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Fransaya hazırlıyor ? na:Sıl bir 
.. . 

surpnz 

kuvvetlerine hazır 
• 

e .mrı 

Nafia \'ckiJI Ali Çctlnkaya 
(Yazısı 2 incide) 

verilmiş 
ltalyan Hariciye Nezaretinin 
naşır1 efkarı diyor ki: 

Fransa 
A vrupada bir 
tehlikedir! 

Minareden 
ilanı aşk eden 

•• • 
muezzın 

Maliye ve Maarif 
Vekilleri 

İngilizce ''Sımday Pictorial,, l tic~ri o~.~~k.~an .z~yadc siyasi ol· 
gazetesinden naklen, Hitforin Rus- dugu duşunulebılır . 

Kadının şlkftyetl 
ilzPrlne mahktl.m 

oldu 
· anl Alman hükumeti bugün, A vru. 

8 U Sabah A n ı. B• ya ıle aımak arzusunda oldu. . 
1 

Sultanahmet birinci ceza mahke-
K pada bır harp vukuunda Sovyet er 

r adaD Şehrimize ğuna dair bir haberi evvelki gün Birliğinin bir .bitaraflık ve ademi rnesindedüngaripbirhadiseninmu 
ne§rctmiıtik. "Daily Herald,, ga· müdahale siyaseti tutacağına ve hakemeslne devam edilmi~tir. Suç· 

ge 1dİ1 er zetesinin siyasi muhabiri da ayni yalnız Rusya istila edildiği zaman lular minareden komşusu Hanife a-
Maliye Vekili Fua.d Ağralı ile meseleye dair ıımlan yazmakta- harp edeceğine kani bulunuyor .. dında bir kadına işaretle ilanıaşk 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dır: Fakat Hitler, bu nckta üzerinde eden Dizdariyc camii müezzini 
bu sabah Ankar:ad1n şehrimize Bu ayın sonunda Moskovaya daha fazla emin olmak arzusunda· Mustafa ile Hanifenin penceresine 
gelmişlerdir. Vekiller bayramerte- bir Alman ticaret heyeti gidecek- dır. a5k mt-ktubu bırakmaktan maznun 
si Ankaraya döneceklerdir. tir. Fakat, bu heyetin vazifesinin (Devamı 5 iııcideJ. f Devamı 5 itlcid.e} 
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,, 
Hitlerin yine bir 

p anı var! 
'' Avrupa aiyasi mahafilinde gelecek günlerin gene Almanya-

) '\elan çıkacağı bekleniyor ve Hitlerin 30 tkincikinundaki 
nutkunda ne söyleyeceği merak ediliyor. 
fngilizce ''Sunc!ay Pictoria 1,, gazetesinin ıiyaıi muharriri 
Bernard Gray, önümüzdeki günler içinde siyasi hayatta ne· 
ler olacağııu afllğıdl:ıki yazı amda gözden &'eçiriyor: 

Uç baftadanberi siyasiler ve llkbahara hazır olun! .• 
diplomatlar araııında dudaktan * * * 
dudağa korkunç bir sır dolaştı. Hitler şarkı mı, yoksa garıbı 

Londra, Paris veya Vaşington· mı tehdit ediyor? 
dan bu mesele hakkında hiç bir Almanyanın gösterdiği resmi 
şey bildirilmedi ve burada söyle- işaretlere ba'kacak .olursak Ukran
yeceklerimizi de gene bir iki haf- yaya doğru bir hareket görüyoruz. 
ta içinde hiç bir resmi ağız ilan Fakat, çok salahiyetli kimseler 
etmiyecektir. bunun bir Nazi "Balonu,, olduğu-

Hitler, erkanıharbiyesine önü- kanaatinde .• 
müzdeki bahar.cla, dünyayı gene Hitlerin planı bir sırdır. 
had bir buhrana sürükliyecek o· Danimarkadaki Nazi tahrikatı 
lan bir hareekte hazır olmalarını gitikçe artıycf'. Almanya Şlevsvig 
bildirmiştir • Holştayru elde etmek istiyor. 

