf dost. 
clye VeklU ŞUkrU Saracoğlu söz tuyuz. Cumhuriyet hUkümeti
alarak 10 - 15 gUn zarfında ce- mizln bu iş ve Mısır hUkUmdarı 
rcyan eden harici ve siyası ahval hakkında miltnleatmı söylccllk
Ye vekayl hakkında beyanatta ten sonra hııft.fet müessesesi 
bulunduktan sonra bu ha.dlsat hakkındaki dUşUncemlzl na.ve 

ç \ cluı.;r1don hUACct ıı~cıı:.ult:ı:.l U

zerlnde te,·akkuf ederek şu lza· 
hatl ''ermişlerdir: 

Son gelen haberler gösteriyor 
ki tam manasiyle bir hilAfet 1-
lAn edilmiş değildir. Mesele Kral 
Faruk'un blzzatimamlığını yap
tığı bir namazdan sonra camide 
bulunanlar tarafından blr islAm 
halifesi gibi karşılanması ve al
kışlanmasıdır. Cemaat içinde 
İmam Yahyanm ve lbnissuudun 
cocukları ''e beş yUzden tazla 
zabit mevcut imiş. 

Gtll1eJiy1z. 

Bize göre h11Afet mUessescsi 
modasr geçmiş, ihtiyar ve lıer 
halde zararı kı\rmdan çok fazla 

bir korkuluktur ki bulunduğu 
yere dUny:ışUmUl bir husumet 

cclbcdcr, hatta. isH\.m devletleri 
arasında d:ıhi islirkap ve nifak 
tohumları saçar. 

Eğer Mısırda başlıyan bu ha· 
reket blr gUn emrivaki olursa 

harlcfyenlzdekl mev<:ut malO.
mata nazaran, kısa veya uzun 
fasılı\larla ayni emri vakl bazı 

islAm devletıcrl tarafından da 
tekrar edilecektir kl, bu hal is
lı\m devletlerini biribirinden u

zaklaştıracak ve islı\m millet

leri arasına yeni bir nifak soka
caktır. 

İstanbul sinemalarında son haf.! tatmin etmesine dahi imkan bulu· 
ta zarfında yeni tedbirler alınmı!i namamaktadır. Nerede kaldı ki ta· 
bulunuyor. Ezcümle sinema ve ti- lebe istifade edebilsin. 
yatrolar hakkındaki talimatname - Talebenin şikayetleri üzerin<' 
de hıfzıssıhha kanununa istinaden sinemalar alakadar dairelere ve 
sinema içlerinde sigara yasağı ~CI hükumete müracaat ederek vazi • 
nulmu§tur. Bu yasağın kontrol • yetin aldığı müş1cülatı bildirn:iş -
süzlükten dolayı tatbik olunmadı. )erdir. Bunun üzerine talebe gün. 
ğı anlaşılmış ve belediye .dairele - !eri ihdası teklif olunmuş ve rakat 
rine verilen emirle sinemalar şid- bunun da tatbik kabiliyeti görül
detle ve dikkatle kontrol ettiril - mcmiştir. 
m:,, bu yüzden sinema dahilinde Çünkü talebe ancak cnnarte&

0 

sigara içenlerden ele geçenler hak. günü öğl:den sonra tatil lir ve her 
kında zabıt tutulmı.:ştur. gün mektepler 3 - 4 aramnda ta. 

Aynca her ~cansı ~r.üteakip sa - til ederler. T<ılebe ancak cumarte
lonların boşaltılrp hav:ılandırılma· si günü öğle.den sonra veya her 
sı da yine buna müteadir ahkam gün bu saatl::rden sonra sinema· 
muktezasıdır. Bunun da tatbikı • ya gidebilirler. 
na başlanmış ve sinemalar bu mü. Öğleden akşama kadar Iaaletta. 
nasebetle halka her seans netice- yin günlerin talebeye tahsis .:;tur.. 

sine göre alınacak tedbirleri ilan masında hiçbir fayda mevcut de -
etmiştir. ğildir. 

Talebe tundan istifade edeme · 
Yalnız son zamanlarda maliye -

nin sinemaların biletlerine ait ka
nunun bir maddesi münasebetile 
yaptığı bir tebliğ üzerine umur:ıi 
tarifelerin tatbikı sırasında tale!:x: 
tenzilatı yapılmamağa başlanmış. 

tır. 

Bu mesele talebenin şikayetini 
mucip olmuştur. Keyfiyeti izah L 
çin sinemalarda alınan son tedbir
lerden bahsetmek gerektir. 

Hükumet sinemalarda halk gün 
leri, çırak günleri gibi muay J'Cn 
ve ucuz ve mütesaviyen aynı fi -
yatlı tarife tatbik edilen genler 
ihdas etmiştir. 

Halk günlerinde sinemada her 
yer aynı fiyatla ve nihay~t 10 • 15 
kuruştan !azla değildir. 

Çırak günlerinde de her yer 
5 - 10 kuruştur. 

Umumi tarife tatbik edildiği 

diğer günler herhangi bir şekilde 
talebeye vesaireye tenzilat yapıl -
mama'ldadır. Bu yüzden talebe ya 
halk günlerinde sinemaya gitmeğe 
mecbur olmakta veyahut da tenzi
lattan istifa.de edememektedir. 

me!..-tedir. Gün arasında ayrıca ta. 
lebe matinesi yapılması da mah . 
zurlu görülmektedir. 

Mesela saat 14 de seanslarına 

başlı yan bir sinema saat 16 da ikin 
ci seansını talebeye, 18 de üçüncü 
seaQSiru halka vermek suretiyle 
bir taksim yapnuş olsa bu şekilde 
talebeden gayrisini sinemaya al -
mamak ve alınanların da çıkması 
ihtimaline karşı bilet işlerini büc;
bütün karışı'k bir hale getirmek 
gibi müşküller ve mahzurlar mev. 
cuttur. 

Talebe nakil vasıtalarında mu • 
ayycn seanslara tabi değildir. 

Elindeki hüviyetinden her an 
istifade edebilir. 

Niçin talebe sinemalarda tenzi
lattan mahrum kalsın? 

İstediği zaman, istediği anda 
herhangi bir sinemaya gidince bil· 
viyetini ibraz ederek kendisine ya. 
pılan tenzilattan istifade etmesi 
önüne geçen bu tebliğ, mal1iycti 
itibarile yalnız talebenin aleyhine 
dir. 

TUrklye cumhuriyetçi ve lı\· 

Yik bir devlettir ve Uylk ve cura 
huriyetci kalacaktır. Onun içln 
diğer devletlerin de lA.ylk ve 
cumhuriyete! olmalarını arzu 
etmemizi herkesin tabil görme
si lAzımdır. Gene bunun kadar 
tablt bir cihet vardır kl o da bl· 
zim gerek cumhuriyetçiliği ve 
gerek Uıyikllği her devletin da
hllt hlr işi telAkki etmt>mlzdlr. 
Onun için hudutlarımız haricin
deki topraklardaki devlet ve hU
kümet şekilleri ve bu şekiller 

lcinde dinin yer alması veya a· 
Yırtedllmcsi blzi asla. nlAkadar 

Bizzat sine maların talebeye yap
Bu işte l~y!k ve cumhuriyetçi tıklan tenzilatı meneden bu tebli. 

Sinemalar için mesele yoktur. 
Alakadarların söylediğine göre, 

talebe · yüksek fiyatlar karşısında 
halk günlerini beklemekte ve bir 
çok şeyler fedası bahasına b-.ı za 
manları sinemaya girmeğe çalış -

TUrk devletine dilşen tek vazife ğin, buna ait kanunun esbabı mu
bu hazin alubct Ustline aıtı.ka· ci!lesinden istihrax olunduğu söy-
darların dikkatini cclbctmck- lenilmektedir. 
tir. Halbuki kanun talebe tenziHt:. maktadır. 

Harici.re Vekilinin lzahat,ı u· nı kabul etmemek vaziyetinde de • Halbuki talebenin hususi bir va· 

mumi heyetçe tamamen tasYip ğildir. ziyeti vardır. O henüz kazanx sa • 

etmez. olundu ve ruznamede başka Halk günlerinde sinemalara o hasına girmiş değildir. Okuyan ve 
kadar fazla tehactim vardır ki, yetişme mevkiinde bulunan bir 
müesseselerin bu müracazthr: talebe, sinemaların bu yü'ksek fi. 

Dizl aIAkadar eden cihet ha- madde olmaclığınclan celseye 
rlcf, siyası, 1ktısadl mUnaseba- nihayet verildi. 

Akademi aramyor ! 

A\'UKAT 1'"acl adında bir zat rasat
haneye mUra.caat etmı, n cazibe 

kanonunu alt Uı;t edecek bir keşifte bu
lunduğunu blldlnnlJ. Rasathane kendisine 
akademilere mUracaat -etmesini taniye 
etmiş. 

Biz bu zata yardon etmcğe karar \'er
dik. Ruathanenln müracaat edilmek üze. 

re bahcettiğf lllm akademHcrinden Tür
kiye dahlllnde herhangi birini bilen nrsa 
lutf en insaniyet n_amma bize bildirsin! 

*** 
Ali Nacinin e1garası 

Aı.t Naci Karacan (Suya Hbuna do
kunmadan) sütununda clgara hak

kında bir ya:r.ı yazarak diyor ki: 
''<1fgara, korkağa <'esaret ,·ermek, a. 

tılgaru itidale getirmek, a§ıkm gammı da-

ğıtmak, pınao;11.1n kederini a,·utmak ,.e her 
derde de,·a olmak gibi sayısız ev afı saye. 

~inde, bütün dünyayı kendine esir ctmlJ
tlr. 

Kim diyor ki rlı:ara zehlr<lir, cigara çok 

zaman, ~ok doktorlarm verdiği rn yaman 
lli~lardan daha müessir bir füslrdlr.,, 

Gördünüz mü b&hrserı·~ doğru!llu lhtis.a
sa, istidada, ,·erasetc ne enf~ bir misal 
bu. Ec-claddan tütüncü olmanın semeresi
ne bak! t~mld olunur ki arkadaşımız, ~ayı 
da bu kadar !llelii.sctle ve ls:ı.betlc tarif e
dip bir pcrll mükeyyifat olarak nsfedcbl
Jecektir. 

O baldo dikilecek ht>ykellcre bir de bb 

teldir edelim: 
l\lc5hur ,aycı, tlltUncU Me§hedl! 

Ahmed Haşimin heykeli 

HASILA.Ti Ahmet Hıısimiıı mezarına 
ha redilmek üzere 'l'akub Kndri 

tarafından lla~lmln hayatına ald bir kltnb , 

yazılmış olduğu malümdur. 
Para toplanmış, merhumun mezarı alle

ııl tarafından yaııılmıs olduğu için, he~ ke
linin yapılmasına karar Yerilmiş. 

Ruzumahser için iş lmlnylaşıyor demek

tir. Suru İsrafil ötüp ele herkes hcsab ye
rine toplanclığı zaman biz adsıı.lann \'Ücut
ları da tekrar imal olunacak, fakat, hey. 
kellere yalnız ruh nefhcdilecek, epeyce iş 
haflfllyeceldir. 

Ha ga3Tct e' liitlar! 
Yakub Kadrlıle o kalMn, ı;f7.(lc bu gay

ret, llcykeltraşta bu zliğlirtlllk, lstanbul
da bu kadar hoş yer ,.e edlb ,.e şuara l!;in 

dilnyadan bu kimsnlık ''arken doğnıso 

yontulmuı taşlar gediğini bulma' olar. 

yatları karşısında sinemadan mali 
rum mu kalacaktır? 

Bunu istesek bile tatbikı imka .. 
nı yoktur. Onu çırak ve halk gün
lerindeki kesif kalabalık arasına 

karıştırmak isabetli bir hareket 
değildir. 

Bir taraftan da hazine menfa
ati bu yüzden muhtel olmakta • 
dır. 

Talebe yüzde muayyen bir nis .. 
betle tenzilat görür. 

Halbuki halk günlerinde aldığt 
bilet çok asgari ücrete tabidir. 

Hiç şüphesiz bu asgari bilet tır 
rifesi mucibince az ücretli biletle 
az vergi verir. 

Bir taraftan da talebeyi halk .. 
tan ayırmak zarureti vardır. Tale. 
be ne çıraktır, ne esnaftır, ne de 
hayatını kazanan umumi halk ye
ki'ınuna dahildir. 

Sinemalar, tiyatrolar, nakil va
sıtaları bu yüzden taldbeye mu .. 
ayyen tenzilat yapmağı evvelden 
beri kabul etmiş bulunuyorlar. 

Bunlara ayrıca gün tahsisi pra. 
tik olmuyor. 

Talebe, hüviyetini gösterip ten 
zilattan istifade edebilmelidir. 
Eğer talebe .clmıyana da bu ten .. 

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

Aksi takdirde maliyenin kont .. 
rollinün 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-t 
radan başlıyan ağır para cezalan: 
vardır. 

Maliyenin kontrolü altıp.da bu .. 
lunan sinemalara talebenin hüvi • 
yetini gösterince tenzilatla gire • 
bilmelerinin temini ve bunun bü -
tün sinemalara teşmili lazımdır. 

Kayzer 80 yaşında 
Amster.dam, 24 (A.A.) - Al

man Ajansı bildiriyor: 
Eski İmaparatorun yakında ge

lecek olan 80 inci doğum yılı mü
nıısebetiyle, Fon Maskensen ve 
mütekait Amiral Von Schmitd, 
İmparatora eski crdu ve donanma 
mn tebriklerini bildirmek üzere 
Doorn'e gelmişlerdir. Mareşal 
Von Mackensen eski karargah na 
mına Kayzere gUmüş bir kupa 
vermiştir. Alman asılzadeleri na
mına da Hitlcr getmiştir. 

Bu akşam bir ziyafet verile
cek ve İmparat::ırun ailesiy• 
le yakınları ve gelen heyetler bu 
ziyafette toplanacaklardır. 

-o-

Mel\tep kttap1arı 
Ankara, 24 (Telefonla) - Büt. 

çe encümeni bugünkü toplantı 
smdn. mektep kitaplarının beyie. 
lerinin yüzde 25 c çıkaraılmasmı 
kabul etmi~tir. 

Kanatlanan Cumhuriyet nesli
ne kurbanlarımızla kuvvet vere • 
lim. T. H. K. 
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r--K~banlık j Satye Şirketi 
Başma çorabı kendi 

eliyle ördü 1 r·sıan alka 
Hali e ııa 

ah a u 
dilmemiş 

koyunlar üzerin
de ihtikar mı· Vergi için t 08 bin lira 

g·recek mi 
Londra, 24 (A.A.) - Havas a

jansının muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar mahfillerin kral Fa

ruktm hilaf ete "intihabı,,m teyid 
eden bir haber alarnamı~ olmaları
na ve bu mahfillerin hakiki ehemmi 
yetini henüz takdir etmek müşkül o· 
lan bu husustaki merasime dair her 
türlü tefsirlerden imtına etmelerine 
rağmen eski lslfun şefliği makamı
nın ihyası için yapılan bu teşeb
büs, Londranın Arap taraftan mah
fillerinde büyük bir alaka uyandır
mıştır. 

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

başlayor 
Bazılarının uygunsuz 

tedbirler aldıkları 
anlasıldı 

kıymetinde gösterdiği bina
nın 270 bin değerinde 
olduğunu iddia etmesi 
hakiki kıymetini sakladığı 
yoluuda haklı bir tefsir 

yolu açtı 

Bu hususta henüz resmi 
geçllmiş değildi 

• 
Kurban bayramı yaklaştığı halde Takibata başlamyor 

Bulgar Başvekili Ş 
Bir islfun halifesinin intihabı, 

zaruri görüldüğü takdirde bu inti
habı yalnız Arapların değil, bütün 
dünyadaki müslümanlann mümes· 
sillerinin yapabilecekleri ila\ e olun· 
maktadır. 

Ayni mahafile göre böyle bir me
sele asla mcvzuubahs değildir. Çün 
kü hilafet müessesesi, eski Osmanlı 
imparatorlui:runun 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 zaafı meydaİıa çık
mıştır. 

koyun almak istiyenlcr bir tiirlü 
kurbanlık hayvan bulamamakta· 
dırlar. Söylendiğine göre, bazı kim· 
scler bu yolda bazı uygunsuz ted
birler almı5lar ve şehirde koyun 
buhranı doğurmak istemişlerdir. 
Bunlar, civar kasaba Ye köylerde 
lstanbula sevkedilmek için hazırla
nan binlerce kurbanlık koyunların 
sahiplerine bir miktar avans vere
rek koyunların şehre gönderilmeme
sini temin etmi§lerdir. Bu şekilde 
ki hareketten maksat evvelce elle
rinde sakladıkları hayvanlarla bir
likte bu koyunları pahalı fiyatla sat

Salıpazarındaki Satye binası me
selesi artık mahkemeye intikal et
mek üzeredir. Şirketin, bu satış 1 
şlnde bir devlet müessesesine karş 
dürüst hareket clınediğ{'anlaşılmı 

. 
l 

ş-

. memleketin1ize gele 
Bulganstarun Ankara elçisi Dr. lır. Du roılJJ 

Todor Hristo! bir müddettenberi refahlarını kU 
mezunen bulunduğu Sofyadan ~eh ~er mllletıerJ 
rimize gelmiştir. Elçi dün bulundu· ihtiyaçları '°ar 
i:ru beyanatta Türk - Bulgar müna· karşılıklı iyi n 
sebatı hakkında şunları söylemiştır: lrngünkli nı ~nf 
"-Sofyaya seyahatim hususi mahi ıe değil, nyııl 
yetteydi. Bununla beraber, gerek menfaatleri 
hariciye nazın ve gerek Bulgar po· gerçek bir nallı 
!itik rnahfillerile temas etmek im· ,,ine erlşm~ier! 
kanını buldum. Görü~melerimden kendilerine l• li 
elde ettiğim intıbam, iki memleket bir yaşayış tent 
arasındaki münasebetlerin samimi .ettin bulunıno.ltt 
ve candan bir do~tıuk içinde inkişaf Dr. Hrfstof 
etmekte olduğudur .. Bütün Bulgar- Balkan paktına 
milleti büyük Atatürkün ziyaı üze- kmdakl neşrırs 
rine Türk milletinin duyduğu acı ne sorulan bir' 
karşısında derin, içten gelen bir hacla henüz res 
sempati hisleri göstermiştir. Fa. olmadığını söfl 
kat Bulgar efkfırrumumiyesi §u. mevcut teşrlld !1l 

rasını memnuniyetle müşahede mest takdirinde 
ve tcsbit etmiştir ki, Türkiye, bu ye ile Bulg:ıristıı 
zıyadan çok elim bir surette mü. rt ve kUltUrcl sa 
teessir olmakla beraber, yarının nin artnblleceğl 
vazifesi önünde bir dakika bile bnhsetmiştir. 

tır. 

Genç hükümdara, lslam halifesi 
üm·ammn verilmesini tahayyül e
den Mısır 1'r:ıl hanedanının bu ar
zusunun tahakkukuna mani olan 
başlıca engel, 0.:ınlanlı imparator
luğunun inkırazına kadar bu ünva
mn cismani olduğu kadar ruhani 
bir mana ifade etmesi ve bu ünvanı 
taşıyan Medine, Mekl~e ve Kudüs 

Diğer tanrftan ııirket mUdlri so 
hAdisc münasebetiyle binanın 27 
bin lira kıymetinde olduğunu idd 
clUği için ortada bir de maHyeyi a 
dalmak suçu hfunl olmuatur. Çilnk 
bina yapıldrğmdanberi kı:ymetini 
106 bin lirn göstererek vergi veren 
şirketin bu suretle kendi iddialan 

n 

o 
ia 
1-
u 

-
Arap aleminin ekseriyeti,o zaman 

halifeyi takipten imtina etmiş ve 
Türkiyeye kar~t milli mücadeleye 
atılmıştır. 

mak istemeleridir. Alakadarlar bu na göre, hakiki kıymeti sakladı ğı 

'~ibi şehirlere hakim bulunmasıydı. 
H~buki bu iU~ iki şehir, halihazır
da Arabistan ve Hicaz kralı lbnis-

yolsuz teşebbüsleri haber alara.1{ tah anlaşılmaktadır. 

kikata başlamı~lardır. 

lngil erede 
Milli hizmet kita

bı neşre ildi 

millet vapurunda bogu
lanlarm varisleri 

araştırıhyor 
. 

I suudun elinde bulunmaktadır. Mu
maileyh, şimdiye kadar Halife ün
\T(illrmn kuvvetli ko~u bir devletin 
hükümdanna \'erilmesini müsait 
bir şekilde karşıhyacağına dair hiç 
bir şey söylememiştir. 

Binaenaleyh şimdiki 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 oldukları bir sempa 
ti agleyanı mevzuubahs olması ve 
bununla Londra konf eransmdan ev
vel K.ahirede toplarunıs Arapları 
alfıkadar etmemiş bulunması muh
temeldir. 

Lcndra, 25 (A.A.) - Milli hiz 
met hakkında yirmi milyon nüs
ha olarak tabedilmiş olan kitap 
bugün neşredilmiştir. 

Ereğlidc batan Millet vapurun 
da boğulanların varisleri hakkınd 
tahkikat yapılmaktadır. Haki 

a 
ki 

a varisler meydana çıktıktan sonr 
acentenin yapacağr nakdi yardım 
lar kendilerine tevzi edilecektir. 

- tereddüt etmeden şayanı kayıt ÖğrendiğtınltC 

-0--

Yeni mezbaha müdürü 

· Gene bu mahfıller, bir camide, 
hatta bütün komşu Arap devletle
rinin murahhac:ları hazır olduğu 
halde, müshimanlar tarafından ya· 
pılan alkışların bir intihap demek 
olmadığını ve murahhaslann camie 
halife intihap etmek için değil, iba· 

Bugün Kahire merasiminin mana 
sı hakkında en ziyade şüphe ve te
reddüt izhar eden rnahafil, Suudi 
mahfilleridir. 

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

Tekaüde sevkedilcn mezbah 
müdürü Nihadın yerine hayva 

a 

bir disiplin ve itifakla yeni Milli tandnkl Türk 
Şefini bulmuş ve kültürel ve ba- tahsillerinin )'C 

rış işlerinde yakın ve uzak miL göre temini iı;in, 
!etler nrasrru:la anlayış eserine ueznretl, ııuın ıı 
devam arzusunu kati bir ~kilde çok kitaplar !ınZ1 n 
ıfade etmiştir. Bulgar Bnşvc borsası umumi katibi Servet tayi n 

Memleketimin parlarnanter, fun şubat ayındtt 
entelektiiel ve ekonomik mahfil. zi ziyaret edcceğ Beyoğlunda / C. • P. Reislik 

Bir genç kızı yaraladılar Di anı ugün parti 
Dlln gece saat 21 do Taksimde • • • • 

edilmiştir. 

--0-
İngiliz işçilerinin takriben yarı

sı yani 6 ita 7 milyon kimse bu 
hüküm içine girmektedir. Bir lngiliz grubu 

ariciye Sut işlerinin kendisine F ansız 

erinde Türk milleti ve onun drL d ta rr . 
anlan hakkında yalnız sempati 

ve hürmet hissiyatına şahit ol _ 

1 
j 

dum. 

' 
Birlblrine eoğrnff, tarihi bağ. cadde ortasın.da bir yaralama va- namzetlerı ışını 

kası clmuş ve 18 yaşında gen!f bir Nazırı · verilmeoi igin müraoa t -- ı <n 1 lı .. ,, nt tcu .. ı ....... . 111: ongıı ııucı :r .. .-.ımu.nt 

nin 938 - 939 ıne 
zırladığı emsııl kız Hilmi admda birisi tarafından ...,ör··şecek 

bacaklarından ve kalçasından ya-

Mebusan Meclisinde etti 
Şahinşahma Fransanm Bir lngiliz grupu dün belediye 

ralanarak hastaneye kaldırılmış _ 
tır. 

Yaralanan 18 yaşında Semiha 
adında bir kızdır. Semiha dün ge. 
ce Taksimde Bekar sokağından 

geçerken yanında bir adam peyda 
olmuş ve kendisine sarkıntılık e
derek bazı münasebetsiz teklifler 
yapmağa başlamıştır. Bursalı Hil
mi adında biri olan bu şahıs son
radan anlaşıLdığına göre, Semiha. 
yı cskidenbcri tanımaktadır. Dün 
gece onu karanlık bir sokakta ya. 
kalayınca da fırsattan istifade et
mek istemiştir. Fal:at Semiha yüz 
vermemekte devam ettiği için bir
denbire hiddetlenmiş ve cebinden 
sustalr bir bı!fak çıkararak kızca -
'ğızm üzerine atılmış ve kalças:na 
ve bacaklarına saplamağa başla -
mıştır. Semihanın feryatlarına ye. 
tişenlcr zavallıyı baygın bir halde 
:Beyoğlu hastanesine kaıdırmışlar 
ıve Hilmiyi de yakalamışlardır. 

Filistin heye i 
ra yolunda Lo 

Kahire, 24 (A.A.) - Londra 
konferansına iştirak edecek olan Fi· 
listin Arap heyeti Port - Saitten bu 
sabah Londraya haıckct ctmişler

öir. Heyet harel~rtinden evvel har· 
cırah olarak İngilizlerden 500 ster
lin almıştır. 

1 Ieyetin böyle al lclcele hareketi 
hakkında bura Arap mahfillerinde 
söylendiğine göre, lngıltere toplan
ması tehlikeye düsen konferansı 

mutlak tahakkuk ettirmek azmin· 
dedir. 

Gene mezkur mal.afilin kanaatine 
göre, Londrada Filist!n mec:elesinin 
hallinden ziyade Suriye meselesi de 
dahil olmak üzere diğer Arap me
selelerinin görüşülmesi bekleniyor. 

Ammanda, Amm~.n ite Surire ve 
Filistinin birle~e.:i lehinde propa
ganda hazırlıklanr.a başlanmıştır. 

Bu mesele Londra<la. da görü5üle
cektir. 

Baştaraf ı 1 incide 

Meclis intihabatınm tecdidi me. 
selesi bundnn sonra meclis parti 
grupunda görU§tilCcektir. 

Yenileme mUzakcrntı ikmal olun
duktan sonra fesih kararının mec
lisin cuma günkü toplantısında 
mevzubahs olup bir karara bağlana
cağı tahmin edilmektedir. 

Dün vekiller heyeti, meclis reisi 
Abdülhalik Rendanm da i3lirakile 
geç rnkte kadar müzakerede bulun
dular. 

hayranlığını bildirdi reisi LQtfi Kırdara müracaat e . 
Paris, 24 (A.A.) - Mebusan derek tstanbul süt işlerinin kendi 

meclisin.de harici siyaset hakkında -
sine verilmesini istemiştir. Şirket 

yapılan müzakereler esnasında .. . . . . . •w• • 

Bonnct, radikal • sosyalist hatip~ sut ışle~ı ~endı.sıne vcr~ldıgı takdw 
terden Gaston Riou'nun sözünü de şehnmızde ıbr fabrika kuracak
kescre'k şö

0

yle demiştir: tır. Diğer taraftan Fort otomobil 

''Tefsiri şayanı teessüf 4bir suite· 
fehhüme sebebiyet vermiş <:lan 
gazete makaleleri neşrinden dola -
yı 1ran hükumetinin 25 birincika· 
nunda diplomasi münasebetlerini 
katetmcğe karar vermiş olduğuna 
telmihte bulundunuz. Fransa, I . 
rana karşı hakiki dostlu'k ve İran 
Şehinşahının icraatına karşı hay -
ranlık hisleri beslemektedir. Fran· 

kumpanyası da Lutfi Kırdara mü-

racaatla schirde işletilmek üzere bir 
kaç tip otobüs teklif etmiştir. 

,....--0-

AC'ı bir Kayıp 

MUzakeratm meclisin yenilenme
si meselesi Uzerindo olduğu sanıL 
maktndrr. sa, hürmete münafi olan bu ma -

Posta Telgraf Umum MUdilrlü
ğünd~n mütekait sabık Radyo ko
miseri, ve Kuleli asken lisesiyle 

Hnlıcroğlu topçu atış mC'kt.cbi riya
ziye muallimi Hasan Başolun müp. 

tela olduğu anjin dö puat.J·indcn sa

lı günü nkşıımı Bebekteki evinde 

kalelerin tefsir edilmiş olmasım 
Bir taraftan da hlikümet ve parti teessüf eder. 

beraberliğinin neticelerini tetkike 
memur edilen komisyon faaliyetine 
devam etmektedir. Komisyon Erzin
can mebusu Snffet Ankan'm reis
liği altındadır. 

Receb Peker (Kütahya), Mümtaz 
Ökmen (Ankara), Esat (Amasya) 
ve Halil Türkmen (Zonguldak) tan 
mUrekkeb olan komisyon, vilayet 
şubelerinden hükumetle tevhld olu
nan parti isleri hakkında bazr nok
talar sormuıı ve bunlardan gelen ce. 
vablann tekemmülüne intizarda bu
lunmuı:ıtur. 

Malüm olduğu üzere hükumet ve 
parti teşkllatr 938 yılı haziranmın 

18 inci günü parti umumi reisli!';1 
divanınca verilen l.arnr Uzerine tcv
hid olpnmuştu. 

Tetkik komisyonu bu münasebet
le aldrğr cevablar ''e yapacağı tet
kikat üzerine hazırlıyacağr raporu 
genel sekreterliğe verecektir. 

ZA Yt - 928 senesinde Sarıyer 
okulundan almış olduğum şaha -
detnamemi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağım:lan hükmü yoktur. 

Rwnclikavnk Şnhclrettin 

Fransa hükumeti, mazide bir 
kaide teşkil etmiş olan dostane ve 
itimat esasına müstenit münase -
betlerin tekrar teessüs etmesi için 
çalışacaktır. Bu münasebetler, 
Fransa ile !ran arasında mazide 
olduğu gibi baki olmalı.dır. 

Yunanistanın yenı 
yapllrdığı tor ido 
Atina 24 (A.A.) - Atma ajansı 

bildiriliror: 

Gazeteler yeni 1 Gcorgius torpido 
muhribinin terc:a:ıeyc mu\ asalatını 
hararetle selamlamakta \ ' e ba~vel .. il 
Metaksas ile bahri} c mil te~an Pa 
pavasilyo tarafından bu müna-,ebct
le yapılan merasim e-nac::mda söyle· 
nen nutukları tcbaı iız ettirmekte· 
dirler. Bu nutuklar, merasimde ha 
zır bulunan kral tarafından da te· 
yit edildiği \'eçhile, Yunanistan gi· 
bi küçük bir devletin deni:: müda
faası için yapabileceJ:ti her ~yin ya
pılmı~ oldutrunu tebarUz ettinniş· 

lcrdir. 
Metaksas~ 
''Malzemeb:ıkımından Yunan do 

nanmasının hiçbir zaman bugün 

vefat ctrni~tir. 

Cenazesi 26-1-939 Per§cmbe gü. 
nU Bebekte trnmvay caddesi 34.G 

No. lu evinden kaldırılarak namazı 
Em.irgan camiinde kılındıktan oonra 
Emirgan aile kabristanına defnedi
lecektir. 

Ailesine sabır ve kendisine Ton. 
rıdan rahmet dileriz. 

smıın 'J'IYATROSl.. 
ı:; _ l - 1930 <,:nrşaııılı:ı 
akşamı sıı:ıt :W.30 du 
1'cpcba~ı /Jram 1\ısnıı 

JI \ YJ>UTJ •• \H 

lsliklcil cadtltsl komedi /;mnı 
Gündiiz s:ı:ıt 14 de (Çocuk lb nlro~u) 
Akşam sant 20.30 d:ı (OGl.L .MCZ) 

TUR ~N TIY,\TROSll 
(811 akşam) 

Ses 1\rcıliı;csi llııınilcl 
\'iicc'\CS 'e nrkaılnşl::ırı 
Ccmnl Snlıır heyeti 

leme: il ) e;-;I hlrllkte. (C \D \ T.OZ 1\ \· 
DJN) 4 perde. Yeni \'nr~cıc numnr:ı-
lnrı, şnnıe, dlicl ••• 

1<ünd"'n daha iri \aziyette bulun· 
ma..111ı~ oldııl!unu sövlh·ebilirim,, 
demiştir. 

b ulunan TUrk ve Bulgar millet
erJnln her tllrlü muzmer fikrJ 
crtaraf eden en samfcıt bir 
ostıuk içinde yaşamalnrı 1Uzu

1 
b 
d 
mu nşiktlrdır. Dizi nyırım siya
t mesele yoktur. Dizi uzaklaş
ıran zrd men rantı er yoktur. 
ulgarJstanın ve Tllrklyenin po
tikaları beynelmilel mUnase
ctıerdc bar1şrn ve ndaletın mu
nfazası gibi yUlcsek bir fikir
en mtilhem bulunmaktadır. Bu 
k1r uğnınJn !ki memleket teş 
ki mesai edebilirler ve etme-

8 

t 
B 
il 
b 
h 
d 
fi 

rl 
ı crl Hlzrmdtr. 

k 
h 
[; 

a 
b 
1, 

Şurasını drı. kaydetmeliyim 
1, Garp Anupasmın karışık 

lr hava içindıı yaşamakta olclu. 
u vo htitlln mllletlerin yarma 
z çok bir e:..dişo ile bakmakta 
ulunduğu su sırada, Balkan· 
ar kıymeti nzımsanmnmak ltt

z: 
JI 

c 
1 

mı;clcn ve barrşın muhafazu
nda mlihim bir rol oyna.yabllc· 

ek olan bir huzur içinde ynşa 
naktadır. Du huzur hiç şüphe. 

si z acı bir tccrUben!n v 
p olltlk bir olgunluğun i 

3 BUYil1' 

JOHN BAR 
LOUISE CA 
REGINALD 

f 

le 
ıı.dosldir. Balkan ıaillet A LK' _lf 
rI lrnrfltlı!"lı cidal ve toprak /"J-o.~ 
eşludc ~lmanm cezaemt yakm 1 Sinemasında P 11 

lıi r mnzlcle pcK pahalı ödemişler- l!!~-~~E~~~~~ 

-
-

,, 
• 

1-ıt:uıbul lkinci İcra Dairesinden: ~ııP 
1''ntrna. Bekir Sıtkmın mal1 olan Un'kapnrunda ııacı s; 

. k .ıkndJ 
sındc Eski Bostan yC'ni Hncıkadın bostanı eo nt.- S tı 
I'eı-scl 14 'Mükc>rrcr yeni 40 numamlr ah~:ıb evin lÜ 0'!11ı'1ı•~' 
ık!nc! nrttrrmanın 31-1-939 salı günü yapılacağı ilan ed rııııııı" 
kfır tnrihln bayrama tesadüfü dolaymiylc ikinci nrt~ fstııııb 
hırıhtne mU.sadif salı gllnU saat 10 dan 12 y<' kadıı 

4
eJ 

icrn dairesinde jcra olunaroğt füı..1 olunur. (V. 'J'. 29 
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j Ururnunu 1 U LJ rU 

:~~~~r!raııına Yusuf Ziya Kont Çiyano Beri i 
~~:~:\~~~~-x~~.~·~ Oniş z·ıyaret edece 

• 
1 

rı hıe ı rurnu k Vazifes:nden istifa etti 
~:~:ııd~~:~;~:~~;'. Yerine Veklleten eski 