Bitlerin gene lbir plfinı var. Holanda da bir Nazi propagan-
Bundan bir kaç hafta evvel de dası vardır ve orasını Almanyanın 

bundan bahseden bir şayia çıkmt§" sonraki taarruz edeceği yer haline 
tr. Fakat Münih anlaşmasında sı- getirmektedir. 
kılan ellerin harareti henüz zail Geçen eylül ve teşrinievvelde 
olmadığı için bu şayiaya ehemmi- Prağda iken Beneş partisi gayet 
yet verilmemişti. açık olarak Hitlerin gelecek taar

ruzunun Ukranyaya karşı olacağı. 
Bugün ise senenin ilk ayındayız 

ve şunları öğrenmi§ bulunuyorz: 
1 - Bir Alman taarruzunda 

başrolü oynayacak olan hava 
kuvetlerine, şubattan itibaren, 
"muhtemel bir hadise, ,için hazu 
olmaları emri verilmiştir. 

2 - Çek buhranındanberi gc
ni_şletihniş ve takviye edilmiş olan 
Alman ordusu da .baharın ilk gün· 
lerinde ''yürüyeşe,, hazır olmak 
emrini almıştır. 

3 - Askeri talim ve manevra
larla tam bir şekilde ihazırlanmış 

olan birinci smd ihtiyat efradı 

nı ıöylliyordu. 

Ukranya, Çekoslovakyanın Ru
ten mıntakasıru, kısmen Lehistanı, 
Romanyanın ve Rusyanm ibirer 
parçasını ihtiva eden büyük, zen
gin bir arazidir. 
Ukranyanın kıymeti, arazisin -

deki altın madeninden, zengin buğ 
day tarlalarından ve yüksek sana· 
yi halkı olan nüfusundan ileri gel
mektedir. 

Naziler, ekalliyetlerin kendi 
kendilerine halrim olmalan şelclin· 
deki mahut taleplerini orada da i
leri sürmiye ba§ladılar. Teşkilatlı 
Ukranyalılar cumhuriyet kurmak 

muntazam ordu mensuptan dere- istediklerini söylüyorlar. Bu cum 
cesine çıkarılmıştır ve bugün bun- huriyet, hakikatte, Mançu"Ko na

sıl Japonyanın hakimiyeti altında 
ise, Almanyanın hakimiyeti altın· 
da olacaktır. 

lann mevcudu 850 bindir. Bu su
retle Almanya derhal 1 milyon 
'100 bin asker çıkarabilecek bir 
vaziyettedir. 

4 - Bütiln Almanyanrn askeri 
§efi sayıla.bileee'k: olan Göring, 
300 bin asker toplamıştır ki bun
larda.il. bir muhafız alayı te§kil e· 

dilmi§tir. Bu teşkilat son defa o· 
larak, bazı şüpheli askeri lider
lerin temizlenmesind~n kurulmuş· 
tur. 

5 - Kara gömlekliler teşkila
tından yeni bir müstemleke alayı 
tcş'kil edilmiştir ki bunlııra da .de· 

nizaşırı yerlere gidebilmeleri için 
bir çok nakliye tayyareleri tahsis 
olunmuştur • 

· 6 - Almanyadaki bütün nakli
ye müesseselerine, kamyonlarını 

şubata, nihayet marta kadar as
keri makamlara muayene ettirme
leri mecburiyeti bildirilmiştir. 

Almanyanm önUmüzdeki ba· 
har için •beslediği niyetleri göste· 
ren bütün bu malUmat bugün Lon 
drada elde edilmiş /bulunmaktadır. 

Seneba§t nutkundaki sözleriyle 

Mister Çemberlayıı da bunlardan 
haberdar olduğunu anlatmı§tır. 

Başvekil diyordu ki: 

Fakat Ukranyadan evvel Me. 
mel geliyor. Memel, milletler ara· 
sın.da harbe varacak bir ihtilaf çı
karabilecek bir mesele değildir. 

Fakat orası Almanyanın şark 
hudutları için bir üs hizmetini gö
recektir. Naziler bunu biliyorlar. 

1939 senesi için Naziler kendi
lerine hedef olarak evvela Meme
li, sonra Ukranyayı alırlarken 1· 
talya da boş duracak değildir. 

Roma da "Korsika, Tunus,, 
Nis 1,, diye bağnyorlar. 

Tramvay 
şirketi de tarihe 

karışh 
1575000 Liraya satın alındı 

MUstahdeminlerin teavün 
sandıkları mevduall da 

mahfuz tutuldu 
Ankarn, 28 (A. A.) - 1stanbul 

tramvay ~lrketi ile bu hnfta başm
danberl dc\'aın eden sntınalma mU. 
zakcrelcrlne bug1ln de ne!la yekl
ll Ali Çetlnkayanm bat;knnhğı altın
da dovam edilerek son ve kat'i şek
il tcsbit edUmlştir. 

"Sillih kuvvetimiz bize şunları 

söylemek imkfuunı veriyor: Her
kesle dost olmayı arzu etmekle be-
raber onların da makul hareket et- Ynpılan mUznkere ve muhasebe 

neticesinde bUtnn imtiyaz haklan 
melcrini istcriı: ve kuvvete daya. 
narak bize üstün mev'ki almaları· ile beraber ~irketin bilcUmlc lesi • 

satı, malzeme! muhnrrlkc ve mnte-
na milsaade edemeyiz.,, 

193.9 senesi mart ve nisan ay
lan ,Avrupa milletleri acaba ne 
görecekler?. 

:Bu, herkesin kendi kendine a~
ması Iazrmgelen bir sualdir. 

hnrri esl, binaları, bllf.unum eml!. 
k1. ntölyele..-1 ve nnbarlarmdn mtv
cut 300.000 liralık malz:emesi de da 
hil oldubl\l halde bir milyon be§ yliz 
yetmi§ be§ hin lira üzerinde müba
yaasmda iki taraf mutabık kalmış
trr. 

Şirket p~I1!0nellnin lehine tesLs 
edilmiş olan muhtelif tııa.vUn san • 
dıkfarı mevduatı da mabfuz tutul
muştur. 

II.\CER - Al,~:ım . .. 
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. "D,, gmpu sanatkarlarının resim sergisi diin cQ;cl sanatlar akademi-
sınde, akademi müdürü Burhan Toprağın bir nıttkile açılmıştır. Sergi
de birçok giiul eserler bulunmaktadır. Dünden itibaren bir çok me-

. ~: • .• : .. -L:.•:-., .. ·/:~:;,. .. 
t.,.,du~e·~_;· 
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Dairelerde 
iş talimah 

Dahiliye Vel<aletinden 
Başvekalete verildi 

Ankara, 29 (Huswıl) - Dev
let daire ve müesseselerinde kır
t&.slyeciliğin önüne geçmek, ev. 
rak ve dosya muamelelerini bir. 
ıeşUrmek maksadile hazırlanan 

iş talimatı Dahiliye Vekaleti ta· 
rafından Başvekalete takdim e _ 
dilmiştir. 

Çocuk Bakun 
odalarına yardın1 
tık olarak Eyüp, Fatih ve Ka· 

sımpaşada açılan bakım odaları, 
teskilô.tı kafi gelmediğinden bu yol· 
da müşkülfit çekilmeğe başlanmış
tır. Yapılan müracaatlar üzerine 
maarif müdürü alakadarlarla temas 
ederek bu odaların "ilk okullar yar
dun kurumu,, taraf mda da himaye 
edilmesini temin etmiştir. Yardım 
kurumu her ay odalara yirmi Qeşer 
lira para verecektir. Aynca yiyecek 
içecek cihetinden de yardım edecek

lerdir. 