..... ı. '" ..,.,re Şirketi Hayriye Müdürü G •• • • R 
~~~~~r:!~~1~~:~1b~~ Yusuf Ziya getirildi orıngın OmQ11Q ve sonı•a 

ıı1111• •l'tlerı 811 
rrna l\u- Ankara, 25 - Deniıbank u- '3 

ıreu ına al mum nıüdiiı-ü Yusuf Ziya Öniş 1 bl b d 
:11~:~~~~~~~urb~s~~~ ;:s~ıf~!~~~ı"ı~~·~~~n~1~işk:~u;sı~~ ra usgar a gi e cedi 

tıııımr. geneı başkan- dilerek, yerine eski Şirketihoyri· O !ÇERDE: 
• Ankarada bulunan f ctanbul def· 

terdan Şevket Adalan dün §clırimi· 
ze gelmiştir. 

Ye müdürü Yusuf Ziya Yeklilclen l 
toy!n edUmlştlr. s ö g eni g o r 

• iktisat veka\eti İstanbul sahille· 
rinde bazı yeni menderkler yapma· 
ya karar venni~tir. Bunlardan biri 
i3üyükadanın maden cihetinde ya· 
pılacaktır. 

e\tı Ceıa 

d 
l llayar A J i ' nı.:ra ıln. •karşılayıcılan arasında 

)'ernızın el koy-
. ~2*u bir tahkikat 
~1llet -4 • ..\.) - c 

llereu lııcıcıısı G · II. P . mi Heyetin tasvip sadalarlylc 
ls ~e btıgun •• 

2 
rupu U. karşılandı. . 

!ılı reıs" 4-1·939" • • • 
qtaa etıu 'I'r 

to~ıa11d n Saka·nı abzon Yaptığnnız tahkikata göre, Parti 
"eııı :o 1· llt defan rfyase- grupunda Başvekil tarafından mev
Uren .. aevcıkıı Csöz alan zubahs edilen 1mpex airketi uzun 

.re g eıa.ı B 'tat1d e)df \"e hu a- zamandanberl Amerika ve İngiltere 
: llkf beyanat ll\sa o· , ile temaslar yapan bir mUessesedlr. 
~l'~ ta bu. ı Yalnız §lrkelin §c •. rimizde başka ve 
t \~tt~~ar. Blıe hl 1 harict işlerde de başka bir isim kul-

btr hab .,.~~\ı. ç hoaunu- j landığı anla3ılmaktadır. 
~U!reıı er '\'erı:n \ t'ic sızı 1 5lrketın :tıarı\iLe :ıruııanmakta oı
lr llle etıı:n. Gaek '\'azife. duğu isim de tmpex'tir. 

t11 "tlllıı~~~dan ı ~~~ kuv- ı İmpeks Limitet Şirketinin 
tlıt a<} ar et-' h" · d . "l 

ltıh erG<1e b 1ncıa bir 1 ı ma ıyetı ne ır ~ 
l{"a az ş r- D · · ı.ı caat et 1 llıUess 1 ün parti grupunda, Başvekil Ce-
~e i ı:nt" ese- ,..,1 • 

1 ta l'e:ra 6 
9 "e kendisı- 1 ld. Bayar Uç ay önce 1mpeka IJm-

kdırde 'l' koı:nısyon 1 tct adıyla kurulduğu anlaşılan bir 

I! 
lşJcırın 

0 
Urktye ııe ve • . §irketin lngilteredeki faaliyetlerl 

81111 trı. Ya- h . llıı te .... 1 Uesseseı ı akkmda malumat verirken, şehn-
Ştı ... n d ere -ı- _ . . 

dl~ "· llu h e ecekıerı 1 ~ adliyesi de Beyoglunda bır ,ır. 
llıeltauın121 aber tabu n~- 1 ketin muhabere evrakmı emniyet 
ıll tın "e Celbetu D 1 rnemurlnn huzurile gözden geçici -
1 lııttı trı.aıı ı:nu . erbaı Yordu. 
:tt ı tered esscseı 1 

bbu 8tıınaı e as;ılınış e- 1 Sabah gazetelerinden biri, bu a-
llı 81el'f 'ta l'olunda n olan ra3tınnayı Empeks işiyle alakadar 
ıll?dana l"Sa bu işin e Cibl görmüş ve verdiği tafsilat arasında, 
lltııdttrdur~'kıncaya :abl. 1 Cvraklnrınm alındığını ve iki kişi. 
ta, tere hu:k. Aynı za adar 1 nln de tevkif edildiğini mUeasese a-

ll b~'lllacı1~ fıtrı.etıne b tnan. 1 dı zikretmiyerek sütunlarına geçir· 
'tt lt~ttıeıııı:n ızı "'e b u şl r-ı nıiştl. 

Ilı e a u ştr- _ 
lra llttrurdu sıa alQkası 

01
_ Yaptıgnnız tahkikata· göre, fllha_ 

lel'e ~lia buıu: "'e keyfiye. I kika adliyemiz, diln Bcyoğlunda bir 
ettJı. aber .... llcart nıu 1 arnı:tırma yapmıştır. Araştırma ya-

.ıı;, l «ırı:rı. es-
>a11 ngııt eğe teşeb ı Pılan yerin adı da Kemal Film şir-

lle ta~tılar lht~rede bu hare: 1 ~etidir. Scnelerdenberi, film işleri 
'erdi la ltry .... ı:tıaı ki kendi Uzerinde iş yapan herkesin emnlye-
•· tını ... et ,. -
'1ıllısıı 13 Olı:na e ehenıını- Uni kaznnmif.! bulunan bu mUel!lse-
1tılllıı 81tat1 takk lcln Yanlış sede yapılan araştırmayr, Ankara-
Gaıre" habere ını:nışıardır 1 dan aldığı bir emir üzerine bizzat 

lll ttr~ tllUe88c~~re bazı res~ ~Uddeiumunıi Hikmet Onat ile po. 
1 ldcı 0tlerıne dler lllenıur. 1 lıs mUdUrU Sadreddin Aka ve be
',....eı la ettnı ahıı Olduıt. ı rnberlerlndo bazı memurlar bulun-

1'1.tıı a btze e Şlerdlr. Du duğu halde öğleden sonra Beyoğ· 
at \t Cib1 geld~nebı bir §ir- lunda Banka hanında bulunan 

•t oı era btıru · lthalM '\'e t Kernal film yazıhanesine giderek 
telll.ıa"att t0111 ,_1t btr ısını hu ı l'npmışlardrr. 
e ı U q,"-lı:t -
1 111tı tıı C tUnde bCltik. lla- Bu arngtırmalar be!J saat kadar 
'tııataatııl'etını ~ erı bu ıne. sUrmUş ve §irketin 20 senelik bU
dıt. ltt l:aJrını. 11tllterodcn tun muamelat ve muhabere evra. 
~e\8 ttltetı 1 llu Sabah ijğ. kı nıüsadere edilerek mUhUrlenml§-

lt~<lıt, 1lllttet" staııbuldadır. Ur. Bir sandığa yerleştirilen evrak 
Mtıt, 'Oı: ay e tıatnını taşı., bugün Anknraya gönderilecektir. 
ı, l'e .t\dllyeı:nı \>\'el kuruı. Aragtmnanm mahiyeti bakkmda 
e Cecıı:ı 1lttıaat l' ı işe "\"aztyet §ehriınizde kat'l bir malrimat yok-

den 'W· iştir ,.,., ekaıetı r 1 tur. 
""I' · .ı.·ahltı aaıı. 

llc, bu 11l'or. t kat lkt cep. DUnkU a!'a§trrma etrafında ken-
tetırı.1.tun8arah lde edilecek dl.sine ınUracaat ettiğimiz İstanbul 
Eıbbııı;e 0.l'zedll aurle Utnuınt rnUddelurnumfl!li Hikmet Onat bize 
tı1ı 111 erı ha1.1_0cektaır .... ı !!Unları söyle~tir: 
t tıı "-11.ınd • .u:ıU·( 1• tatbual'tıeıeı a lcnbeden "- Ankaradan gelen bir t>mirle 
~tı <>lab~lt '\'e lterın. ebeınını ı Kenıal film idarehanesinde bir a

aheaıı~lrsintı~• 01unacnnın~ raııtınna yaptık. Bazı evrakla An-
n bu be j karadan istenen bazı kAğıtları mU. 

Yanat1 Uınu. eaderc ettik. Hadisenin mahiyeti 
hakkında. bir gcy bilmiyorum. Çün-

~ngilizler, Almanyanın bugünlerde dış politikasında büyü~ 
bir faaliyet göstereceğini beklemektedirler; bu faaliyete 
daha ziyade Şarki Avrupanın sahne olması muhtemelmiş 

$ Arabacılar cemiyeti umumi he· 
yetinin dünkü toplantısı. ekseriyet 
olmadığından yapılamamış, başka 
güne bırakılmıştır. Bugün öğleden 

Paris, 24 (A.A.) - Le Journal, 
Berlinden istihbar ediyor: 

Alman mahafilinde Kont Ciya
nonun 28 ikincikanunda Berline 
gelmesine intizar edilmektedir. 
Mumaileyh, şarki Avrupa ile Ak -
deniz ve İspanyanın vaziyeti hak
kında Hitler ve Von Ribbentrcpla 
görüşecektir. 

Hitlerin 30 ikincikanunda Rayş
tağda söyliyeceği nutukta Alman 
yanın İtalyan istekleri karşısında 
ki hissiyatının mahiyeti ve Fran. 
sanın Cumhuriyetçi İspanyollar 

lehine bir müdalıalcc!e bulunması 
ihtimali hakkında uzun uzadıya 

izahat vereceği beyan edilmekte • 
dir. 

Göringin şubat bidayetinde Ro 
maya ve müteakiben Trablusgar
be gideceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan Le Journal, Ro
ma hükumetnin iktısa.di mesele -
leri müzakere etmek üzere Volpi. 
yi murahhas olarak göndermiş ol
duğunu unutmamak lazımgcldiği
ni ilave etmektedir. 

Korkular l>üyüyor! 
Londra, 24 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri, mütalealarından ziyade 
verdikleri haberlerde, enternas • 
yonal vaziyetin i.ıikişafı üzerinde 
gittikçe artan endişelerine tercü -
man olmakta.dır. 

Times gazetesi, Mali meseleler 
sayfasında .diyor ki: 

"Dün ilerlemesini kaydettiğimiz 
korkular gittikçe toplanmaktadır. 
Bu korkulan haklı gösteren keyfi 
yetlerin başında şunlar geliyor: 
Dcktor Şahtın çekilmesinin haki. 
ki manası, General Frankonun 
Barselon üzerine ileri hareketi, 
Almanyada bitaraf devletlerin va
zifeleri baklanda ileri sürülen ol • 

Timeı gazetesinin Bertin mu - hemmiyeti azalan bir iştirak hisse- sonra hamamcılar ve sıvacılar, ya· 
habiri diyor ki: sine malik bulunuyor. Alman dip. nn da kayıkçı ve garsonlar cemiye4 

tinin umumi heyet toplantısı yapr 
''B' f D kt Şah d' lomasisinin bugün tam surette kon lacaktır. ır tara tan o or tın ı. . 

~ t ft d ilzb ld 1 trol eden Von Rıbbentroptur.,, • Evkaf umum müdürü Fahri 
ger ktra ~ a Y aşı 

1 
emarun Timcs, §U neticeye varıyor: Al- Kiper evkaf işleri hakkında tetki

uza aıtırı ınaar, nasyona sosya • manyamn harici politikada büyük k~tt~ bulunmak üzere şehrimize gel· 
list partisinin harici poletikasına b" f 1. · · b ki k 1A md mıştır. 

ır aa ıyetını e eme azı ır. 1 * T - k h k 4 frenlik yapmakta olan mahfillerin . . ur ava urumunun martta 
Bu faalıyetın şarkta mı veyahut vereceği balo i~in hazırlıklara ba -

infirat halinde kalmaları demek • garpte mi daha ziyade kendisini lanmıştır. ş 
tir. Valaa Mareşal Göring de Al· göstereceği şimdiden söylenemez, ı • Sigo.rtacıla_r cemiyeti . ya.:ı~: es· 
manyanm ekon.cmik ve mali vazi- Vak:ıt daha erkendir. Fakat her _ naf cemıyetlerı cumartesı gunu sc
yeti hakkında haberlere maliktir. halde şarki Avrupa daha az mu • n~ik kongrelerini Eminönü halke-

k ıül. d be • M al G"' k .. k b" h k'l vmde yapacaklardır . Fa at ey en n areş o - avemet gosterece ır at teş ı ... Ü . 
. .... nıversite tercüme dairesi ta· 

ringiılerin idaresinde gittikçe e • eylemektedır. rafından muhtelif fakültelere ait e· 

ltalyada kısmi 
_.. Baştarafı 1 incide 

da yabancı memleketlerde çıkan şa· 
yia!ar salfilıirettar mahafilde yalan· 
larunakta ve alınan tedbirlerin kıs· 
mi seferberlikle hiçbir alAkası olma
yıp yalnız modern ve teknik bir ta· 
lime iştirak etmek üzere birkaç ih· 
tiyat sınıfın sillh altına çağrılması 
mevzuubahs bulunduğu tasrih edil· 
mektedir. 

Almanya, Kanarya adala
nnı tahkimi dUıünmi· 

yormuf 
Berlin, 24 (A.A.)" - Korrespon· 

dand diplomatik, ltalyanın Majork 
adasını elde bulundurmak ve Al· 
manyanm da Kanarya adalarını 

tahkim etmek istediğine dair Fran
sız matbuatının neşriyatını şiddetle 
tenkid ederek diyor ki: 

"Gerek ltaly1 gerek Almanya İs· 

seferberlik mi? 
serlerden 9 zu tercüme edilmiş ve 
basılmak üzere "De,·Jet matbaasına 
verilmiştir. 

panyada ne toprak bakımından ne ~ .Ford kumpanyası belediyeye 
de askerlik bakunmdan hiçbir men· muracaat ederek ~.irde otobüs ir .. . . . .. ı letmcye karar verdığı zaman kendt· 
faat gozetmediklennı mükerrer de- sine müsait şeraitle otobüs satmağı 
falar ilan ettiler. Binaenaleyh bazı j teklif etmiştir. 
Fransız gazetelerinin bazı İspanyol . • Bu -~~i l~ir sergisine Tür
topraklarını ve mesel~ Minork ada-, kıyedekı_ b~tun tıcaret ye ~nay! mü
sile İspanyol Fasının Fransa tara· es~erının. ~aha ~en~ş. bır mıkyas 

. . . . . ta ıştıraklerıru temın ıçın vel{filet· 
fından ışgalını teklıf etmelerıne hay 1 ten vilayetlere birer tebliğ gönderil· 
ret edilir. Şunu da ilave edelim ki miştir. 
böyle teklifler t"hlikelidir de.. ı • Sıvas vilftyet idare heyeti aza· 
Şunu da kaydelemi ki gene bu tek lığ~n~ tayin edilC!1 belediy~ reis ~u-

l·n hak'k t" .. ı·v· ·c d avını Rauf Deınırtaş, yem vazıfe· 
ı er ı a 1 gormem~ ıgı ı a e sine gitmek üzere dün Ankaraya 

eder. Bunlar esasen gergın olan va· ı hareket etmiştir. 
ziyeti büsbütün fena1aştırracak ma· •. Maari~ ve~a~_et! m~sl:J< m~te_p
hiyettedir. Re:ıfüt düşündüklerini len .umu~ı m~~ur:ı _Ru~tu şehnıruz-o 
iddia edenler daha vakit varken va· dckı te!;lukl;rıı:ı bıtirmış ve Anka· 
. . - d v• 'klik .. . 1 raya donmuştur. 

zıyetın böyle egışı · gostermesı· • .Nevyork sergisine gönderilecek 
nin önüne ge;melidirler. Müstakbel olan ihracat mallanmızm nümune
komşuyu şüpheli bir muarız değil leri hazırlanmış ve serginin lstan4 

samimt münaJCbetler tesisine ama· bul komitesi taarfmdan tasnifine 
. başlanmıştır. Sergiye 500 kadar 

de kılmak gerektır . ., mul1telif mal gönderilecektir. 

1 b • · • d • Yeni bir kararla, hariçten geti· Barse ona ateş çem erı ıçın e rilen çiçeklerin gümrük resmi yüz 
misline çıkarılmıştır. Şehrimizdeki 

Gelida, 24 (A.A.) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

Nasyonalistlerin saat 10 da 
Barselona bir bu~uk kilometre 

yit edllmekt~dfr. çiçekçiler karardan evvel sipariş e"' 

Burgos 24 (A.A.) - Nasyona- dilen malların bu kayıttan hariç tu
Ilstler Bnraelon banllyosuna on tulması için hükOrnete müracaat et· 
kilometre mesufede bulunan Ga mişler.dir. 

• 1 , t i 1 dir ı •Bir İngiliz grupu belediyeye mil 
dukça garip fikirler.,, mesafeye vardıkları resnıen te- ya. yı şga.,_ e m ş _er ·• racaat ederek ~ehirdeki süt işinin 

-=============================================- Barselona şıddetlı top kendilerine terkini ve bir süt fabri4 

kU tahkikat merkezi Ankaradadır. Kemalin Ankaraya gitmesinden ga· ateşi altında 1 kası açmayı teklif etmişlerdir. Tek-
Yalnız, bu arada, iki kişiyi tevkif !at olduğu tahmin edilebilir. Le 'd 24 (AA) i'\ . . lif tetkik edilmektedir. 

rı a, . . - ı asıona ı • lkt' t ck ·ı · ı:r ·· .. Çak b 
tt .• imlz h kk d ki h be ler dog~ G t - tahk'k ta .. . . dak' · ı . .. .. , ısa v ı ı -ıusna ır ay e ıg a m a a r - ene yap ıgımız ı a gore, lıstlenn Katalonya ı ı en yuru· ramertesi şehrimize gelerek iktisadi 

ru değildir. Biz yalnız evraklar Uze- Kemal film müessesesi yirmi sene· yüşleri bugün kati bir safhaya gir· müesseselerde tetkikatta bulunacak· 
rinde c.;altııtık. Eğer mezkO.r nirket.. denberi, bu isimle iş yapan bir mü- mic;tir, tır. 

ten Ankaraya giden varsa bunlar essesedir.Başvekilimizin beyanatla· Navarre ordusu, Katalonranın 1 • Es~af cemiyetler~ Edimekapt 
oraya gönderileceği bildirilen ev- nndan 3 ay !:<ı~ar öııce Imr:eks adiy başlıca müdafaa hattını teşkil eden ~.ezarlışı~da ?9 kahır . yapılması 

· ı · h k t •-ı- , . ıçın ~ehıthklerı ımar cemıyetıne 350 raklarını takip çın are e e~ le kuru~muş bi: ~irk,.::t:. 1-ahsettiği· Lobregatı geçere.: Cardones nehn· lira teberrü etmiştir. 
olsalar gerektir. M • .. • ine balv:rak ve :ı:-a•,tırmalann Kem:ıi ne varmıştır. 1 • Yeni Çekoslovak konsolosu dün 

Ankara Muddeıumumısı füm müesses~inde yapıldığını gözö Jague ordusu Barselonadan 12 vali muavini Hüdai Karatabanı zi· 
ne diyor ? _ j n_ u.·ne alarak, K~al ~i~mi~ ~irk:ti kilometre mesafede bulunan Gava yaret .etmiştir. . . 

· · d k' ~'· ti\ t - d ı k d 1 ile b c: • • • • t • Rıo • Janeıronun Lcıbalo cıva· Şehrımız e ı nc.11\.tS ma uma uze- ıçın e mpe s a ıy e ıncı ır ,..ır· şehrmı zapteylemıştır. Barselona, nnda ancak 200 metre derinHğinle 
rine ve okuyucularımızı tenvir et· • ket kurması ihtimali akla gelebildiy nasyonalist topçu ateşi altında bu· zengin bir petrol kaynağı bulunmuş 
mek maksadile hadiseye el koymuş se de bunu tahkik imkanını elde et- ıunrnaktadır. Şimalde, nasyonalist· tur. 
ve tahkikatı üzerine almış bulunan miş bulunmıyoruz. !er Serrat dağlarını aşarak Barse· . 
Ankara müddeiumumiliğine telefon ı Ankara muhabirimiz bildiriyor: 1 •. ·· d · · lerd"r I beyanatta bulunduğu hakkındal~ı ona onun e o\'aya ınmış ı . . . . 
la müracaat ettik. Müddeiumumi Ankara 25 (Hususi) - Yaptığım h::beri yalanlamış ve deınıştır ln: 

hak .1 Parplgnnn, 24 (A.A.) - 1s-
1 

.. B 1- tal · sa za\.·· 
Baha Arıkan da bize bu hadise tahkikata göre, Kemal Fı m müesse- - en, '"a onyayı ın n ~ ı· 

t panyndan nlınan haberlere gö- d k ak · · b kdığ 
kında: sesinde yapılan araştırmanın m· atın an açının ıçın ıra· ımı-

hük re, cumhuriyetçi İspanyol hUku· l .. l d" Ir t l hal 
_ Beni mazur görünüz. Bugün peks işile alakası bulunduğuna - meli, hen Uz Barselonada. ise de zkı as al\;oydri~m;,~m. d ~a a o~ya 

1 
• 

bu mesele hakkında hiçbir şey söy· metmck icap etmektedir. nezaretler ~imale ve Ibtimnl G~- d·ığnın 1na b t , :,1-+.anel~şagı ~ mbat· 
liyecek vaziyetinde değilim - dedi. j Müracaat ettiğim yerlerde araştır roniye veyahut Flgueras \ nak· ı ı m~. ve. unu \'cıALl g ınce ısa c 
Diğer tara(tan, arkadaşımız, Ke· ma hadisesinin Impeks işile alaka· lcdllmlştlr. f'ransrz sefarJtl de edecegınc ımamm ~·ardı.r.,, 

mal film müessesesinde yaptığı tah· dar olmadığını tekzip eden bulun· tahliye cdllroiştlr. Yalmz se!fr, Gene:a~. cumhd. unyetbciç1_
1 

. 1ord,und~ kikatta hA.disenin yukarıda yazılmış madığı gibi, a~akad:ırlardan aldığını Barselonada kalmıştır. ~retinı tak ır ~e.te . ı e )a e • 
olduğu ~ilde geçtiğini tesbit etmiş kati maltlmata göre de hariciye ve· I . . tikten sonra demıştir kı: 
ve bundan başka müessese sahiple- k~eti, bu son günlerde lmpeks işin spanya Cumhurıyetı or• "Demokrat memleketler İspanyol 
rinden, Şakirin bundan bir müd· den başka hiçbir ~Y için adliyeye tadan kalkarsa harp cumhuriyetine paklamu t~r ver-
det . evvel film işleri için başvurmuş değildir. muhakkaktır mek ve serbestçe silfilı tedarik etme-
1 n g i 1 tereye gittiğini ağabeyigj j Adliye tahkikatında en çok üze· Valansiya, 24 (A.A.) - General sine imkan bırakmak suretile yar-
Kemalin de, dün akşam vaki olan rinde durulan nokta, başvekilin de Miyaha, Havas ajansının muhabiri· dım mecburiyetindedirler. Zira cum 
davet üzerine derhal Ankaraya ha· beyanatlarında işaret ettikleri gibi ni kabul ederek, İspanyol milletinin huriyetin ortadan kalkması, totali· 
ket ettiğini öğrenmi~tir. Cumhuri· bu şirkette b~ resmt daire ve mü- örfi idare il!'ımm nasıl nadir bir se· ter memleketlerin ölçüsüz ihtirasla· 
yet refikimizin iki kişinin tevkif e- esses:ler memurlarının dahil bulu· vinçle karşılachl:rım kaydettikten n sebebile, sakmnlmaz bir harbi in· 
dildiği hakkımJ,ıki yazdı'rı cümlenin. nup bulunmadıkları noktasıdır. sonra bir Ingiliz gazetesine gQya ta~ edecektir.,, 



6 HABER - Ak,am posta... 

~,~~~-~~P _q ~_!__.. 
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Bu akşam Nevyorkta yapılacak maç lsfanb 1 1 I 

C L 
. .

1 
C H . . u sporu ar oe uıs 1 e on enrı Levıs Hükmen mağlup kararma 

k 
kuvvetli sebepler göste-

arŞl l8Ş3C3klar rerek itiraz ediyorıar 
Bu haf ta Süleymaniye maçında 

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

tacını giyecek heyetinc.ehükmen mağlQbiyetkara-
ra verilıniş olan lstanbulspor klübü 
bu karan, Ankarada umum müdür
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 iki 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 kararı vardır. Diyor ki: 

"Bir vatandaş hem memur hem 
mektepli olursa bunun vasfı memur 

luktur.:. 

8u a~amki maçifa "döği4ecek iki zenci rakip ]oc Luis ve l!emi Levis 
Biz bundan da kuvvet aldık ve 

müsabakaya iştirak ettirdik. 

Bu akşam Nevyorkta Madison 
Skar salonund~ mevsimin en bil· 
yük boks maçı oynanacak. 

Ewelce de yazdığımız gibi dünya 
ağir siklet boks §ampiypnunu tayin 
edecek bu karşılaşmada bugünkü 
§aillpiyon siyah kaplan namile ma
ruf zenci Coe Luisle gene çok ta
nınmış bir zenci boksör olan Con 
Henri Levis döğüşeceklerdir. 

Zenciye kar5ı zenci! Dolayısile de 
hangisi kazanırsa h."'azansm, dünya 
§a111piyonunun rengi değişmiyecek; 
bir kısım beyaz derilileri hayli sinir 
lendiren bir cihet! 

Bu itibarla itirazımız tetkik edil
l\laksBirle yeni yıldız, Lu Nova a- dikten sonra hakkımızı kazanaca
rasında yapılan maçtaki neticeye ğımız muhakkaktır!.,. 
göre, bu iki boksörden birinin nam· 
zetliği ileri sürülebileceğini hesaba 
katanlar bulunduğu gibi, Avrupa 
şampiyonu olan Haynts Latsekin 
yarın Coe Luis karşısında ringe çı-

kıp yumruk savuracağım kuvvetle 
umanların sayısı da hayli çoktur. 
Bu Viyanalr, son zamanlarda bo-

yuna ba~anlar göstermekte. çıktı
ğr her ringtcn galip olarak inmek
tedir. Ayni zamanda henüz genç de 

olduğundan, "Siyah kap,an,,mn 
kaı]ısmda l\Iaks Şmenligin akibeti
ne Ubrramıyacağı, bu Viyanalmın 

Klüp değiştirme : -Arnavutköylii 
Saraflm Galata

saraya girdi 
Gayrifedere Arnavutköy takımı

nın solaçığı Sarafim Galatasaray ta
kımına intisap etmiştir. Kendisinin 
bu haftaki lik maçında OYJ,latnaSl 
illtimali mc' zuu\Jalı:stir. 

l\adrl 
İstanbula mı geliyor ? 

eliyle, ağır siklette dünya şampi· . . 
yonluğunun beyazlara ve Amerika Galatasaraym eskı ve kıymetlı 

k t d 
~ .. 

1 
~· sağ hafı Kadri Ankaraya gitmişti. 

ı asın an Jı \TUpaya geçırı ecegı Ank d l b. 
kanaati sık sık ortaya atılmaktadır., Bu O)'uncunun 

1 
·arab a

1
n geclen ğı: 

h:-bere nazaran starı u a g ece ı 

h1aç bütun dünya radyo- bildirilmektedir. 
~~~~~~~~~~~~~ 

lar1 tarafından verilecek 
Coe Luis ile John Hany Lcvisin 

~evyorktaki m<!çı Amerikan radyo- Atmanyada 
ları tarafından bütün dünyaya neş- Almanya kapalı kord tenis mnç-
redilecektir. larınm enternnsyonnl karşılaşma -

Maç Amerikada 25 kanunuc:ani ları büyük bir sürprizle ba§lamış -

-;a~amba günü gecesi yapılacaktır. tır. 
Fakat bizim mcmle!<etlerdc o zaman Norveçli Slgurd Rinde, Davis ku
perşembe sabahı o!mak ÜZE:redir. A- pası Almanya tenisçilerinden Me -

S@tml@.M& 
Kadınlann başını 
döndüren artist 

Tino Rossi ile Miray 
Balen izdi~aç 

hazırlıklarına başladllar 

Tino Rossiyi seven ve sevmi· 
yen herkes,saçları pomadalı olan 
bu sakin huylu genç Korsikalının 
çok kısa bir zaman içerisinde çok 
fazla yükselır.iş -:>lduğunu itiraf e
der. Bu kadar kısa bir zaman içeri
sinde bu kadar umumi bir şöhret 

kazanan san'atkar çok azdır. 
Tinonun, bu şöhretini, kendisi

n:! meftun olan kadınlar sayesinde 
elde ettiği çok söylenen bir söz. 
dür. Kendisi bu fikri hiç bir vakit 
inkar etmez. Hatta kadınlar ü· 
zerinde olan bu nüfuzundan do
layı mağrurdur da ... Hemen her 
görüştüğü genç kız kendisine aşık 
olur. Dünyanın her tarafında bu 
Korsikalı köylü çocuğuna bakan 
kadınların başı döner. 