Ankara 
parkı 

Gençlik 
inşa ati 

Mütteahhidin mukavelesi Nafıa 
tarafından feshedildi Vekaleti 

Ankarada, istasyon civarında ya
pılmakta olan muazzam gençlik 
parkının birinci kısım inşaatını üze
rine almış olan müteahhidir muka· 
velesi Nafia vekaletince görülen lü
zum üzerine f eshedilmi~tir. Öğrendi· 
ğimize göre, Nafia vekaletinin bu 
mukaveleyi feshetmesinin sebebi 
müteahhidin taahhütlerine sadık 

kalmıyarak malzeme işlerinde şart· 
nameye uygun harel~et etmemesidir. 

Gençlik parkı inşaatının bir kıs
mı, bu müteahhit tarafından yapıl· 
m.ıştı. Nafia vekaleti, birinci kısım 

inşaatın tamamlanması için yeni bir 
keşif yaptırmış ve müteahhidin he
nüz yapılmamış 253000 liralık inşa· 
atı olduğunu görerek bunu başka 
bir müteahhide ihaleye karar ver· 
miştir. İşin gecikmemesi için bay· 
ramertcsi ihale yapılarak derhal 
inaf<ita deYam edilecektir. 

Gençlik parkının ikinci ve üçün· 
cü kısım inşaatı için biHl.hare ayrı 
ayrı tekrar ihaleler yapılacaktrr. 
Hazırlanan projeye göre, bütün 

inşaat 940 senesi başında ikmal e· 
dilmiş olacaktır. 

lstanbulda kurbanllk 
bulunamıyor t 

koyun 

Bazı celeplerin şehir dışındatkl 
koyuuları toptan ~atın alarak bu 

Ucuz • 
meselesı 

Belediyede mü~ilp,.S 
istişare heyeti eıanek af11l1 
indirilebilmesi imkAnl . 
işinde devam etınektedl:· 
mek fiyatlarını bir i 
olursa bu tenezzüliltl: 
bilmesi ve ekmek fü1! ~ 
bir fiyat değişmesi olllrs:ı ,-t 
değişmelerin sabit ı<ıılııtl bU1 

esas tutulan kıynıeuer 
için bu mesele Uzeriııde 
talı~ılmaktadır. . 

Ekonomik istişare bt)~ıı 
· rd~1 

fa ftrmctlar cemiyetı • 
uslı 

davet ederek bu hU5 ut'· 
nn da mütaleasrnı ~ 
Öğrendiğimize göre•~ 

meğin esas narhında 
ğişmez formüllerden o!atl ~ 

. l' . . 193 unun ıma ı vesının . . ,, 
10G tı....-..9"" aw><iirİ~~ 
etmiş ve f ınncılarırı b 

yette dahi zarara ~ 
smda bulunmu~ oıdııld neti. 
leri de ayni mütıle3)1 

Ankara radyosunda işe sebep oldukları anlaşılıyor 
Balkan gecesi Kurban bayramı yakla§tığı halde satmaımıglar ve peylerini vermiş • -:tu=·r.=====:::::::;;..-"'" 

G B 1 dd t 1 piy.asada Wi miktarda kurbanlık lerdir. eçen sene, c gra a op anan vnziyette değiliD1·" ..11 
Balkan ittihadı turizm ve propa· koyun görtilemcmektedir. Pek az Bu yüzden, şehre gelmesi nıukar- Ccleblerden btrfyle r 
ganda konseyi tarafından Balkanlı· mlktardıı şehrin muayyen yerlerine rer olan sürülerden mUhim bir kıs. 
tarın yekdiğerine yakınlaşması ye getirilen koyunlar derhal sntıl.mış- mı şehre girmeden salt1mıştJr. 
tanışmaları, ayni zamanda Balkan· 1 tır. Halk kurbanlık koymı bula.mn-1 Kurbanlık koyunlann azlığını ı
lılann bütün dünyaya tanıtılması maktadır. Bu münasebetle kurbruı. cab cttlren bu hadisenin ne derc
için Balkan radyolarında Balkanla· Irk koyunlar geçen yıllara nazaran ceye kadar doğru olduğu bilinemez. 
rın propagandasının yapılması Bal çok pahalıya satılınakta ve etler de Ancak koyunların lstanbula sevke
kanlar hakkında konferanslar ~·eril· koyunlnrm azlığmdıın dolayı fiatını dilmemesini muclb herhangi bir h!
mesi Balkan müziğinin çalınması Vt' muhafazn etmektedir. 1 dise bulunmadığına ve şehre gel • 

yor ki: 1'~ 

Balkan geceleri tertibi takarrür et· Kurban ba}Tammdan önce ve bay mia davar snhiblerlnden bazılannm 
mişti. ram içinde et fiııtları :mühim :m.ik- söylediklerine göre, filhakika eeleb-

Şimdiye kadar, Belgrad ve Bükreş tarda dUşerdi. Buna sebeb de hal· lcrdcn bazılarmm böyle bir hareket 
radyoları tarafından yapılan Dal kın kurbnnltk koyunlar almış bulun- le bulunmu§ olmaları şayiası akla 
kan gecelerinden sonra Ankara rad· ması olurdu. 1 çok yakın görUlUyor. Bu hu • 
yosu da ilk defa olarak evvelki ak· Bir taraftan da kurban bayra • susta mezbaha mUdUrU ile görUş-

mmda kesilen koyunlnnn °derllerl tuş. MUdUr diyor ki: 
şam, bir Balkan gecesi yapmıştır. 
Radyomuzun bilahare daha zengin Hava Kurumuna verilmekte ve bu 1 "- Biz yalnız hayvan kesimi i~i 
programla tekrar edeceği bu gece- suretle mUhlm bir h8J!lılat elde e. ile uğraşıyoruz. Bu Mdiseyi gazete. 
lerin evvelki ak~am saat 21,25 de dilmekteydl. Neteklm geçen yıl he- lerde okuduk. Ne dcrceeye kadar 

saplanna nazaran Hava Kurumu bu doğru olduğunu bilmiyorum. Bir ~ey 
yapılanında Cumhur riyaseti orkes yUzden 200 bin Ura hasılat elde et- de söyliyecek vaziyette değilim. tı.ı 
trası tarafından garp tekniğine gö· 1 ıniş bulunmaktadır. olduysa, bittabi eehir haricinde ce-
re armonize edilmi~ Balkan memle· Halbtiki bugUnkU şeraite naza • reyan etti. 
ketleri havaları çalmmı~tır. Yasip ran Hava Kurumunun bu hasılatı Biz de, kurbanlık koyunların ge-
Slo\'onski'nin Balkan Ophoniası tutamıyacağı nnlB.Şılmnktndrr. çen yıllara nazaran çok az miktar-
Türk dansı, Sırp dansı, - bir cemile Bunun sebebi etrafında yaptığı • da olduğunu görUyoruz ... 
olarak • Arnavut şarkısı, Yunan mız tahkikat mUhlm bir h!d.iscyi ı Bunun Uzerine baytarl muayene. 
~arkısı, Rumen dansı ve gene bir ce· ortaya çıkarmaktadır. ye tAbl olmadan ııehre giremiyecek 
mile olarak Bulgar dansı çalınmır Söylenildiğine nazaran her yıl olan silrülerin vaziyetini öğrenmek 
tır. olduğu gibi bu yıl da eehre yakın Uzere baytar mUdUrlUğUnden key-

Cumhur riyaseti orkestrasının bü· yerlere rnilhlm miktarda kurbanlık fiycti sorduk. MUdUr d1yor ki: 
yük bir muvaffakiyetle tatbik etfr koyını sUrUlerl gelmlştir. Fakat ba. , "- Bayt.ar idaresinin kontrol 
ği bu Balkanlar arası programını ıt celebler et flatlannm ucuzlama- sıhhiye memurlan tarafından yapı
yakmda mal1allt Balkan havalannı smn mani olmak için da.Yar sahible-,, lan muamelelerde kurbanlık koyun 
ihtiv:ı eden ikinci bir Balkan gece~i riyle anl14larak bu sürüleri toptan diye ayn vasıfta bir ia yoktur. Bu 
takip edecektir. Radyomuz bu gece T b itibarla geçen yıllara. nazaran ne 
için da.ha büyük bir ehernrni}tetlc 0 lf"1l 16. () Dıl (9l M C a miktar koyun girmietl. Bu yıl ne 
hazırlanmaktadır. l h o r S 1 z ı miktar girdi gıöt bir kıyas yapaw 