Tino Rossiyi bu kadar meşhur 
yapan sinema değildir. O film çe
virmeğe başlamadan evvel de bü
tün dünya kadınları arasın.da meş. 
hurdu.. Hatta sinema, manC:olin 
so.lo.n bu ga .. lnc•;:r• .... hil~ncl<.n n 

y:rrmak için fazla fedakarhk yap
mağa mecbur oldu. O, ilk filmleri 
için, sinemaya başlayan her sana't· 
kardan daha yüksek bir ücret al

dı. 

Bugün aşağı yukarı Avrupanrn 
her tarafında Tin o Rossiyi seven 
kadınlar klüpler teşkil etmişler

dir. 
Bu klüplerin binlerce azası var

dır. Klüpler.de sıksık toplanılrr, Rs 
sinin şarkılarını havi pliiklar ça· 
lınır, adeta Rossiye ibadet edilir. 
Klüplerin duvarları Rossinin im
zalı imzasız binlerce fotoğraflari· 
le doludur. Artistin hayatına da. 
ir yazı yazan bütün gazeteler, 
mecmualar bu klüplerde toplan-

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

yaz derili boksörler arasında şimdi
ki halde kendısile başa çıkabilecek 
bir rakibi bulunmıyan Coe Luisin, 
karedcrililer arasından herhangi bir 
boksöre de yenilıniyeceği, hele bu se
ferki yan ağır sikletten gelme raki
bi11i kolaycacık nakavt edeceği tah
min ediliyor. Bu scf.erki maçın ta
marnile ticari maksada dayandığı
nı, bundan bir sanc:asyon beklemek 
boşuna olduğunu ilave edenler de 
vardır. "Siyah kaplan,, nm, bir za· 
man senelerce dünya şampiyonluğu 
nu muhafaza eden zenci Cak Con
son gibi, yıllarca dünya şampiyonu 
kalacağı şeklinde tahmin yürüten

ler de yok de$il ! 

tnksayı 7 .5, 4-6, 6-3 mağJUo etmi§-
merikadan neşredilecek olan bu ma mıştır tir. Macar Petoe, Meicrkulenkompf · 
çı Türkiyeden perşembe sabahı 
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, 6_1 galip gelmiştir. Rodolf Vatantinodanberi hiç bir 

Bununla beraber, bir taraftan da 
dünya şampiyonluğunu bu zenciden 
almak üzere boyuna antrenman ya
pıyorlar. Bunlar en çok beyazlardır. 
Coe Luisin yazın bir şampiyonluk 
müsabakası daha yapma$ı mukar
rerdir. O zaman karşısına bunlar
dan biri çıkarılacak. Fakat hangisi? 
Bu da belli olmıyan bir husus! An· 
cak sabık dünya şampiyonlarından 

Am~rlkada 
saat (5) de dinlemek kabildir. aktörün 'kadınlar tarafından bu ka-

dar sevildiği görülmemiştir. 
Joe Luisin bu maçı bütün dünya

da büyük bir alaka ile beklenmekte 

dir. Zenci boksörün bu sefer karşıla
şacağı rakibi hayatmda bir defa 

nakavt olmamıs bir şampiyondur. 

Halbuki Coe Luis geçen sene Alman 
bokc;örü ?\fax Şmelinge nakavt ola· 
rak mağlup olmuştu. Fakat bu da 
onun tek nakavt mağlubiyetidir. 

Orlnndo "Floride." da Vayne Sa
binle knr31laşan Gene Mako bekle
nilmiyen bir netice almıştır. Mako 
0.6, 4-G, 6-3, 2-6, 6-4 mağlfıb ol -

muştur. 

Enternasyonal 
karşılaşmalar 

Bremcnde yapılnn kapalı kord en 

Tino Rossi ilek filmi olan "Mar
nella,, için 85.000 frank (bizim 
paramızla 4200 lira) almıştır. 

Bundan sonra çevirdiği "Kita· 
ralar Çalarken,, ve "Yakan buse. 
ler diyarı,, filmleri yüzünden 
800.000 frank (bizim paramızla 

40.000 lira kazanmrştır. Korsika· 
nın bir köyünde küçücük bir terzi
nin oğlu olan sanat'karın kazandığr 

L h 1 
temasyonal tenis şampiyonasında Avrupada hk e istan - sveç Henkel ilk karşıla§mnsını Macar bu rakamların mahiyeti hakkında 
Dallos ile yapmış ve rakibini 6.4, bir fikir edinmek lazrm gelirse 

~· \ 30ltS ta}<ımlarl karşılaştı S-lO, 6_4 mağlüb etmiştir. Ayni Remil, Jan Gaben ve Harri Bor gi-
n1a\j,arı Stokholmda J,ehistnn boks milli gilniln akşamı Göpfert ile yaptığı bi meşhur aktörler.den hiçbirisinin 

trALYlill.\: ı takımı lsvcı; milli takımma 6.2 gı:ı- ikinci knroxlaşm:ıda da 10-8, 6-3 iki film için bu kadar fazla ka· 
JUventUs - F. c. Triyestc oynama- ı lip gelmiştir. galib gelmiştir. Bundan sonra Hen. zanmamrş olduklarını söylemek ki 
tır. Neticeler şunlardır: kel, Macar Csikos karşılaşması ola- fayet eder. 
Sampierdarena _ F. c. Lucca 1-1 

1 

Rothol; (Leh) - Stigi (İsveç) e caktır. Tino Ros'"inin btt muvaffakıyet. 
P'c. Milano - Fc. Modena 2-0 s:ıyı h<'sabiyle. lerden fazla şımardığını. eski te-

N 
.. A R 5 O 1 S K 1 . h Vb:nnalı Redl ile kar§ılaşan Men vazuunu ve alrak go··nu··11u··ıu··gvu··nu·· 

•ovara - s. .oma - svcçli trorn, oz olekı sa;ı.'I c,. " ıı 
P' B l A b i 11 

.. 
1 

C L ) zcl beş setten sonra rakibine l-6, kaybettı•gvı·nı· "-0··,.1,·yenler de vardrr. 
c. o onya - m ros ana _ Tuy sılt ette: z.ortl'k ( eh Kurt " 

2-2 Kre:.ıgrri s:ıyı he":ıbiyl<'. l-G, 6-3• 6-3· 8-6 mağlfıb olmuştur. Fakat o, ebeveynine 'karşı hiç de-
P'c. Livorno - Gcnuvn 93 
Fc. Bari - Fc. Torino 

0-0 Hnfif sıklctt<': Vozni:ıkieviç Leh, Çift <'rkekler arasında yapılan ğişmemiştir. jhtiyaı babasını re-
0-0 Johns->nu cayı hesabilc. ka~ılnşmnda Metskım - M<'nz.el falı içinde ya§atır, annesini mes'ut 

Lnzio _ Fc. Nnpo:i 
UJ<:LÇII\AD.\: 

Kolcz.} ski (Leh) Hnmmeri ikin- çifti, Mitiş - Vills çütini 6-3• 5-2• etmek için hiçıbir fedak:lrlıktan çe 
6-1 mnğlfıb ctmiııtir. · 

Unyon St. Gllloisc - Sc. Ander- zi ravnddn nnknvtln. kınmez. 
leht 2.4 Orta sıklette: Pirorskl (Leh) Hamel - Bcuthner muhteliU, Soi- Rossiyi seven kad•nların kurdu-
Dnrin;;- - Vite S~ar 0-0 \grtni s:ı.}'I hcsııbile. noüyi - Asbotn 1-:acar muhtelitini ğu klüplcr. bu deli'kanlınJl aşk ma. 
Tc. Anvcrs - Olimpık Şarlrua 3-1 Yarı ağrrda: Szymurn (L('h) An- Ci-4, 6-3 mnğliıb ederek finnle kal- ceralarmı heyecan ve ihtirasla ta-
Fc. Meşelln - B"rşo~ 2.3 Jersonu) sayı hesabile. ınıştır. kip ederler. Mesela Tinonun Mi-
Fc. Gcnt - Fc. '.Bc;pm e-1 Aiır Eiklettc: Tnndbcrg (İsveç) Hamcl - Beuther muhteliU final-ı rey Balen le olan sıkıfıkı ahbaplığı 
Fc. Bngge - S~r.rd 3-6 Ptlntı ikinci ravndda nakavt ile de Vherler - Metaksa Amerika Al- bu klüplerde büyük bir merak u-
Llrşe • Cs. Brüege 1-2 mağlüb etmietlr. 1 man muhtelitiyle kar§ılaşacaktır. yandırmış, Tinonun üçüncü bir 

Çocuk 
Bu mevsimin çocuk elbiseleri. 

ne hakim olan kumaş kadifedir. i
pekli, yünlü, hatta pamuklu k~di
fe .. 

Bu kumaşlar.dan yapılan elbise· 
ler bilhassa kumral lazlara çok ya.. 
kışıyor. Kumaşın koyu rengi saç
ların açık rengiyle güzel ve cana 
yakın bir ·tezad yapıy.cr. 

Elbiselerin formaları çok bas(t
tir. Bazan beden kısmı uzun ya
pılıyor. Ve belden itibaren etek 
parçasının ucuna kadar derin pili
ler açılıyor. Bazan da bilakis be
den kısmı bir korse kadar dar olu. 
yor. Bu kısrm etek kısmına belde 
verev olarak geçiriliyor. Dantela 
dan, yahut İngiliz Brodesi küçük 
beyaz, yahut krem yakalnr koyu 
renkli elbine üzerinde çok güzel 
duruyor. Kısa kollar, çocuk ruhu .. 
na uygun bir sadelik veriyor •• Bu 
elbiseler için en çok seçilen renk .. 
ler; deniz mavisi, siyah, nar çiçe
ği, zümrüd yeşilidir. Idareli bir 
anne bugüzel modelleri kendisinin 
modası geçmiş bir robun.dan çıka.. 
rabilir. 

Blllz ve eteklik de çocuk zevki
ne çok uygun olan elbiselerdir. 

BHlz ve etekilk roba nazaran 
daima iktisadidir. Çünkü daha az 
kumaştan çıkar. 

Oyuk pili eteklikleri, tamamiyle 
pilise eteklikleri, yahut sadece düz 
eteklikleri küçük kızlar herhangi 
bir b!Uzla beraber giyebilirler. 
Bunlar Şantugdan ve organ.diden 
yapılir. 

Yavrunuzun ç.ck kibar bir 
rop giymesini istiy.crsaruz ona Al
ben bir rop diktirmelisiniz. ince 
pilili,, küçük klodin yakalı, ka,a!<
lı ince kollu, krrmızı kadifeden 
ince kuşaklı bu rop bir harika o. 
lur. 

Bu kadar ilerisine gitmek iste· 

~ 
• 1 • k ıcreP 
ış enmış, ırmıZl . 
elbise yapabilirsi.I11t· . ıcı 
kloş etekli ınavı ti' 
kollu, işleme yakalı 

Buna da karar 
resimdeki modele 
her halde beğeneCe~ 

Bu model kareli 1 
maştan yapılmıştır. 

pikedendir. Etek '1cl 
rafından derin bir .; 
pili.den deniz ına\Tl 
aou.u. b:.:-.;,~.._ur. 

Kışın hangi yemekleri pişi 
Kışın yaza nazaran daah çok ye başında yağlı etler,Ji" 

mek Iaz1m olduğunu herkes bilir. şastalr yemekler ge 
Mideleri ve hazım boruları TT.. b" ka~ 

.n.ışrn ır ev 
normal olan insanlar hava soğu- b mek sofrasından •. ıt 
dukça iştahlarının arttığını hisse- bllll' memelidir. Taze • 
derler. Soğuk günlerde giyilen d 11" ğı günlerde sar a . 
elbise ne kadar sıcak tutucu olur- ·111 balık ta onun yerı .... 
sa olsun, mükemmel surette ye- ıır· .h ed 
mek yenilmedikçe insan bir türlü Krş için tercı ıııı 
ısınamaz. sında kaz etini ,de 

S.-::ğuk memleketler.de mesela Mide ve barsaıcıarı e~ 
· detl P 

kutuplara yakın yerlerde yaşayan yanlar kaz etın 
lar, sıcak iklimlerde yaşayanlar- de ederler. 
dan daha oburdurlar. Bu oburlu- 1 r ıo' 
ğun sebebini ilim bize kolaylıkla 

izah eder. İnsanın kaybettiği ka
lori miktarı hııva soğudukça artar 

ve buna kar·şılık olmak üzere kay
bedilen kaloriyi telafi etmek vü
cutta bir ihtiyaç halinde kendisini 
hissettirir. Yani 70 kilo gram a-

ğırlığında bulunan bir insan vü
cu.:lunun 37 derecelik sıcaklığını 
muhafaza edebilmek için kışın 

günde 1,400 fazla kalori sarfct
mek mecburiyetindedir • 

işte bu fazla kaloriyi temin e
debilecek yemekler kış yemekle

ridir. 

Bu yemekelrin başında yağlı 

yemekler gelir .. Soğuğa karşı mu 
kavemet, yağh yemeklerle müm
kündür. Zaten kutuplarda yaşa

yan imanların, mesela GroenHind
lıların balıkyağı içerek ıı.-::ğuğun 

şi.ddetine karşı geldikleri malum -
dur. Onun için kış yemeklerinin 

defa daha evlenmeğe kalkışıp kal 
kr~mıyacağı noktasında bahislere 
girişilmiştir. 

TiM, Mirey i!e beraber Ameri
kaya gitti. Dö·.üş seyahatlerini de 
beraber yaptrlar. Düğün hazırlık. 
lan da başladığı ve iki yıldızın bal 
aylarını Mısırda geçir~ cckleri söy 

leni yor. 
Bir çokları "Kırkından sonra,, 

ve "Aşkın sesi,, fil:nlerini muvaf
fakıyetle çe,·iren bu yıldı2.ın Tino
ya layık bir zevce olaclğı fikrin
dedirler, 

Yağlı peynir e 0Jll 
ye edilecek gıdalar o 

ıet 
işleri, kuru sebze l'Vj~ 
yemekleri sayılır· tDetc! 
bulgur) makarnB• ·ıı 

1 e11ı 
hut, kuru fasu Y ııı<~ 
miuie kış gıdası 0 

şöhreti vardır. ~ 
ııııt. 

Mercimek, n° lı 
yi kolaylıkla . de• 
bunları püre halıfl 
ye bilirler. 1 

e1'et 
Şekerin ve ş cf 

hem kolay hatrtle ~._ 
sek kalori verıne1' ıı 
ti .clduğundan 1<JŞ1::_~ 
landır. Kuru ı:tle)"'~ . c~ 

züm, kuru incı:· diğİ 
dem tahmin c-011 ~o1' 
birer gıda değil, 
kiki birer gıdadıf• 
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\IDW;yeda~~2 
mu-~Üçük kızlara 

~~allat bir canavar! 
VA ZAN : L. Buse il 35 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

- ~~-

z:~ına düşürdüğü 9 yaşındaki bir kızcağızı 
~:~!r~at ettikten sonra döverek öldürmüş 

Fıçı yerlileri bu ~detleri bakımın· 
dan Melanezyalılara benzerlerse de 
dansa düşkünlükleri bakımından 
tam birer Polinezyalıdırlar. Zira Fı· 
91lılarda, bütün iptidai insan mu· 
hitlerinde olduğu gibi bütün heye· 
canlarını başlıca dansla ifade eder· 
!er .. Yani, görülüyor ki, dansa düş 
künlük yirminci asırda Avrupayı 

tı hi;aYct Ohntniorçta çok fe- j mış, fakat bir daha görünmemiş
i~ tız Çocu~ş. dokuz yaşın. tir. Zavallının cesedi ertesi sabah, 

l>t 'lldazı .~1~ .. ı::ıeçhul bir civardaki bir tarla.da bulunmuş. 

ninin ikinci kurbanı kendisini kur 
tarabilmiştir. 

Panelanın ölü olarak bulundu-

arabildıği halde buralarda çoktan 
modadır! .. 

Fıçı adalannda da Polinezyah· 
larda görülen ve oturarak yalnız el ' 

ııcı.. o urulmüc=tür t < "'tallı· :ı: • ur . 
ltb . ındck' 

ğu tarlanın civanndan geçerken, 
zavallı kızın mektep arkadaşları.-ı
dan birinin daha meçhul bir adam 
önünü kesmiş ve ona kendisi ile 
beraber gelmeyi teklif etmiştir. 

ve baş hareketlerile yapılan danslar 
vardır. Fakat Fıçıhlanm en mühım 
dansları büyük bir kalabalıkla lıcp 
birlikte oynadıkları ve tıpkı bir ba'e 
dansını andıran danslarıdnr. Fıçılı
ların bu dansları bir ne\'İ pandomi· 
ma ~!indedir. 

c tıtltıcJc .. 'çocuk, bir gün Muayene neticesinde kızcağızın 
1.!zcrc evden çık- evvela tecavüze uğradığı, sonra, 

dövülerek öldürüldüğü anlaşıl

mıştır. Çocuğun elleri arkasından 
telle bağlıdır ve yüzü gözü, sopa
dan farkedilemiyecek hale gelnıiş. 
tir. 

Polisin tahkikatına nazaran, ço
cuğun, evlerinden mektebe giden 
ve oldukça tenha şehirin dış yo
lunda, motosikletli bir adam tara. 
fından kaçırıldığı anlaşılıyor .. 

Fakat Ayris ismindeki bu kız, 
tehlikeyi anlamış, adamın yanın

dan kaçmıştır. O sırada uzaktan 
bir iki kişi geçtiği için, meçhul a. 
dam daha fazla israr edemiyerck 
tarlalar arasında kaybolmuştıır. 

Oradan motosiklete binip uzaklaş
tığı zannediliy.cr. 