"-Filhakika biı d~ 1f 
dik. Hepimize şaı:ıı.11 t>li>'ıe 
Maahaza celcblerln 1 
kete tevessill et.ıııeıeti 
dise değildir. şundi~tlf· 
dofnlnr vaki oıagc 4 
sefer de et iuı.tıarınlll Jll 
mesi ve kurban ba)# ~ 
fazla sllrUm oıa.cağtn' ı;ı. 
temin olunabiiıne8i Jç Ş' 
harekete tegebbUS eııe 
Kurbanlık koyunı&tııl 

\'tut 
de bir sebeb :ıne doıt° 
g5re bu dedlkodulJlr 

rektir.,, i"e 
lııin belediyeye de tı6' 

rendik. Eğer vazl)·e~bııl 
böyle bir sebeble ıs 
lık koyundan nı~ ~ 
bunların milsebbiblt ııJ' 

b6Y1' tecziye etmek ve ~ıt· 
tin önUne geçınek 

' ........ 
tJJ14eıs_u• 

Kasaplar ceınlYe t"". 
dUn vali ve belcdiY

6 ~ et 
Kırdan ziyaret edere ~ 
Uzerlnde bazı ııab•t 
Söylediklerine glirt·~ 
günde 2soo • 3000 1':ı.ıP 
ihtiyacı vardif. gal wı fJ 
rumu bu ~e baŞladJlt )e6 
de 400 - 500 ba)"'6n sJ 
dir, Ust tarafını eSll dJf• 

ğa mecbur kal:ın~~ 
Diğer taraftan ~ 

nm gelmesi et f18.tl ıJC 01~ 
tir. ÇUnkU kurbanı ıJtdff'' 
siyle koyunlar ps.b e ~ 
göre bu halin 5nU!1 Jfltı Jı 
etlere olduğu gibi c 
da narh konnıatıdrt'·rettet' 

Buna cevap veremeyiz:. Bizim 
gibi ba2ka kimse de cevap vere· 
mez, yalnız Bitler cevap verebi. 
lir. Çünkil rıe olacağını o biliyor. 
Hazırladığı bir plan var. 

Blztrn ıöyleyeceğimiz sadece 
şudur: 

Pnzarte!i gUnil Tilnel ile Ha\'a. , 
gazi şirketlerinin milbayna milzn -
kerelerine devam olunacaktır. 

Heyet vaU~i. ıi>"' 1"•• 
noktaları alakadar e.l'i~ 
dirmek Uzcrc dilıt 
gitmiştir. 
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Veni barem layıhası nıünasebetile 
istediklerimiz 

Y EXİ Barem Kanun lii,rihası, liyak:ıt , ·c C'hliyeti tahsil nis
petine göre r<'alize <'tmckte , .c terfilerin, tcrfihlerin ı.b

teınlcrlnl orta, Usc, yüksek tahtoıile göro aşarlaınakta<lır. Tah~il, 
ihtisas dcrere<;tne 'asıl olmadığı müddetı;e lno;anm remiyetln 

U zuı çarşıda korkunç 
bir hurdacılık! 

kültür tekii.mlilünc ı;orc ol;;unıa,masını temin kıymetinden yu. 

kan ~~mcz. 
Memurluk, ihtisası ic&b ettiren sınıflar h.tisna ediliı-sc ınrk

tcıılerln hazırladığı bir hcd<'[ nya netirc değildir. 
Tıb mektebinden ~ıkan biri doktor olur, ama, hükumet dok

torluğu i~ine eh eı işli idari ehliyeti haiz olmıya.billr. 
l\Iühcndis mcktelJlnden ı;ıkan mühendistir, fakat herh:ıngl 

bir nalla idare şeflii;i yaııamıyabillr. 1htisas tahsilinin dahi te
min edemediği bir memuriy<'t cephesi olduğunda süphe ~ol.tur. 

Eyüp oyuncakçllığı 
kurtardı? Yarı 

mallarına müşteri 

as~ileşerek 

llcle bir lis~ mezunu, bir ta.hsll ~istemini ikmal etıni-, lnsnn. 
dır. 1htb:ı.sı olmndığına göre memuri~·et hayatında. ne gibi saha
larıla mu,·affak olup olmıyaca~r kP.stlrllf'mez. Tahsilli adam, k<'n. 
disine ta' siye celil en Jıiımctl tln.ha sliratlr., dnh:ı. lsabetıP., daha 
anlayı~la YC daha az zaman zn.rfında, daha fazla. randıman yere

rek temessül cdebillr. 
Bunda biz de muanz df'ğillz. }'ak:ıt yeni barem onu ilk 

h:ımlcdc kadrolann buı;iinkü derecesine nazaran amirle memur 

arasında bir me,·klc gcçlrhcrmr.ktcdlr. 
Yiiksek tahsilli~i de amir IDC\'k'lnc almaktadır. 
T:ı.hsili, ihtisası belli! onu bu yeni ye karşııoma birdenbire tı-

kn·crcn io:indc fada booalamalitan konır, ama, ~atamaktan 

menedemez. 
Tcsel ül takip eılen n~ya chnlyen memurlyctl<'rd<' birinden 

tlab:ı büyüğiin \e böylece <'n bliyiiğc kadar yolu açık 'bulunan 
mmur h:!r yeni terfiindc daima bocalamak nıiyetinde knlmağa 

malıkfıındur. 

A'>kerllktc t<'rfilerde stajlar r.~a.oıhr. 
Tiirkiye mf'mul'lan arasında blnl<-rce tahsili az, fakat, kudre

ti \C Ji~·akati, ehliyeti tok memur bulunabilir. 
E ... ld dculn kiitli lti~adı, onu fazla okumaktan m<'netmiş hu

luunabilir. 1-'akat kültiirü, \u:mfıı, bil~l<il, kendi şah~İ htWCS \C 

enerjisi~ le !:ok \botun mertebelere dahil olmu, kudretler vardır. 
Yeni barem bunların yolunu takyM ediyor. Halbuki maksud 

olan mekteplilere memurirctı bir gaye ı;ilıi göstermek değil, mc. 
muriycllerdc ehliyet 'c liyak:\t aramaktır. 

Bir memur, neden her terfi arasında askerlikte oldui:"ll gibi, 
bir staj deni nya bir kurs g~lrip munffakıyetıni ispat edince 

llcrllyemesln '! 
Baremin bu nokta~;ı blrı:-ok C'hli~·ctıerl, birı;ok kmlretlerl ka

nun zoruyla göre göre dumura uğratmak manasını ifade edebi

lir. 
Cöyle trrrı deHesi kursları g~lren bir memur, mütchassı~ 

memur tlnm .. tr "'"" Onn 'h~hlr '"'~ tıı.hıdl bq Mıllyctc vük'lcl
tcnıcz. IlUUUll femln edeceği ~ey, fatı!lflll \'fi tahslJ!llZ diye blr 

farkın ihdasından fazla chliy<'t \"C liyakati her memurun alnının 
tcril le kazanabilme 1 lrnkanlandır. 

Buglin kendi melen istifade oluna.bilecek, fakat okuma çağını 

~eçirmi::t Ye yani yüksek tahsiline yeniden başlıyamıyacak \'azl

l·c~tc n~ kıymetli memurlarımız nrılır. Bunların matlub sr.Ylye. 
lerıni boyle kurslarla, tahsil mahl~·etindekl stajlarla ~ ük~r.ltmek 
mümkün ,·e bizce lazımdır. Bu bl~c lıa~·rct nrccek. ehllyctlcr, 
elemanlar kazandırır. 