Fakat Fıçılıların ••• güzel dansla· 
n harp danslandır. Fıçıhlar bu 
dansı muharip kıyafetlerile, uzun 
harp sopaları ve kargılarla döğü· 

şcrek, alevlerle yanan büyük bır a· 
teşin etarafmda oynarlar. 
Fıçıhlar bu dansı en süslil elbi

selerle oynadıkları için temaşası Çünkü, o saatlerde bu yoMan 
motosikletli bir adamın geçtiği ı;ö
rülmüştür. 

Polisin kanaatine göre, bu, Pa
nelanın katili olan canidir ve Ma. 
tarda, küçük kızları tuzağına dü
şürmiye çahşmaktadır • 

fevkalade hoştur. Mütemadiyen ya· l'alnız ön Tmmı s:; ,.: ı·• i' ~·iw de-
nan ateş ise hem dansın manzara· ri ile kapa1111ı .ş Li . • v .. ç kız 

Bununla beraber, cani henüz 
bulunmuş değildir. Yalnız, cina
yetin ertesi günü, ayni şekilde bir 
hadise daha olmak üzereyken, ca. 

Bir manyak olduğu anlaşılan bu 
adamı sıkı bir surette aranmakta
dır • 

Bir adam paranm üzerindeki 
kıza aşık oldu ! 

Zengin Amerik alı, aradı, taradı; 
resme modellik eden k ızı buldu 

ve evlendi 

sına, hem dansedenlerin yüzlerine 
akseC!en kızıl alevlerile bizzat dan· 
sedenlere fevkalade bir vecd ve he· 
yecan verir •. . 

Fıçılılar bu danslarını 300 400 
kişi bir arada ve hepsi biranda bir 
iple hareket eden kuklalarmış gibi 
şayanı hayret bir maharet ve bera· 
berlikle oynarlar: 

300-400 insanın hep birden tek 
bir iple oynarmış gibi oynayışları 

hakikaten görülecek şeydir. 
Muharipler üzerlerindeki gayet 

zengin süslerini bu danstan sonra 
seyredenlere dağıtırlu.1·. Galiba, 

Paraya 11.§ık olanlar az değildir. .iiiıl 
Fakat Robert Duval ismindeki bir .,.,,,,- harplerden sonra Fıçılılan ganai· 

J 
min lezzetine a.Iıştrırrnak için! ... 

Amerikalının paraya !§ık oluşu 
bambaşkadır. Fıçı yerliletinin e\'lenmelerinde 
Amerikalı geçenlerde, bir i3 için de çok garip bir ananeleri vardır. 

Bir Malayta yer'' : • •ırun ve 
kulak sü:lcrij•lc .. 

Budapeşteye geliyor. Üç gün kala- Fıçılılann ~vlenecekleri kadınlar ev· 
cak, gidecek. Fakat. Peııtede bulun- \'elden cemiyetin örf ve adeti, yani ederler. Ananenin ve kaderin bu ni-
duğu müddet zarfında eline geçen 1rnder tarafından tayin edilmiştir. şanını kimse bozamaz! 
paralar arasında birisine tşık olu. Bir erkeğin ancak ana tarafından Şayet, herhangi bir hSdi~ sebe· 
yor! Bu, Macarların 5 pengölük pa- clayısmm, yahut baba tarafından bile, erkek 'tarafı da, kız taraı'a da 
ralnnnm Uzerindeki genç kız res- { teyzesinin kızını alabilir! Yani a· bu kaderin ev\'elden biçtiği izdivacı 
midir. na tarafından dayının veyahut baba yapamaz, her ikisi de başkasile ev· 

Resim Robert Duvalin o kadar tarafından teyıenin kızı akraba· lenmek mecburiyetinde kalırlarsa 

hoşuna gidiyor ki, onun modelini smdan o erkeğin karısı olarak dün· bunların çocukları biribirlerinin 
muhakkak bulmak istiyor. Nihayet, yaya gelir. kardeşleri sayılır. Bu çocuklar ve· 
paraların üzerinde Macar kadmmı Hatta, şayet erkek bu kızla evle- levki başka ana ve babadan dünya· 
temsil etmek üzere modellik etmiş nemese dahi iki tarafın da akrabası ya gelmiş ol~alar dahi, kardeş ol-
olan kız bulunuyor. Bu, Rozi Tolh merikalı, derhal onunla evleniyor kıza evlenmiş ve onun kansı naza· duklan için aralarında evlenemez· 
isminde 22 yaşında bir kızdır. A- ve beraber Amerikaya gidiyorlar... rile bakar. On:ı o suretle muamele !er. 
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ROMANI· 

Yani, bir erkek kendisine Fıçı a
nanesinin tayin ettiği da)ı veya 
teyzesinin kızını ister alsın, ister 
a•masın, ister başkasile e\'lensin, 
doğacak çocuklar gene kendilerin" 
den sayılır. Fıçı ananesinin yazclığt 
kaderi hiçbir şey değiştiremez. Diğer 
taraftan bir erkek aksine olarak 
baba tarafından amcasır::o:n veya a· 
na tarafından halasının kızını hiç 
bir suretle alamaz. Zira bu kızlar. 
lmane mucibince erkeğin kız kardeş 
leridirler. Fıçılılarda ise ku kardeş 
le evlenmek memnudur. 

Fıçı yerliledndeki bu anane\i ev· 
lenmck mecburiyeti eskiden daha 
şicld~tli imiş. Bir erkeğin da) ı veya 
teyze -inin yalnız bir km değil, bü .. 
t iin kızlarını almaya mecbur imiş. 

Kendisi ölünce karıları gene kendi .. 
sinin erkek kardeşlerine geçerrni~. 

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

olmasına rağmen yerliler bu dayı 
ve teyze kı;ııyla evlenme anan~ine 
fevkalade bir taassupla bağlı kal· 
mışlardır . .r'ıçıhlarm eski ananele
rinden hiçbir suretle tcrkedemedik· 
leri diğer bir şey de evlenme zaman· 
larmdaki merasimdir. Bir evlenme 
olduğu azman eski adetler bütün 
tefcrrüatile ihya edilir. 

Hele bir kabile reisinin e\'lenmesi 
büyük şenliklerle tesit olunur, o va· 
kat bütün kabileler ayağa kalkar. 

Fıçı yerlileri için dünyanın en 
büyük hadisesi bir kabile reisinin ev 
lenme.;idir. Ortalık biribirine girer, 
eğlenceler ziyafetler, merasimler bi· 
ribirini takip eder. Uzun uzun şen· 
likler yapılır. Ve bu şenliklerde har 
fiyyen de eski adetlere birer birer 
riayet olunur. Ben Façı adalarında 
böyle bir evlenme kıyametinde bu· 
lunmuştum.Gil\·ey Re\•alann reisi, 
gelin de Bau prensesiydi! 

Fıçı adalarının en büyük kulübe· 
lerine sahip olan bu prens ye pren· 
~esin şahane dü~ünleri bütün Fıçı 
/erlilerini coşturdu. 

Fıçılılann düğÜnlere Yerdikleri 
ehemmiyet iörülecek şeydi. 

Gerek prens ve gerekse prenses, 
asilzadeliklerin! ve şahaneliklerini 

göstermek için en aşağı otuzar, kır
kar metre uzunlutrunda ağaç liflerin 
den örülmüş kumaşlara sanlm.ıışlar
dı ! 

Yüzlerce yerliler en güzel elbise
lerini giymiş, bütün süslerini ta· 
kınmı, oldukları halde yeryer ya'" 
nan ateş yığınları etarlında yüzler· 
ce dümbeleklerin dağları hoplatan 
nağmeleri arasında ta sabahtan ge· 
ceyansına kadar süren bitmez tü .. 
yenmez danslarına giri~tiler. Sabah' 
tan geceyansma kadar süren bu 
damlarda bir tek kişinin yorulup 
da: 

- Of! .. 
Dediği dahi görülmüyor! .. Hindis· 
tancevizi kabuklarından kadehlerle 
içilen kava içkisi burada bir impa· 
rator sara}'mdaki şampanya kadar 
sarfolunuyor!.,, 

Ertesi günü gene ayni coşkunluk 
la danslar ayni cünbüşler devam e· 
diyor. 
Dağlar bu ~enliklerde Fıcrılılann 

domuz ve.kaplumba"alann kemikle 
rile adeta dolmuştu! .. 

Bütün :·cdiler evlenen prensle 
pren~se yığın yığın hediyeler ge
tirmişlerdi. Fakat bu hediyelerin 
gelin güveyin malı oldu!:ru zanneC!il 

. ' mcsın ... 
Zira Fıçı ~detinc.e kabileler efra· 

dmın getirdiği bu hediyeler tekrar 
kendilerine mukabil hediye olarak 
dağıtılıyor! .. 

Ben Polinezyalılann ka\·a deni
len ve bir nevi biber köklerinden a· 
~zcla çiğnenip sonra da hindistan· 
cevizinin sütüyle karıştırılarak o ga
rip milli i(;kilerini işte ilk Fıçı ada
larında ve bu Reva prensile Bau 
prensesinin Udivaç ,enliklıeri ~ 
ne içtim. 

'( DftH:Jmı tıar ), 
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Ahdürrahman kapıyı kilitledi ve sivri 
-7-

Genç kız başını kı,ı.ldırmış, gözleri 
..ınun dudaklarından, çıkan ner ke
umeyi öpmek is.i)ormuşçasma, dik
.tat ve muhabbetle dinliyordu. hançerini Arahın g;jğsüne dayadı Delikanlı etrafına bakındı, cadde-

Koridorda ayak sesleri duyuldu. folu.:.uıı!;wıu da teessür ve ıstırı:.b;n Bu söı'eruuizle H:unmcri müda- Je kimseler yoktu, tek tük otomo-- HUnkar odasının tam karşısın-
daki küçük odada yatar kalkar a- Abdlirrahman bir kenara çekilerek görürüz. !a:ı. ettiği, iz anla5rlnı:ısın. Hnmmer biller geçiyordu. Diyana doğru e • 

cuze ..• bekledi. j Osmanlı taribi müverrihlerl, bu • Türkü tanı.n:ızdı ki onun di"şrnem gildi. Elini ensesinden geçirdi ve 
Kara Abdürra.hman fıraldı ve ka_ 

pxyı yavaşça aralıkladı. Etrafı dik
katle dinledi. Nilüfer ona bakacak 
halde değildi. !çi bayılıyor, gözleri 
kararıyor, beyni uğulduyordu. 

Dışarda, sesin geldiği yer araştı. lunc'lu!darı de\"irlere nazaran ayni olsun. Türl•ü tams:ı.ydı, onun bngün. oaşını dudaklarına çekti. 
rılıyordu. !çlerlnden biri söylüyor- saltanatın bir tema:lisi olan zamatı. kü gibi tebarüz etmiş, ilme mal e- Genç kız mukavemet etmedi. Bi
du: larmda herhangi bir tcnlddde sa- :lilmit.ı tarihini, ha.yatım, kültürünil, lfı.kis, aşk sevkitabiislne kendini 

- Bu Arabm feryadıdır, odasına mimi n bitaraf değillerdi. varlığım, medeniyetini bilmi5 olsay- bırakarak bakir dudağını ilk aşk 

Abdtirrahman korido;da parmak-
bakalım! 1 Nlc.e tarih \'akayil ~u ~den dı, o da Türk milletine bu~ün ta- ôpücüğünün sarhoşluğuna teslim et-

Abdürrahman için yapılacak ha- meskut kalmış, nice hildıselerın ha- rilı ti.mi gibi hürmetle vo lmndi ec- ti. Uzun bir an solukları biribirine 
reket çok mühimdi. Herhalde arı- şln ve gayrimcdeni tez:ı.Iıürleri bir da.dı olarak hayranlıkla. bağlanndı. karışmış bir halde, Diyan geri çeki lan ucuna basarak yürüdü. 1 

Hünkar odasına doğru ilerledi • 
Karşısındaki odaya kulak verdi. 

1çerde vinçle eşya çekilirmiş gibi 
bir horultu duyuluyordu. 

yanlar birkaç kişiydiler. Ve nihayet (hiinltii.r kerameti) mahiyetinde lza- Hammeri methetmedlk. "Bu gibi lineeye kadar, dudak dudağa kaldl-
bunlarm da elleri armud devşirmi- ha raıı,ıımr,tır. lzablarmda kat'iy~n bitarnflıktan !ar. 
yecekti. O devirlerde Türk, Osmanlı devle- aynlmamıştır.,, dedik. Klerjo ona düşünmek için vakit 

Abdürrahman hazırlandı. Kapı 
Kapının tokmağını yokladı. Arka-

şiddctlo vuruldu. Abdü:ırahman ön. 
amdan k.ilitliydl. Hafüçe vurdu. Bir 

ce eevab vermedi. Bir hareket bek
daha vurdu. Bir daha vurdu. 

liyordu. 
Ve nihayet çatlak bir ses cevab 

ti carnla.sından ayn \'a.tanlan olan Bugün hakiki hüviyetiyle bir Os- bırakmadı. Kulağına aşk cümleleri 
bir ayn ka.vm gibi telakki olunur. nıanb tarihi yoktur denilebilir. Ham fısıldadr, ona her şeyi unutturdu. 
du. mer kadar Osmanlı müverrihlerl de öpücükleriyle onu evlenmelerine 

Tarihin ancak son de\irlcrlnde bitaraf değildirler. O devrin tarihi. razı etti. Fastan dönünceye kadar 
Türkçülük ecrcyanma şabid oluruz ni Hammerin sarfettiğl enerji ve kendisini beklemek vaadini aldı. 

:verdi: 
- Kimdir o? 

Netekim birkaç kişi kapıya aban-
dılar. Kara Abdürrahman birdenbi- ve nihayet bu cereyan AtatUrkün faaliyeti sarfederek bo delirde ha- Genç kız arlık delikanlının her dc-

ııı:trğr yeni devirle bugünkü varlığı- zırlıyabill.rsek o zaman biz de bün- diğine "evet" diyor, aşkın mucize. 
re kapxyı açtı. Hepsi iskambil kağı-

- Benim kalfacığnn. Seninle bir 
ıey görüşeceğim. Aç kapıyı. dı gibi Arabm leşi üzerine devril. 

nı bulmuştur. Urların, hünkir saltanatlarmm, sa- sine o da inanıyordu. 

Sesine daha taze bir erkek edası 
vermişti. Zaten Arab kalfanın 

kimseciklerden şüphesi yoktu. Ve 
hele kaç defa böyle tatlı uykusu a
rasında uyandırılmış ve paralı, k!r 
lı bir işe sevkolunmuştu ! 

diler. Osmanlı möverrihlerl eserlerinde 

Kara Abdllrrahman bir yay gibi Türk tarihinden ziyade pa.dlşablar 
sa.Itanat tarlhlnl tebarüz ettirmeğe 

Üzerlerinden fırlıyarak koridora a-
tıldı ve çok iyi bildiği yollardan bir !;alışmı!J ve bu yüzden, icab eden 

yerde, tahaddüs eden ga;rlmedeni 
rilzgar gıöi kayboldu. 

Belki akşama kadar aradrlar. 
hareketleri Türklere atıftan çekin • 
memlşlerdlr. Kim.bilir yine hangi vezir, kimbi

llr yine hangi nedimeyi istiyordu. Hiçbiri bunun kim olduğunu far- Hammer, tarlhlnde Türk varlığl-

Kalktı, arkasına hırkasını aldı ve 
kapxyı aralıkladı. 

Çapaklı ve kıpkırnım gözleri, ka
pıdan içerlye süzülerek giren Kara 
Abdürrahmanı farketmemiştl önce. 

kedememişti. Yalnız Üzerlerinden nı tarumı_ş biri olarak görülmez. O, 
atııyanm ancak görebildikleri bal - Osmanlıdan başka müstakil hlivi • 

dırlan, onun dev vüeutdu biri oldu- yetti, milli nrlığı insanlığın doğu • 

Abdllrrahman kapıyı kilitledi ve 
hıce, sivri, parıl parıl parlryan han. 
çerini çıkararak birdenbire Arabın 
g15ğsüne dayadı ve haykırdı: 

- Gık dersen kara canını 

cehenneme gönderirim kahpe! 

ğunu gösteriyordu. 
(Devamı var) 

Bize adını vemılyen karllmlze: 

"Kara Abdtirrahman tarihi roma
nmm SS üncü tefrikası altında tah
şiye şekllncfe Hammer hakkında. 

şöylo yazdmrştı: 

"Bu hadise, hünkii.rlar zamanmm 
mahlyetlni izah için ne güzel bir 
örnektir. 

Arab kalfanın dudakları hemen 
mcak görmUş gibi çatrr çatır çatla
mış, benzi bUsbUtlln kararmrş, dili 
kunımuştu. 

Görülüyor k1 Haınmer 
O da Abdürrahmanı tanıyordu. 

padişahları hakkında bu 
Osmanlı 

bakımdan 
Bunun korkunç menkıbelerini bilmi-
yen yoktu. 

Şimdi Kara Abdtlrrahmanm bu. 
rada ne 1-,i olabilirdi, elbette hayır 
içln gelmemişti. 

- Ne istiyorsun benden? Diye 
tftrlyerek sorabildi. 

Kara Abdürrahman dişlerini gı

~Irda.tarak cevab verdi: 

Jıüküm verirken aldanmaıruştrr. 
Zaten Neşri, Sadeddin, Evliya Çe

lebi, ........ ;;I, Su lal.zade, lstırabon, 

Llviyus, Hacı Hallfc, Aşıkpa.şazade 
tarihi gif?i yüzlerce eseri mezcedn 
llammer bu gibi izahlarında kat'ly
yen bitarafıktan ayrılmamıştır.,, 

Karlimlz, Ilammcri methü sena 
ettiğimizden endişe ederek Türk 

- HüııkAra Nilüferle benim ko -
tuk.la di 

.. 
1 

din d ? 

1 

düşmanı tanınan bu müverrihin pa. 
nuş rımı ne ye soy e ca ı . . 

Arab k lf K Abd
.. hm dl!'iahJar hayatına aıt yazrlarmda 

a a ara urra anın ' 
dl ldi

-ini 
1 

k ı Ml:ı bitaraf olma.dığım söyliiyor. 
ne ye ge g an amış, verece 1 
~evab bulamayınca, haykırmaktan llammer Osmanlı tarihini yazar. 
başka çare bulamamış ve korkunç ken, hi.dJse \'O \'akayii tahrif etmiş 
bir çığlık atmıştı. j değil, belki kendi hesabınca doğru, 

Fakat Kara Abdürrahman, elin - I dllrüst ,.e medeni bulmadrğı nokta
kleki hançeri bir hamlede Arabm lan ağır tabirlerle ifa.dede ifrata 
~öğsilıa.e batırdı. Fışkıran kan üstü- 1 nrmış ,.e bu bakımdan da bazı 
11U başını berbad etti. noktalarda blt:ı.rafhkt:m ayrılmış bir 

Arab kalfa, bir hırıltı çıkararak müverrihttr. Buna şüplıe yoktur. 
:Abdtlrrahmanm ayaklarmm dibine Osmanh tnrlhlcri içinde Naima.da 
lnvnldI. Türklln (Etrakl bildrak) diye va~-

••~arnoomı•n ~·~131~0cı11C""l!7Mt mDıf.•ı 
- Fakat, herhalde, ne kepaze, ne kötü 

bir §eY olduğunu siz de görüyorsunuz, de· 
ıw.·ı "? gl mı ...• 

- Mademki siz öyle görüyorsunuz ... 
- Nasıl? ... Sizin iikriniz bu değil mi? 
Mübhem bir hareket yaptı. Herhalde 

mundanberl başbyan kudretli, asil, 
külttirJil bir Türk milleti olduğunu 

bllemezdJ. 
Neteldm Av:nıpanm tarih ilim • 

lerl de bllememlşlerdJr. Bu itlbarla 
düıtmanlığı Osmanh camlasma, sal
tanata, htinkinna, ordusuna, yenl
ı:erlslneydJ. 

Çapraz eğlence : 

• 
2 
3 

.. ı--ı--ı--.a.-..__ 
5~~....._ 
'~ ..... ......_ 
7 

8 
9 
tO 

Yukardan aşağı: 

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

talara verilen. 4 - Adetler, örf
ler - Meydan (öz türkçe). 5 - Ku
lübe - Mükemmel. 6 - Düz saha _ 

Yaka silkme. 7 - Rıza gösteren -
İşaretler. 8 - Çocuk gıdası - Al
manca evet. 9 - Yürüyen bir cis
min geçtiği ve muntazaman devret. 
tiği yoluna verilen ad - İlave. 10 -
Baitten. 

raylannm, hünkir vezirlerinin ve Klerjo: 
milletin ba.5ma sik sık badireler \ 'C - Sevgilim, dedi, vazüem beni 
felaketler getiren düzme askerin.hı haftalarca senden uzak bırakacak. 
düşmanı olurduk. Birkaç saa.t sonra hareket edece • 
Osmanlı müverrihlerl, Orhanm ğim. Dönünceye kadar sen yalnız 

bir Bizans prensesiyle izdivacını kalacaksın. 

yazmadılar. Hammer bunu yazarken 
Kantagüzenl yerlere ~alarak balı -
setmckten de geri durmamış bir mü 
verrihtlr. 

Elimizde Hammerin tarlhl var. 
Bunun !>ltaraf ola.n \ 'e olmıyn.ıı ta. 
raflarını bugün takdir edeblllriz. 
Şahsının Türk düşmanı olmasının 

bizce kıymeti yoktur. Bu müverrih 
şu hidJsedo bitaraftır demek onu 
takdlr etmek değil, hadisenin me -

- Sana her gün mektup yazarım 

Jan. 
- Evet. Fakat ya ben yokken 

bir şey olursa? 
Kızın gene endişelendiğini ve si

nirlendiğini görü~e hemen ilave 

etti: 
- Bir şey olamaz tabii! Ne ola

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

cağım. 
Wı.ımın doğruluğunu ifade etmek- - Babam benimle Jan .. Onunla 
tir.' 

Soldan sağa: 

1 - Karmakarışık olma. 2 -
müsveddesi - Yumuşak (fransızea) 

3 - Arazın müfredi - Çokun aksi. 
4 - Kadınlardan çoğunu baştan 

çıkarmakla muhakeme edilen bir 

kadrom adı - Mahvetme. 5 - lti
yad (alışma) • Su yolu. 6 - !ki 
§eyin beyni - İşaretler. 7 - !stir

ham • İlgi. 8 - Yaynı arkadaşı -
Bir nevi deve. 9 - Fransızca ça
ym adı. Bir kasabamız. 10 - !man 
etmek. 
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bu !labah konuc:tum, beni tama.mile 
<1erbPst bıraktığım ve kalbimin se
receği erkeği evvelden kabul ettiği. 
"li ~öyledi. Eve döner dönmez ara
·•uzdaki a!';kt ona söylivcceğim. O

tur mu? ~öyliyeyim mi? 

- Söyle tabii... Yalnız bana bir 

~ey vaadetmeni isterim. Dinle beni. 
Burada Ni'3te bir adam var ki dün. 
vada ancak ona karsı mutlak bir i
timat b<>sleme1·teyim: Binbaşı Be • 
nuva ... Bu İ"mi iyi aklında tut. Sa
n:ı adresini de yazıp bırakacağım. 
O benim eııkl şefim. Ş1mdi maale -
cıef malul... Hııreketimden evvel o. 
'1a senden bahsederek seni manen 
himavesıne :ılmasını rica f"l"ce~i!"" 
K:ıbul ed('ec~ine eminim. !eıı.b etti-
.;i zan"l'l ô'l':ı h~cıvı•rac:ıaıp::ı. yc.,...:n 

'"'t s<>v,,.ilim. Anc:ı!r bu s~vedn müs-

- Ye~;n rd;,·orııT:l .T:ı.,. 

B•ı "",....ini, uzun bir öpücükle te 

, id ettiler. 

TV 

- Allah All:ı.h ! Bn nasrl olur? 

'1ir daha arıyaynn. 

•~ m~ootE~ rn :1~ ~111-m ~, .. ~[fi] ı 11~• · 
Yür~ğimi, şimdiye kadar farkına varma
clı~'nı inceliklerin yeni heyecanlarile, derin 
aki3lcrile dolduruyor. Bu ilaveyi ilk gördü
ğ·· m an~la kapr!dığım teec;sür ve yeis, onun 

hakiki kıymet ve güzelliğine karşı gözümü 
kao:ımı"tr ; fakat ~I~likcn'n ikazı bu perde-

benim soruş tarzımdan cesareti kmlıyor, 
hakikt hislerini söylemekten çekiniyordu. 
Bu tereddüdünü gürünce, kendimi tuttum. 
Daha yumuşak bir sesle, : 

- Yallah ... ne bileyim .. şu harabeler .. 
,.e üzerinde yükc:elen şu konak hayali .. Oy· 
le glizel bir birlik vücuda getirmişler ki... 

dünyaya gelişin ifadesi... ben ... ben ..• 
S5zleri boğazında tıkandı. Birdenbire. 

gözlerinden yaşlar bo~andı. 

yi kal l-dı. Şimdi yeni bir görüş kabiliyef 

ka~:mın ~ö-·1 e-im o rayalet halindeki bina· 
nı, büt'in gii .. clliğini mhurna na1dediror 
ta' tecc.m.ımm·'a garip te';riler yaratıyor .. 

- Haydi bayan 1\lelike, dedim. Samimi 
olarak duygunuzu ~oyleyiniz. Bu ilave hak 
kında ne düşünüyorsunuz? 

Gülümsiyerek itiraf etti: 
- O kadar hiddetlisiniz ki, fikrimi ser

bestçe söylemeğe çekiniyorum, doğrusu ... 
- Evet, kendime hakim olama \ .m; biraz 

fazla teessüre kapıldım. Fakat, çok kıymet 
verdiği bir eserinin tamamile mahvolduğu
nu gören bir insanın ne büyük bir yeis du
yacağını siz de ta!cdir edersiniz, değil mi?. 

- Fakat, ortada ben mahvolm1.1~ bir 
~Y görmüyorum ki. •. 
Boğulur gibi o!arak: 
- Nasıl? diye haykırdım, sız .. 

"Yo:( olmuş,, ile "mevcut olan,, "hayal,, 
ile (hakikat), biribirleıine öyle nefis bir 

~ekilde kenetlenmişler ki. .. 
- Yani? ... 
- ... Ben bu ilaveyi fevkalade 

rum .. 

- Fevkalade mi? 
- E\'et.. Fevka'ade 

•• • 1 
muessır .... 

buluyo-

Bi. rz 

mi.ıhhem o'makla be aber, pek muht:!~em! 
Rüya ile h2'~i'rnt biribirine kansmış ... Ah; 
duy<lukl::ı-ımı iyic"' i'a le ed2'>;ısem ... Yal· 
nn ~u 1-a.:'.a mı ~öyliyebikczjim: Bu e:;e
ri:ı ka. i ~mr'a in arı. gözlerinden ya~Jar 
bo5anacak kadar büyü!{ bir heyecan duyu· 
yor! Bu bir mazinin uyam~ı ... bir yeniden 

- Bir re-min bu h.a:lar maralı olabilece-

ğini, bu kadar heyecan verebilec~ğini hiç 
bilmezdim ... dedi. 

IIiç bekkmediğim bir tnrzda. benim si

nirlencliğ'.:n ~eyi müda'aaya kn'kı~acma 
evvela içerlemiş olmcJda berab~r. onu ciin· 
ledikç:? hiddcttPn gözümü tiirüyen garet 
p'°rdesi ya va~ yaya~ 51yrı' :lı. • all)in'l:! 1 t-:· 
~a!1 duygula~m hakikati ifa~e eui;:ıerini 
a"llad1m. 

H:ıyret! :::an'd ~;m li ta11om 1-.-. mi t'';: 
bir ~eyyaı~ ruhuma abyor ve ta d~rin';k· 
le-i nde akis'er yaf)ıyo . Ş"m1i r.az~ , m·la, 
a~ıl peyza~e hiçbir za'"arı dokunmıyan bu 
hayali bina, derin bir şiiriyct kaıanıyor. 

o lrn '1r ki. adeta yeni bir mahiyete bü;-ün

mü~ olan p"'vıa;ıma bıktıkça, şimdiye ka
tla;- duvmadı~ım bir he,·ecan ile yürelfmin 

rn:-pt·Jrıı J· i --~ttim. Fa-kma va•nadan, 
i ·a ı"m'n ha · :;:in".!e hir te-.ir ve hi<:b, ağ 

zımd'1n </U beidenmiyen sözler çıktı: 

- Ev"~ 1 ~~·- "'ÜZ~l '. korkur:ç t!~rcce:l~ gC 
::el! ha~ilmla·'2! 

Di ü"" eve\·l'~i ]ıi·]' !'.,., •.,., co..,":ı., fa 'q·n· 
,,.ı !":"'., •.,, ;ı t' ·:ı ıı:1m ln·icir.de o'cı•·rı' 

l u ., .... • iH" hi" "Ö:> "a-f "'mem beni l:ü bütü~ 
ş~şı ltı. A. ~ :~ tarnami!e mağ'up olmuştum 

(Devamı var) 

Nakleden: 
Spanopulos çalışına 

::lönüyor, harıl harıl ~ 
tırıyordu. Masasının 

rışıktı; kağıUar, d 
beriye atılmış, dosya 

rak dosyalar çıka 
Ustüne gazete kupilr 

Durdu. Etrafına 
kmdl. Kafasından k 
nan aklrnı tutmak ıst 
teriyle şakaklarını b 
dandı: 

- Nasıl olur? J3U 
öğleden evvel yazıb 
sine koyduğumdan 
yi kilitlediğimi de ga 
yorum. BunamadIJJl 
gitti bu? nasıl kaY 

bilir? 
Tekrar masasmIJl 

Çekmeyi telaşla a 
kağıtları birer birer 
Nihayet ümidini kese 

_ Yok vessetaın ! 
yorum, kaybolan bir 
kadar araştırmayla 1> 

ya çalınmış! 
Koltuğa çöktü. 

rasmda düş\lndU: 
_ Kim çalabilir? 

min menfaati var? 
"büyUk patron" u.ıı 

biri... Fakat mubak. 
lacak. Çilnkü ötek 
.ıi için sebeb yok. J{ 

dün sabah dosyayl g 
ladığım için şüpbele 
Kapı vuruldu. 

- Kim o? 
Ayni zamanda heııı 

dan fırlamış ve yeri 
lan kağıtları: acele to 
muştu. Kapı önünde1' 

_ Benim, Konst 

- Bir saniye beld 
Bu bir saniye bek 

sürdü. SpanopuloS 
evrakı toplayıp çe 
dolabına yerleştirdi!' 
sası başına geçti \TC 

- Gel. 
Uşak içeri girdi· 

lamladı: 

_ B·.o eabahki pos 

efendim. 
- Pek ala. l{oY 1 
Konstantin güıtıill 

tup ve gazeteleri Ill 
koydu. Çekilmek uı:e 
pulos sordu: 

_ M. Hangsiyi d~ 
ra veya bu sabah g 

_ Hayrr efcndiltl· 
danberi kö&ke gelllle 

mı? 
- Hayır, teşekkur 
Yalnız kalınca diU .... ~ 
- Hangsi gelrnew 

vavı çalan o değil··· 
Gözli, bir~ eV\'el 

·rfıı ı.ıplar nrasın1a bı 
!ı bir yazı dikkatini 
' e 
"larfr aldı, evirip ç • 
oosta mührüne b3ıttJ· 

Monako, 12 Ağtıst 
MırrldandI: 

- Postaya diln ~ 
on!:ı.r burada... Bell 

'ar? 
Kaybole.n dosya t 

verdiği endi'}e bir tt• 
+ı. Zarfı yırttı. fçiJS 
kağıdı okudu: 

"Ya.nnid ıs AJ08 
lO 45 de VerdUll • 
aonun biraz nersıncl 
oilüb 0 sl yanında l!lo,. 
~eni beld yin. ysJJllll 

Ke~eledi: J. 
_ Ş~f çağırıyor· ... ıs 
K:ıybolan dosya,.. 

'ikası var ınrydı? rt 
Telefo!'l.a ~:ırrtdı. 

Jtınu şimdi akıl ede: 
1un :t;i3te olup oıına 
ıi ı:·"Tm ir. Tel'"'fon dt ı 

- ı. :·n bir b""rnnc a•·· bit 
..., "l·"·h mükemıncl 
l>ilirdi. 



HABER - Ak,am postası g 

Olar, 

'' "ılııt01ı 
Beni anla, kızını ' • 

U '' ••sikaları •mn: A..K. -72- Yazan: !kimim 

~ ay sonra fiilen Hınçak ihtilali 
~~ ~uta~k başlamış bu 1 unacaktı ::;::;:~~~~:·ğ::ı~:!~~:~:~ 
~f Çektik ~Idık ve E- aralık Yozgat ve ha\'alisinde Si· ı timaımızı yapıp kararlarımızı vere- sıl kindar gözlerle bakıyorsun? 
b bir ad · U telgrafı nekrim ile birlikte aza toplayan bilirdik. ı Gözler!ni~ ne d~ .. ba.~ışı var?. 

~lir~ ~ir a;nımız vasıtasi Surpik Merzifona çıkageldi ve der· Surpiğin bu teyakkuzu büyük bir Benı dınle ! Sozumu kesme. Bu 
elgrafhant•İn· hal bizi Zi)·aret etti. tehlikeyi önlemiş oluyordu. Şimdi 1 a~ş~m anlamıyacaksın söyledikle-

~:dan Sonra]( - Son günlerde, dedi. Manidar yapılacak hareket daha büyük bir I mm .. Fakat uzun seneler sonra 
~ r. Filh . ı san a!;ı bazı Mdiseler sezmekteyim. ehemmiyet alıyordu. Şehirlere da- anlayacaksın .. Çok geç anlayacak-
~ laınan biraz akıka hftdi~eyi - Ne gibi? diye sorduk. ğılmış olan ve sivil kıyafette, zap·: sın ve o zaman ba~~ ~uhabbetini 

ı ~tıslık, fak Rope, Ce\a- - Civar kariyelerde, şehirde, ka- tiye kıyafetinde bulunan bu yaban- v_e çocukluk şefkatını ıade edecek-

tar~. ı ine Verera~ aldığımız sahalarda bir takım yabancı insan· cıları tarassut altında bulundurmak, ısın .. 
h ... b~ ~:~~ik. e hazırlada- lar türedi. Oteller, hanlar, dolu, boş eğer hakikaten Hınçaklara karşı a- Ben senin .. babanla evl.~ndiği~ 
."'"ti!' -"'-i:S3.d evler tutuldu. Pazarlarında alış veriş lmmı~ bir tedbirse, 0 halde, cepha· z~m.a~ d.aha uç_ ya~mda, oyle mı· 
• tlcr '\nıeoi \'e ~ olınadıtrı için arttı .. Buna sebeb ne olsa gerek di- nelerini, silfır.larını, miktarını, yer- nımını hır şeydın kı .. 

'tıı Fuat elgrafı alarak ye düşündüm. Aklıma hükQmetin )erini Ye yani kışlalarını, amirlerini Ben senin anneni uzaktan gör-
b~aıctı. B~aşaya şifreli bizim ihtilalimiz ihtimaline karşı öğrenmek lazımdı. müştüm .. Köyde, kendinizden beş 
de • ~·oruz. artık ne ol- edbirler alması tehlikesi ,, ... Jdi. On bir kişiden mürekkep bir top- kilometre ötede oturan bir kom-

~!iı ~vın ba~ında D_erhal size bildirmeğe lüzum gör· Jantı .yaptık ;e (Hcştuni, Avadis, 1 şu ne kadar tarulırsa, onu o .. kada.r 
\'e Ülturneti ~ sonuna dum. ~1ardıros ve Karabctle, Jiran) muh tamyordum .. Annen çok guzeldı, 

t bu~a ben. elıne geçmiş Filhakika Merzifonda da bövle telif mıntakalara sevkeclerek oralar- Regine, uzun boylu idi, zayıftt .... 
S Ur. nun btiyijk ro- tanırunamışlara çok tesadüf edili;.or da vaziyeti takip etmeğe memur et- Tıpkı senin gibi, tıpkı senin gibi 

b~ ka lloPen ~ du, fakat, bunu manidar bulmak ta- tik.11erzifonu Kayayan kollayacak- kızıl san saç lan vardı. Yalnız on-

~?rUııu~.6ilrıdur ne~:~irci}•an rafını hiç düşürunemiştik. Tomayan tr. da, sende hiç bir zaman bulunmr 
.... JOrdu. hu ~1 ve meın- sordu·. I" 'd be .. · "" 0 \.ayserı en on ş gun mezunıyet 

b~ ;~Uldü. 'Y~~~rn:n ha- - Bizim ihtilfıl merkezimizi nere- le :...ıerzifona gelerek yüzbaşı ~1ah- . 
!.:., it:cla ..... _ğ .... z bu nok- ..ıen bı'lecek hük"-ct'. d · r· 1 .. b 1\1 h muktazı levazımın derhal tesbit e-"4.ia,.,.._ -•l(t 'a ·.ı wıı mu a mısa ır o an yuz aşı .t az ar d'l k b'ld Or_ ... ,.ıonct h.izu.... - S . y • ı ere nezarete ı irilmesi hükr .. 

.""ll'o) an hah . '" gor- urpik: arkada;:ına harbıye nazırlıgımn hır t d kt b 1 ' .u 
tttı·:ı:.· .\a ıta 

1
•
1 

settı \'e bu· ·r . . . t" B ·r d , me o oru u unmıyan yerlerın 
,ıru e li - Olabilir, dedi. ~ihayet hükCı- şı resını vermış ı. u şı re e mu· 

1 
d .. ti ek~! . 

a ~ SöyJecti 1' ınc;akların mettir. Casusları, hafiyeleri olan vakkaten zaptiye vazifesi verilen e gen.e s~a e " a ete ışar olun-
tıb· ~iş Y. alascıa ma· bir koskoca saltanattır. Biz her ih· zabitanın resen ifayı vazife halinde m:ısı \C ~ükumet doktoru bulunan 
lıer~~Ukuatta ~~~nı bildir- timali düşünmek mecburiyetinde- elindeki mühim noktalara chcmmi-ı yerlerde ıse doktorların sadakat ye-
dü ,. etnıe1,,...: .. erin mer- viz. yelle dikkat nazarları cclbolunmak- mini ettikten sonra revirlerin başın· 

Olıfu •e bir~· hızumunu i· • ta ve resen ifavı vazife halinde ol-: da ve her işe tercihan hazır bulun-
. ~u un yazrn - Peki ne yapalım öyleyse? • 

llt teçtni t~ın • .Abduı· ahmıza - Once her ihtimale karşı bütün mayıp da zabtiye kumandanlığı ve 1 mallarrmn temini,mahallin cşraf ın 
fırı. .tı. 'llın ami- va mülki ve amiri mah.·etine memur 1 dan, dürüsl_u.'ğü ile tan. ınmış mc.mur-. 

'<ISJ Çak \·esaiki mahfuz yerlere koymalıyız. • • • \e,.. nın ::ı ..... ft,. ran sos- edilenlerin de bu sifrenin tarihi teb-
1 
ıarmd_an murckkep bırer heyetı seçı-

ı......:•ıunı._ -·ıcut m·ıı - Bu güzel ve mümkün, sonra? ~ ""li ""ICl ıra 1 iyesi liğini müteakip mensup oldukları : !erek ıcabmda baskınlarda ve tan· 
&,. •• lleb· ınu··ıe\~ .ehnnenHe .. e 

1
•
5 

- Faaliyetimizi daha gizlice yap . 1 • l cak b ak '"'• ır 'k '"'-Cl b ' makamata müracaat ederek bu cı- 1 zım o una za ıt var ·al::ı-,,ın 
1 • 1 mazı11Z kanaatindeyim. Toplaya· 

• .ı. ı ın;;ı.. 1· .... u Undu· hetlere muttali olmalarr ve ona göre, hini tanziminde bulunmalarının te-
ti ... ~ıeın ""' ··• n k cağımız meclisi umumi manidar 
·"il tder· tniyetıe ita 0 taya görülebilir. ,·azife ifa etmeleri lüzumu bildiril·, mini. Teskilau fesadiyeye mensup 

Asıe ıı. SöyJe ki. at etznele- O zamana kadar tam bir cesaret- mekteydi. i olanların mümkün olduğu kadar 

~: 'h·e Cidden~ le ve hiç birşey hesap etmiyerek Bu noktalar şunlardır: 1 ikamet eyledikleri evlerin, mcvkile· 
lil11ııe • icbir su rrneni ol- • · b. · · 1llr.b'tha1 olun retıe Hınçak umumi meclisi toplamak kararın· (Kanunuewelin birinden itibaren 1 rın ır~r. ışarctı ı:ıahsusa ile tayin 

te ~ rem ha Tnatnış ve b" daydık. Surpiğin bu ikazı üzerine askerin geceli gündüzlü silah başın j ve tesbıtı, bu faalıyet sırasında fev· 
e ~·e ihbar olıul oldukta de~~ ermeni kilisesinde bir ayin yapmak da bulunmasr ve verilecek emre mü- ; kalade ketumiyete ve mahremiyete 
ı::~!11llası. narak Oradan ve padişahın ömrüne dua etmek, er- hcyya olması. Herhangi bir suretle itina olunması, o havalide mevcut 
tııa:~ıerden d meni cemaatinin sadakatini hakipa olursa olsun efrada ve zabitana kat te~kilatı fesadiye mensubunun rnik

;1·tar elindene ı:ınçaklara yişahaneye arzetmek için toplanma- iyyen mezuniyet verilmemesi, re- tarının tahmini ile muktazi olan 
tıı :., .flrnası v bırer taa}ı. ğı daha muvalık bulduk. virleri olmı}•an yerlerde müsait bir cephane ve eslihanın \'esairi malze-
~ iki e tahlif · O tarihlerde padişaha dua ettik- evin revir h31ine getirilerek her ih- menin tesbit ölunarak gönderilmek 
0lllıa ~~~~ı tar=~~:::: ten sonra kimin istenirse aleyhinde timale karşı miidavatı evveliyesi üzere harbiye nezaretine bildirilme-

ta,.., . at olunma· bulunulabilirdi. Binaenaleyh bu hi· yapılmak zarureti hasıl olan yaralı si.) 
h~ll 1' le ile biz de pekaHl. rahat rahat iç- !ara tahsis olurunası ve bwıun için (Devamı varJ 

d alasa teb. 
~ ~ ~ fıkra lığ edilen 

is. n~ te . Vardı: 
Jııı,,~bar ol §kıiatına dah·ı 
ı -.~ni Unan (S ı 
ih~llııd~~e§kilatın alamon) 
-~ l ~u lakct· esranna 
~ ~ lC}·fiyet olırde çeteleri· 
laıtt:lircı t rnesi, "ilk ~narak orta. 
~ila~ 1'aıa tanı bulunma. 
a. ~ tan tıka aynımatnak 
Ql~bbu ü haı~lınası ve ay· 
lilh.-.. ı.,, ıncte derhaı .. 
• -'<ttll:t bu ı 
~ lıa taı:niın· 
ı lıaıhıe teketinin b't okumuş 
"arıt oı getirilme tri e~alliyet 
Sı~ğını htıınaııc-

()1,ltollen~rtiyunı lal gliofnnuş ve 
~ },- . ın ll\,.__ Clroi 

1 
"'<IQ Se -· ...... ıınunh.. t' ş

at ~· bu icr ,e ıne se· 
wlddetı ~ ı. 

So e ha 
t bi nları Olın <: Salmı§tı. A· 

lı dar he} ec:ın a ına rağmen 
b~ltJıY~ın1a~ar~ı. Hınçak 
~ Ut ar }'a ihtilal gü 

ılıttıaı· ç ay PlYOtdu. Ka 
llM .... ı ba Sonra r· rar 
.... ~ lan-,.~ b ıılen Hın· 

lh .... }>nee c ulunacak 
a,.--.:qı . Ylulde ı ı tı. 
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cana ve ona yaptıklarınızdan do 
layı sizi affetmemem, elimden 
gelmiyor. Nihayet babamdımz. 
Fakat şimdi sesinizden dahi 
nefret ediyorum .. Buradan he
men çıkıp gidiniz. 

Dandolo, bu acr sözler karşı
sında oturduğu koltuğa büs. 
bütün gömülmü§ gibiy.di.. 

Leonorun gözleriyle karşılaş· 
mamıya çalışarak çıkıp gitti. 

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

- Ya ben! Bana ne söyleye
ceksin 1 Bana, kocanıza, velini-
metinize ... 

- Bana acıdığınızı bilirim ... 

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• 

n·rım .. 
Altiyeri dudaklarının ucuyla 

mırıldandı: 

Çeviren : Suat Derviş 
yacak olan tatlı ve mahzun bir h2 
vardı. 

Senin bu iradeli ve enerjik "iz
yonomin_ !:>abandan geçmiştir. 

Anne .. <.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.rdm .. Hayretle yüzüme bakı

yorsun .. Benim de akasyaların o 
güzel koklarını duyar bir halim 
yoktu değil mi?. 

Halbuki babanla evlendim. Beı1 
onunla biraz kendisi için, fakat 
inan bana bir çok ta senin için ev
lendim.. Senin sarışınlığın ve o 
tatlı çocuk gülümsemelerin içh 
bu izdivacı yaptım .. Görüyorsun, 
saadete inanmıştım .. Nihayet, yir
mi beş yaşında idim. O beni sevi
yor diye düşünüyordum .• Halbu'ki 
George sadece yalnız yaşamaktan 
acizdi. 

ce sana bütün bu şeyleri söyleme
ğe lüzum var. 

Bundan sonra sana sö~iyecek
lerimi on sekiz yaşının artık u
yanmağa başlıyan bütün 'kadınhftı 

ile dinle .. Beni anlamağa gayret 
et. 

Eskiden tifo olmuştun, derece· 
nin düşmemekte inat 1.:ttiği o uzun 
günlerde senin baş ucundan bir 
dakika ayrılmadım.. Çok hasta 
idin ve ben senin çocukluk yata
ğının baş ucunda sana .doğru eği
lerek, seni yaşatmak için her şeyi 
yaptım .. Evet iyi söyledim: Ya
şatmak için 1. • 

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 yapnğıma teessüf 
etmiyorum.. Hümmamn içinde 
elimi araştmyordun .. Elimi alnına 
serinlemek için götürüyordun ... 
Benden su istiyord:m .. 

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

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

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

Bugün Paulu sevmek istiyorum .. 
Hayatta bir defacık olsun kuvvet-Sana sukut hayaller mi anlatmı

yacağım .. Bana, dürüst, namuslu 
bir adamdı. Çok sertti. Hiç bir 
tatlılığı, yumuşaklığı yoktu.. Fa-

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

bi: hisle hatırlayabilirsin.. El!Jet 
te bizi "iyi,, seviyordu. Fakat baş
ka şey istiyor.dum. 

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

istersen, arkasından bir kocanın 
arkasından ağlar gibi ağladım. E:1 
iyi bir dostum ölmüş gibi bir azap 
duydum. 

Sen çok gençsin R~gine .. Bu ge· 

le, şiddetle yaşamak istiyorum .. . 
Kısacık bir zaman için ~ahi olsa .. . 
O benden sekiz yaş küçük .. Belki 
yarın, belki üç ay sonra benden u
sanacak.. Artık ihtiyarlamağa 

başlayan metresinden, artık gü
neşte .dola§mağa fazla tahammül 
edemiyen ve bütün gece dansedin. 
ce yorulan bu kadından ... 

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

( LUl/eıı sayfayı çeviriniz) 
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ayrıldı .. 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 gir.eli .. 

Gençliğinde oturduğu odası. 

na çıktı .. Elbisesini değiştirdi. 

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

Bu işi bitirdikten sonra bah
çeye indi.. Büyük Sidr ağacın n 
altında gizlendi.. Şimdi .c; kadar 
heyecanlı değildi .. 

Altiyeriyle Dandolo hararet
le çalışıyorlardı. Yakalayacak-

Buna büyük engizitör ş~le

ce cevap vermişti: 
- Ben Rolanı tanırım.. Ge

ceyi behemehal orada geçire
cek .. Size evvelce de söylediğim 
gibi onu oraya bağlayacak de
rin aşk bağları var.dır. M üsaid 
bir zaman kollamamız daha iyi 
olur. Bunda bu kadar telcişlana 
cak ne var?. Ev muhasara altm 
dadır. Kaçıp kurtulmasına im 
kan yok .. 

Altiyeri biraz sustu .. Beyt1ini 
bir fikir tırmalıyordu. Sormak. 
tan kendini alamadı: 

- Onu ele geçirdikten sonra 
ne yapacağız?. 

Dandolo tabii bir sesle cevap 
verdi: 

.:"'ll\ın i nın topı ınçak u-
ı;ı... .lıt-:.ı. ·ı anması 
""<llın k . ..,.., e bu \e bü-

. llu uruıı:na Nk bir nıec-
t t>lıı~clj le 1 lakattü 
htıııi'<lrak ve'~hzi~·et taına~~lt-
n Vey ı tıl:tr ı e 
~t a1ı a ademi ın ınuvaf · 

Fakat velinimetim olduğunuzu 
söylemeniz tefahürün büyüğü
dür .. On dakikadanbcri, beni 
öldürmek için cesaretinizi to;)
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-

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

kançhktan benim, ayaklanmz 
dibinde ölmemi istiyors:.ınuz 

değil mi? Hiyanetten bahsetti
niz .. Hiyanet eden yalnız baba
nız mı? Bu hiyanetinde sen d..: 
müşterek değil misin?. Siz onı.n 
nişanl;sıydınız. Fakat ayrıldı
nız. Korkunuz aşktan daha 
kuvvetliy.di .. 

- Ha'klısmız .. Benim de cür-

ları avları vardı.. Daha akşamın 
sekizinden itibaren Olivolo ada
sı baştan başa sarılmış gibiy.di.. 
Elliden fazla jandarma ve Ve
nedik polis hafiyeleri, Sen Ma-

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

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

!\
., 'htııaı naha<:ak ledb~ıuvaffakiyc 

'· O\ııh. r ı.~ ır erk ~~ ~'<lcakt tl\Qtının onuşu· 
flı ırotıdan ı. mevkileri 
•~,tn ku l\aYSer· 
""(lltı t ÇliJt kari 'Ye kadar iki 

...... ~ ,..,,_ () anınlhft } elere k 
llct :·"'rnış . ada: 

ıı t;lbctnu bııiın d '·'ıınaıar da 
!rı,, .. ~'. Y~ b 'l°\Ji.at 
~e lt u i te naza:u-

'ncliınize &ene Sur
&eldik B' · ır 

geçmediğinizi görüyorum • 
Altiyeri bunları dinlemiyor

du. O, şimdi yalnız bir şey, yal
nız bir şey düşünüyordu. LeonJ
run Rolanla görüşmüş olması. 

Leonor bunu inkar etmemişti. 

müm var ... 
- Mademki onu büyük bir 

aşkla seviyor.dunuz, ne diye o
nu çabucak unutarak mevki ve 
i1cbal peşine düştünüz .. llk hi 
yaneti siz yaptınız.. Bu yetiş· 
miyor muş gibi bir de bana, ya
ni kocanıza 1ı:arşt hiyanete kal
kışıyorsunuz. Madem ki koca
nızım bana izahat vermeye borç-

lusunuz, 

ri Fcrmaz kilesisinin yanında 

yerleştirilmiş, bir o kadar asker 
de bir halka halinde evin etrafı-

nı sarmışlardı. 

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

Altiyeri : 
- Neden bu zamana kadar 

evi basarak kendisini yakalama· 
mışlar? diye sormuştu .• 

- Acaba bundan kendisi de 
haberdar mı?. 

Bu sırada 'kilisenin küçük ka· 
pısı önüne gelmi~lerdi. Birden
bire bir gölgenin Dand.~loya 

yaklaştığı görüldü.. Büyük 
cngizitör bu gölgeyi tanımıştı .• 
Mırıldandı: 

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

Fakat şimdi Paul geldi .. 
Bir gece Ormaslarda beni dan. 

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

söyledi. 
Ben çok zamandanberi gömdü

ğüm ve matemlerini tuttuğum bü ' 
tün bu sözleri kulağıma mırıl.dan 

____ ı 
c::: 

Anado~uda tetkikler 

e n 

HABER - Akşam postası 

6 
ku 

se 
u 

Bu vilayetimizin son altı sene içinde başardığı işler ve kazandığı 
büyük eserler gögüslerimiziiftiharla kabartacak mahiyettedır 

dı. Ben artı'k bu sözler. başkalar·. Afyon, (Anadolu muhnbirimiz _ bliyük!U hep yeni betonarme köprU- le lise pavyon ve pansiyon binaları, 
na söylenir zannederdim. 1 Jen) - Afyon, Ahmet Durmuş 1'.,".·- !er yapılmış, bir o kadar da eski tnş yeni bilyük Afyon garı, lokomotif 

ismimin aşkla telaffuz edildiği· ı rendileğın altr senedir devam eden köprüler yeni denecek derecede ta- depoları, eşyayı ticariye anbnn, 
ni işittim. Ve ben de birinci defa valiliği esnasında çok mlihim eser- mir edilmiı;ıllr. Afyon - Şubud şose- rampalar in§a etmiş ve yakınlarda. 
olarak aşk arzumu hissettim ve iş- lcr kazanmıştır. !eri tamamlanmıştır. açılma törenleri yapılacak bir hale 
te bunun için Regine ben artık se- Vallicrin parti başkanı olmaların- Yapılan mektepler gelmiştir. 
nin bu gece üvey anan değilim.. dan evvel bay Evrcndilck, Sandıklı Altı sene içinde Sandıklıda mo. Afyon vilayetinde tenvirat 
Ben de öteki kadınlar gibi bir ka- ve Bolvadm kaznlarmda cumhuriyet dcrn milkcmmel bir llkmekteb yap- Çal kasabasında elektrik yapıl
dırum, hayatt:.n saadet payını al· halk partisine binalar temin etmiş tmlmıştrr. Bunun bir eşi do Boh·a- mış, Bolvadin ye Sandıklı kasabala
mak isteyen bir kadın •• Onu şid- ve buglin bu binalarda hem parti dinde yaptırılmaktn olup Ustilnün rmda elektrik santral binaları ik· 
dctle çağıran bu iki, üç ayını ra- ve hc:>m de halkevi tcşkiJiıtı çalış. çatısı kalmıştır. Afyon mC'rkezindc mal ve elektrik makineleri Avrupa
hat yaşayabilmesi için ona müsaa- makta ~ulunmuş olduğu gibi Di - iki tane gayet muazzam modern dan getirilmiıı ve önümlizdeki ay .. ............ ~----"" 
de et! • nar, gmlrdağ kazalarında ve Af- mckteb, Şuhud ve Çobanlar nahiye- larda tenviratı tamamlanaeak bir 

Senin de Paul'u sevdiğini bili· yon merkezinde de \iUl.yet bütçe - lerinde hükOmet konakları yaptı _ hale getirilmiştir. Afyon mc:>rkcz 
yorum .. Sen de onunla yaşamak, sinden yardımlarla modern parti ve rılmıştır. Şuhuddn. bir ilk okulun in. elektriği de her sene tckC'mmül 

Afyonun değerli valisi 
Alzmct Durmuş Evrendi/ek 

onunla evlenme kistiyorsun ve asıl hnlk<>vi binaları ve salonları yaptır- şaatı, çatısı kapanmak suretiyle ta· ettirilcr<>k son yıl iı;inde belediyeye lfıyet ve belediye azami dikkat Ye 
şunu da iyi biliyorum ~i sen genç- mıııtır. mamlanmıştır. Vilayet içinde köy- devrolunmuştur. lıassasiyc:>t göstermiştir. Vilfıyet ve 
sin ve bir kaç gündür Faul gayr: Afyon merkezindeki halkevi sa- !erde köy knnuna tevfikan 111 ta- Bataklıklar ve belediyenin bu .işlerden dolayı kim-
ihtiyari olarak sana bakıyor • !onuna sinema makinesi alınmış ve ne yeni köy okulu yaptırılmış, bir- ağaçlandırma seye borcu yoktur. Hep peşin para 

Bir kaçgündür etrafımda, ağı:-, sinema salonu kaloriferle teshin e. çok köy odaları, köy konaklan, oku. Alikan, Gazlı göl ve Geneli batak- ile iş görmüştür. 
ibulanık bir hava hissediyorum... dilmek üzere partice kalorifer tesi- ma odnlan fnşn edilmiştir. lıkl:ın kurutulmu§ ve ıslah cdll -1 Bugün jçin vilayet muhasebe! bu 
:Artık cesaretim kalmadı .. Eğer !J:.ı satı müteahhidine verilmiştir. miştir. Afyon merkezinde mevcut susiyesinln on parn borcu olmadığı 

d k 1 P 1 · b'l y 1 Afyon merkezindeki büyük Ata-ra a a ırsam au senı seve ı e- o inşaatı il f'd 1 • r d h gibi bütiln bu in~aatın bedelini türk zafer anıtını dahi bu eserler n mune ı an ıgı tara ın an er • 
ceğini zannederim .. Ve bütün ü- Afyon gıchrinin içinden ge"en sose binl ı e~·a muntazaman ödedikten başka el • " ~ me"·anınn ithal etmeden geçmeme- ~ne on erce meyva ı ve m J • • 
mitlerim, bütün hayallerim bir kc· kısımı ril Af hrln' "Sıf J .. k" b' lira kdi e n e yon §e ın ır,. liyiz. Milli Şef bUyUk İsmet 1nönU- sız fidan ka1..alar, köyler ve nahiye· yevm yuz usur m na· m v-
:re daha yıkılacak.. noktası mebde ittihaz edilerek bu !ere dağıtdmakta olduğu gibi yeni. cudu vardır. 

f.:te bunun için, gidiyorur.l, mebdeden knza ve dlg·er "ila"yetlere nlin kutsal eliyle açılmı~ olan bu K" l"J · b b e •~- mann 
~ • den vilayetçe Emirdağ, Dinar, San- oy u erm a ası v ....,.. -

Regine .... Alçakça firar ediyorum, giden yolların Afyonun içinden gc- bUyük eser, bUtiln Türkiye için, siyle bir halk adamı ve demokrct 
P 1 "tti .. Sen bı'r Tilrk hamaset ve ""'bametinin sem- dıklı kazaları merkezlerinde, Gazlı ve au u go ruyorum. çen kısımları itibariyle vilayetçe ... ~ bir idareci olan bay E\Tendilek, 

çocuksun, sen unutabilirsin. Da· Uç tane bulvar, bir cadde yaptın!- bolli olmak bakımından, Afyona hu. göl kaplıcasında, vali ve Bolvadin her vakit köyllinlin içinde bulun -
na inanmıyorsun ama.. Heyhat, mıv, istasyonlar arnlan da keza par susi bir ehemmiyet atfına vesile kaymakamı Feyzi Akkorun mUşle· mak sur€'tiylc köylü kardeşkrimi-
ben biliyorum .. Hayatın sana bu- ke ile donatılmıştır. Afyon vilayeti olmaktadır. rek himmetleri ile Bolvadin kazası zin işlerini bizzat görUb yUrüttUğü 
nu ödeyeceğini biliyorum. uaha içersinde her istikamete giden şo- Diğer büyük eserler merkezinde ve Çay nahiyesinde bi· gibi köy yardım sandı6'l ile de ku. 
bir çok sabahlar dünyaya meydan .seler, Tilrkiyenln en iyi şoseleri Vali Durmuıı Evrendileğin eser- rer fidanlık kurulmuş ve bunlar da raklık ve sıkıntılı zamanlarda, zlra-
okuyabileceğini ve daha hayatt-i derecesinde Eskişehir vilayeti hu- leri bunlarla kalmamaktadır. Afyon halka faydalı bir hale getirilmiştir. at banknsmdan başka, a)TJca ay -
bir çok geceler sabaha kadar yo· duduna kadar ikmal edilmiştir. De- merkezinde yüz yataklı bir hastane Sinanpaşa. nnbiyeııinde bir fidnn- nen ve nakden yardımlar yaparak 
:rulmarfan dı:nseC:.: lı:I::::egini ve ;;a- n~zli vilü.> eti hududuna. kadar her inşa hnlindcdir. Viluyetçe bir ~•ali lık kurulması lcin teşebblislere köylüyü daima gözetmiş ve koru
/ağın, seni gözünün etrafını azıcık sene muntazaman uose inşaatı de. konnğı da yapılmıştır. Bu eser, her başlanmıştır. Belediyece Afyonda muş, ihtiyaçlarını temin ve kendi
çürüten bu uykusuzlukla her za- vam etmiştir. !aparta ve Konya vi- türlü tesisatın mükemmeliyeti iti- gilzel bir süs ağaçlan fidanlığı ya.. Jcrini tatmin <'ylcrniştir. Bu noktn. 
tirandan daha güzel bulacağını bi- lii.yetlerl hudutlannn kadar olan şo- bariyle büyüklerimiz tarafından do. p(lmrştır. Mcrke1.de ve kaza mer- 1 dan valinln buradan terfian başka 
liyorum. Erkeklerin sana bayıla- seler de mUkemmeldir. Kaza mer- beğenilmiştir. Afyon merkezindo kezlcrinde hükumC't konakları ta • bir vazifeye tayin edileceği hak
cağını, seni isteyeceğini hayatta, kezleri içcrsindcn geçen eose par- bir ndliyc sarayı ve bir de çocuk mir ettirilmi~Ur. kmdaki haberler Afyonluları mUte. 
daha çok güleceğini biliyorum • çaları parkeyle yaptmlmaktadır. esirgeme kurumu için, bilha8!;3 BUtUn bu işlerin yapılmasında. vi· e~sir etmiştir. 

Senin tabiatınr, yaradılışını ta- Oncc nhşnb olnn bütUn köprlller köylerden gelecek olan köy çocuk
nıyorum. Yalvarırım, sen de be- hep betona çevrllmi:ı, bu suretle al. larmm lise okumalarını temin i
nim gibi hayatını berbat etme .... tı sene !çcrsinde 87 tane kUçüklU çin bir pansiyon yaptmlmı§ttr. Be_ 
Soğuk ve fevk:ılbeşer bir fazilete lediyece gayretli belefilyo rcis1 HU
gömülme.~ Gayet tabii bir şekilde rum .. Benden :ırtık nefret etme! .. seyin Tiryakioğlunun himmet, gny. 
yaşa .. < Çiçekleri, güneşi sev.. Uç dakika sonra odanın kapısını ret ve mesaisiyle Tiirkiyede ilk de· 

işte, görüyorsun, gidiyorum ... kapayacağım.. Sevgili çocuğum fa olmak Uzere modem bir nsıi mc
Uzun zamanlar benim evim olan yaşa .. Ben senin yatağının yanına zarlık, bir lınl, blr ı,ehlr gazin6su, 
bu evi terkediyorum .• Eğer senin geleceğim .. Eskiden yaptığım gi- şehir lokantası ve adeta yeni bir 
yamında, benim aleyhimde bulu· bi.. Ama çabuk uyu,, çünkü be· Afyon şehri ve bu şehro ynraŞtr bir 
:nurlarsa onlara !beni ınüdafaa et· nim çok bekleyecek vaktim yok. çart21 vUcuda getirilml.Btfr. 
meğe uğraşma, bırak, istediklerini Söyle bana, küçük kız, beni öp- Devlet bUtçcsiylc yapılan adliye 
söylesinler, buna ehemmiyet ver- mck ister misin?. saroymm nç1lma merneimi çoktan 
me., Ağlama Regine, istemiyo- - Evet 1 • yapılını§br. Posta • Telgraf binasi-
• 
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- Benim monsenyör., Poli
se yardım ettim. Her şey yo· 
lunda., Bit dakikaya kalmaz a· 
vımız elimizde bulunacak .. 
Altiyeri haydudun kIVIlcım· 

lar saçan gözlerine baktıktan 

.scnra Dandoloya eğilerek mr
nldandı: 

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

lar yakalamaz öldürmemizi is
temiyor muydunuz?. 

- Ben böyle bir §ey söyleme· 
dimi .• 

- Söylemediniz, fakat .dü
şündünüz. işte bu fikri tatbik 
mevkiine koyacak biri bu .. 

Kayınpederlc damat biribir
lerine baktılar .. Sonra muhasara 
vazifesiyle mükellef olanların 

münasip surette pusu kurup kur· 
madıklarını 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 ,ezdiı

'dikten sonra: 
- Gece yarısı!. dedi. 
Scnra parolasını verdi. !.>u· 

suya yatanlar: duvara tırmanmı-

ya başladıla·r. Birer biror ha!l• 
çeye atlayarak eve doğru yürü.. 
dülcr .• 

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

lar .. 
Dandolo sarardı. 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 arttın· 

yordu. 
Altiyeri dişlerini gıcırdata. 

rak: 
- Yürüyelim, dedi. 

Evin a r al ı k kapıeı ö· 
nüne geldiler .. Hançerlerini çe
kerek içeriye girdiler. 

Bu sırada Leon-;r, elinde bir 
şr.mdanla önlerine çıktı ... 

- Giriniz, dedi .. Sizi be'k~ 

liyordum ... 
Dandolo saçları ürpermiş, 

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

Altiycri de büyük bir k•s· 
kançlık içinde yanıp tutu~aralt 
kekeledi: 

- Burada siz ne yapıyorsu
nuz?. 

Leonor, elin.del<i şamdanı, 

masa üzerine lbıraktıktan son
ra büyük bir sükunetle cevap 
verdi: 

- Burada niçin bulunduğu. 

mu şimdi anlayacaksınız .. önce 
içeri giriniz .. Siz de baba .. 

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

- Bunlar da kim? Ailemize 
taalluk eden bir işin halli için 
bu kadar adama lüzum yok sa
nırım .. 

Dandolo titre1c ve mütered· 
dit adımlarla biraz iletiledi ... 
Kendini koltuklardan birine a. 
tarak mırıldandı: • 

- Her şey mahvoldu.. Her 
§eyi biliyor .• 

Altiyeri, asabiyet içinde, 
ccnç kıza yeyecekmiş gibi lıa· 

kıyordu. 

Lconor kapı önüne gitti. Ba· 
tını kapıdan uzatarak 'karan
lıklara bağırdı: 

- Aradığınız adam burada 
değil .. Çekilip gidiniz .. 

Bu s rada odanın bahçeye ya
bn pencerelerinden biri açıla· 

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

monsenyör! dedi.. 
Bunu soran Vene.dik polis 

müdürüydil. Dand:-lo boguk bi~ 
sesle cevap verdi: 

- Evet itaat ediniz 1. 
Bahçede derin bir gürültü 

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

Lconor, Altiycriye oturma· 
sını emreder bir tavırla yer 
gösterdi. Altiyeri bu emre b~ş 

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

Şimdi üçü de, yaşadıkları şu 

dakikanın dehşetli olduğunda 

müttefiktiler. Dandolo mevküni 
düşünüy~r, Altiyeri hiç bir şey 
düşüncmiyor.du. 

Nihayet bu ezıcı ses!5izm 
başlamasiylc Lconorun 

yırtıldı: 

söze 

- Önce siz, diye söze ba§lı!· 
dı.. Ben kızımzım.. Bir ünva:ı2 
satılan, aşkı boğulan. ruhu ezi 
len kızınız.. Tevile kalkış:r.ayı• 
nız .. Çünkü her §eyi biliyorum .• 
Ona çektirdiğiniz altı senelik 
zından hayatını ve bana söyle
sen yalanlarını biliyorum.. Bü
tUn gayretlerinizin artık boşu

na olduğunu söylemek sırası 

geldi. Tekrar ele geçirmek is· 
tediğiniz adam buradaydı, fakat 
ben kadınlığa ve aczime bakmı· 
yarak onu kaçırdım. Sizi de bu
rada :ırtık kızınız olmadığımı 

söylemek için bekledim... Bu. 
nunla beraber, şimdiye kadar 

9 ç.\ 
25 - 1 - 193 ,.; 

18.30 Porgram. 18· 
(Saz eserleri \'C ş:ır 
kcp knrı~ık proı;r "\ 
tiye 'l'okny, T:ıhsııı ı:;: 
lıır: IInl.kı Dcrı? 11

' ~~ 
:.:ın Glir, JI::ımclı r~. 
1!).05 K~muşın:ı. 1 ·. ı 
Peşrc\' ,.c şaı kıl ırl · 

re"•· ll:ın • Hliwm peş r 
\ziz Efendi - }\.crcıtl r ~ 
lıir nigilh. 3 - M' 
şarkı - Palıu un:ı er 

11 
4 - Arif bey - sııı· 

d . 1 lJU 
ıne cleınu der ın ı.ı 
nın - Mııhn>>cr şat 
~c·nlc. 01.u> ::ıı1: Sc 
Ç:ıl:ınl:ır: Hefik fc~o 
:ın, Vecihe. ıo,!ill 

saati). 20,10 Tüı k :_. 
teri Ye ş::ırkıl:ır): 1 • j 

rc"1' Şecl<li nrah:ın peş se 
s:ın - NihaYcnt :.~r. ese 
tletıin Kaynak - l'C' 
ranl:ı har:ıboldll· ' -; 
vcnt şnrkı - l~okl:ısn ~ 

lı~ınıtl \' csari Asım - u 1:t· 
seni sc\'meklc nih:1l • 

ar~I 
pancı - lluz:ım ş o~ 
lfım sırma s::ıçın 111•• Jl 
lforınd:ış. ÇaJ::ınlıı~·45 
Fers::ın, Vecih~· ~ ~ırt 
roloji hnberlerı 'e :ı'I 
ynt). 21 Memleket s • 
ıik (Kiiçük orkt'çtr!I" 

·~ v 
kın): 1 - Cı.crnı • 2 
!er - Konser " 11151

' G 
Çigan yortusu. 3 - A 

4 - • lemenk raksı. 
1 
• ..., 

5 - ~ lJV 
Arı.u • vnls. J\11 
pnnyol dnnsı. 6 - fcJı 
yana şarkısı. 7 -da•· S 
Kırlangıçl:ırın ,.c 0p 
har _ Çocuk prcn< b'' 
puri. 22 Eshnın •. 1~11ıl· 
nukut bor::ı:ısı (fn r:ı o 
sesi. 23 Müzik (0Pcrıer 
24 Son aj:ıns hnbC 

proA~mkara radY 
yarınki pro 

J'~ 
26 - 1 - 1939 j2 

12.30 Progrnıı1• nıl' 
!isti er • J>l}. l 3 ~~.c tı' 
nj.ıns, mctcoroloJı 1, 
Türk müziiıi - pi. 1 ~ ~ ıu,·crtürlcr - pD· "o 
35 Türk ınüzi8i: 1 scd 
gfıh peşrevi. 2 -; l'l 
Segah şarkı - Sc P r.ıııtl 
Refik Fcrs::ın - Jl~jtJl· 
ı;ficcnmişdin cfe!ı __. r
Çağla • Taksim· a jl• 
zu dil !;arkı - Sc,·d:I • 
nğ:ı - Suzu dil ş:ırlY:ılo> 
7 ...- Scd:ıt Oıt~P;,oı 
semaisi. Okny:ın· JlC 
lnr: Cevdet Ç:ı~ı.ıı,:ııi 
ref Kadri, K. 1't) sııııt• 
Konuşma (Zir.ıııl ti 
müziği - Fasıl }JC) c ~ 

' . ı,:ırıı 
kuran: fahsın ·li' 
kay. Çalnıılor: Jln~ııııı1 
Kadri, Has:ın Gür! i~ ~ · un 20 ')r: Jıh'ı · rı er. ,-a 1 ııll v:ıycn Gil:ır -. s~dC rıııl 
vnycn Gil:ır ıçın 01! 
20.35 Müzik (Mel.o tı 
\jan~ metcoroloJı '1 

' "l • borsası (riyntl · - ~1 
yarı. 21 Konuşıttt1·et" 
1 estr:ısı - şt:f: r~ ııd 
Atterberg - Yurrıı rt 
3G. 2 - Pnul Gr:ıc~'ı' 
op. 67. Allegroııet'" 
Schcr:ı:ando LnrG , " 

,..rnı• 
ıcsretto, Con " · ·s • 
Jan Brahdts: Dil~ st 
ziersans (Şoır.ı0 cc ~ 
D:ıs Ilnshlein ~J.J~~~sı~ 
der Elnsamkeıl g ( 
banlar). Begc~nll~cr • 
grammophon JO o>· 
hanede sramofo. ' 
n n 1 n t tıkla rı. .A c rı 1

1
PJ. J; 

ıj•) 

ten fırtına. --· JJD 
k:ımhb o - nukut .pi' 
25 lu:ı:ik (Kons~cc r 
orkc'itra • Şef: 00 
\rnold Mci5tcr j ıı 
2 - Krüscr • l J< 
lu'iia • LıoanY01 1;rı" h<'rı;cr - Aşk C:·111 ,, 

ho'1nC'i Br:ıhnı<; '
1
. J 

·ı ı 
5 ' e G. 5 - \ 1 f' 11 

rıldızlar::ı clo~rtl .ill ' 
fıahricl • ll:ıflil '1,, S 
marş. 7 - Joh:ırıııııt<' 
ornııırıl::ı rının cfS O t 
Srhrö Icr - Ak~:ııtl 1 

03H 'Jl SOJI ça .... , , .. a - -
) arı nki progr:ııll• 

f/,ı\.~1 

6 ıe•ııı 
Kadıköy iskCI utıı-{1 

nımı ve tatbik J1\ ~ 
Yenilerini çıkn 1 t~t~' 
rinin hükmU ~ol: c;:ıı. 

l\lcctdiyel.o~' wr· 
mnrndn l\lt.51' 
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MüSHil EKER l•tesiri kat'i, alınu kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec

zanelerde bulunur. 

··~;:. 

••• . , . ' 
·" . 
•• 
f •• . .. . . .. .. . .. 

EON 
çıkan Jüks 

~ ~l!rı~.. plaklar 
·~709108 ~lUlre©Jdl SeOçuk 
t. Uzıd·J" \Jta.k ŞE:,p Bı ara semai - ABUT ABtLE Bu 

§arkı • "co te: Merhum üçüncü Selim 
a~ı . l1ZARA NAZAR KILDIM 
&i~ 81~ ola.11 h ... Merhum Şevki Bey 
~tt .. ~tl\lnuzda ~~l~kı herhalde dinleyin, ko

uhun bir plak mevcut ola-
~~-

___ _. • :il&~•am11Jm-•1'ı 

GüZELLiGiNiZ 
iÇiN 

r--

1 

KREM BALSANill 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmi§ 

sıhht güzellik kremleridir. Gece 

için ya~lı. gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu· 

st vazo ve tüplerde satılır. 

lNGlLtZ KANZUK ECZANE- , 

Sl BEYoGLU - lSTA?\'BUL ----·--1[111 
BA Vl"AR 1 
Dünyanın en 
sağlam sıhhi 
ıasttk lerl ola o 

i~~ :~ .. . '.-~0/1 -:TEX . 
~ .. r· ·~·- ... ·' ..... 

Prezervatiflerini · 

Daima tercih ediniz 

DOKTOR - OPERATÖR 
Hamdi Bako 

Pazardan ba~ ... a herg· 14 den 
19 za kadar Bakırköy Osmanlı 

bankası apat. No. 5 

, 
T Bayram Yak aş yor 
A Elbiseye dftir ihtiyaçlarmı:ııı ıimdiden Calatada meıhur 

· Ekselsyor 
K Büyük elbise mağazasmda her yerden ucuz, 

ıık ve teminatlı alabilirsiniz. 

K A D 1 N LA R A MAHSUS: . 

S EN SON MODA ve LUKS İPEKLİ MUŞAMBA
LAR. YUNLU MANTOLAR, GABARDiN PARDE
SULER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS: 

1 HER CİNS lNGtLtZ MUŞAMBALARI, GABARDİN 
PARDESULER, HER CİNS TRANÇKOTLAR, 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR 

T 
ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER . 

Ç O C U K LA R A MAHSUS: 
HER NEVİ KOSTUM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FiYATLARLA GALA TADA 

L EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız E Tedayaıtta Tesınııat 

ll:; .................. T.e.le•fo•n•: ... 4•3 .. 5•0•3 .. llll .. IJl .... l!l .. C9 .. !1911E!l!lllll!!;ll~ 

~~ ... PIRLANTA TEK TAŞ KÜPE~,...... .... 
1 Çok temiz ve beyaz 13,:S kıratlık bir çift tek taş prrlanta kUpe ile kıymetli halılar Sandal bedesteninde 1 

teehir edilmektedir. 26 lkinclk6.nun 939 Peruembe gUnU saat H de müzayede ile satılacaktır. 

• 
BU FIRSATI KAÇIRMA Y1NIZ 

' ' , .. :•ı . .... ~~-· . .. ". ' ... ,. ~ • J. . • • ~ • • . 

Oksürenlere ve 
ıöğiis nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Ademi iktidar 
ve aeı GevşekDn~ıne D<aırşı 

• 
1 HORM 

••• ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

Gribi, nezleyi, Romatizmayı, dl' ve ba, ağrılarını hemen g~lrt>n yc~iine knşelerdlr. Madeni kutularda olduğundan tesiri ,.e terkibi 
sabittir. İsmine ve markasına IUtten dikkat. Rer eczanede teklik kutusu 7,5 kuru5tur. 

u1ını;~ınıı1111111•mıınlllllmı BlllınllllfllllIBllmiillllffillli~mnıımıoo~nııımnıınıwu'lillfımınııra• ım ı I ~Jill ı . mu fı'.fıl" ~ m'ı nı -- .__ 
A. ,&J"• '•" • .... ' "' ' :· ' ı '. ' • • , 

1 pr• \LMAN • AUA VAP4LAHA •"1 

Meşbu. Dinos 
Markalı en asri, en sağ
lam sandalya, koltuk, 
portmanto, portatif ma-
salar, sinema koltukları 

Hekabetslz fiyatlarla ~arantl 
olarak satılmaktadır 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatrot gazino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D t N O S markayı aramaktadırlar. 

AVRUPA hezaren ıandalya 17 5 ve koltutu 27 5 kuruıtan iti
baren müessesemizde satılmaktadır. 
ADRESE DiKKAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni ban No. 13 

Telefon: 23377 

&yoğlu 4 neli sulh hukuk mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece el.konulan ölU Hasan terekesinden ala

caklı Beyoğlu Bursa sokak 42 No. da oturan Settara yapılan tebli
gat ikametgdhınm meçhuliyetindcn dolayı tebliğ edilememiş ve ila
nen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla alacaklı Scttarm 24-2. 
039 tarihine milsııdif cuma günü saat 9 da Beyoğlu 4 ncU sulh hukuk 
mahkemesine müracaat etmesi tebligat makamına kaim olmak Uzere 
ilb olunur. 

• 300 Defa Çalmakla Bozulmadığı • 
ı t·cr Ub~ He sabit olan 

TORKÇE GRAMOFON PLAKLARI 
Memleketimizin tanınmış okuyucu Jarmın muvaffakıyetle .oku -
duldan en güzel şarkıları yalnız P O L Y D O R plUkların

~ da bulacaksınız. Gramofon culardan ısrarla isteyiniz. 

Nafia Vt-14A!ell lstanhuJ E'ektrlk 
işleri Umum l\1ildür~üğünden: 
1 - İdaremiz için pazarlıkla 8 aded çadır Mtmırlınacaktrr. 
2 - Satınalınacak çadırların kroki ve §artnnmesi levazım mlı

d\\clüğünden parasız verilmektedir. 
3 - Pazarlık 27-1-939 cuma glinU saat 14 de Metro han binasın

da e ıncı katta toplanan arttırma ckslltme komisyonunda. yapılucak-
t.ır. 

4 - İsteklilerin ayni giln ve saatte 50 llrnhk muvakkat teminat. 
lariyle pazarlığa .iştirak etmeleri ilan olunur. ( 4 lG) 



Fransanın ostu olan krallar· 

~ 

' ... 
' . .. 
• • • .. . 
• .. t .. • 

Yu~kl reo;iyılerl bir Fransız mecmuasmdan ildlbas ettik. Me<'m uıının "Frnnsanın dostu olan krallar'' ba~lığı altında ncşrcttlj:;rf hu re. 
simleri halynn gazeteleri gömıesiuler, hemen "i~tc balmuı. Fnınsn.nın müttefikleri bunlar •.. Bu \azlyette bir memleketten Tunusu pek ko
layca ahraz!,, dJyeblllrler. 

Bu krallar Afrlkııdallırlar. Vstteld resimde Dahomc kralı (mecmuanın dedl'ri gibi S:ımnjcstc) Zuno görülUyor. Alttaki reslındcysc S:ı
maje ie Porto Scvo kralını tekerl~kll tahtında görtiyorsunuz. 

Büyük Fram•ız tiyatro muharriri ~follyer'ln ftıcrl::~ 
tok Komedi J<'ransez'ln aksesuar dairesinde bulu~~ 
hükiimeti bu koltu'ru onı.dnn alıp müzeye knldınnaga ~ 

Malüm olduğu Uzcrc l\loliycr "Meraki" komcdbl111 

sarada sahnede \'C bu koltuk üstünde ölmüştü. 

Jf~ ~ d. 
11111 

Parlsle'ld Franıın: f;tnema artlstTert nralnrmıla bir 
dır. Klübün kü5ııd mernsimi ge~cn ~ün Paristc bulU11811 

dız Madlcn Karolun riyasetinde yapılmıştır. ~;/ 

Resimlerde bu küşa<l mernslminılc bu!unanlard•" ~ 
AOlda: Madlen Karol, sağıla: Anni Yeme ve Jorj r.ıı;~ 
Franısuaz Rozey ve mc~lıurr ejisör Rcnuar, sağıla J?O 

ta.klld yaııarken ... 

" 

Alman tayyarecilik me1deblnı1e Atman tayyareci JI elJ 
nda talimlerden önce yüks1!kten arazi~i tannna ıııeıc'ıı~J 
rl irin mtitcharrlk planlar üzerinde tetkikler yapt~ J 