Henüz kanuniyet ke8betmiyen layihanın müzakeresi sırn'lm
da bu çok mühim ~ördiiğümüz noktaya büyüklerimizin hiç ol· 
ıııaT.sa bir tetkik na1.arı atretmel<'rinl lst~riz. 

Şilide zelzele 
felaketi 

adamlar1 

bildiren alet 
Japonya iane toplanmasma lnglllzler Fil isli n· 

izin verdi de bir Amerika o 
Tokyo, 28 (A.A.) - Halka Şiliye 

iane gönderebilmek imkanını Yer· 
mck için maliye nezareti ecnebi 

icadından istif ad t' 
ediyorlar 

memleketlerine döviz gönderilmesi 
memnuiyctini ·sureti isfünaiyede 
kaldırmıştır. 1923 de vuku bulan 

Enfes bir teklif 

AKŞAM gazetesinde "Dikkatler" &Ü.. 

tununtla "Muallim krizi" haslığı lle 

, .c ııek ,·eciz bir yazı , ·ar. 
Muharrir bir tarafta i,lcro fazla. ge

len memurlar bulunduğunu sciylcrk<'nJ di
ğer tarafta muallimlerin azlığında.n bahse

derek söı:lcrlni ~öyle bitiriyor: 

"Memur kadrosunun bir kııımını ~lrn
dikl maa~lariyle tedrl! meslei.rlne g~1r· 
mek nlı:ln yabana atılM'a.k bir fikir olsun!,, 

Ne güzel, ne yerinde, ne cnfCA t~klif 
yarabbi. 

l\lühaşir kadrMu fazla hay<ll muallim

liğe! 

N ezafetl fenniye kadrosu fazla haydl 

mualllmllğc ! 
Fa.kat bu takdirde muallim çoğalır, bu 

sefer talebe kadrolan az&lır. 

Maymunun peynirdeki adalet hlkiye

&1 gibi bir o tarafı, bir diğer tarafı mU\·a
zencye getire getire nihayet dokuz milyon 
talebe, dokuz milyon muallim olur, muhar
rir de t~kilnnln müriiY\"ctlnt görür. All:ıh 
basmtı7.dan mc,·kii bala) efkarı , ·ali, aklı 
nnl muharrirleri eksik etmesin! 

914 yaşmda askerler 
B tR al•şam r<'fiklrn1ı. inc;anın aklmı 

o~·natan bir ha.beri bildiriyor: 
"İtalya 901 sınıfını t>llih altına çağır-

dr.,, 
On be.ş yasmdan aşaı;'l a."ker alma.mı. 

yacağına görf', ıtaı~·ada birtlt•n dokuz yüz 
on alh ~·a.~ına kadar yaşıyan ln<>anların ,·ar 

olduğunu hayretlerle öğreniyoruz. 

iki başlıtiın müşterek manası 

H ABt~R'in dünkü sayısında Günün 
mesele inde ~ylc bir başlık 'ar: 

''Sokaklann çocuğu yannın mücrimi. 

dlr.,, 

l"anıba:!ında bir za.brta 'akasının ba~

Jığı ds.ha y·ar: 

"KüçUk çocuklnr<lan ınürckkeb hırsız 

çet~ı. Uç ı;ocuk 32 suç i~Jeml~ .•• 
Bu garib \'C yerinde tesadüf, sütunu-

muzun bugiinc kadar bcccrcbi!diği rn n<.'

fj9 ,.e ca nclz ilk rasgcle! 

mahvtan yakasını 

Coğrafya fak üıte
si dekanı istifa 

etti 
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Satın allnıyor OolfUsüo kemik· 

leri başka me· 

olan hastahane 80 24 Yataklı 
yataklı yapılacak 

Evvelki gün müşterek esnaf ce- at teberrülerile teıhin olunacaktır. 
miyetlerl yardım te~ilfttı heyeti u· Yapılan toplantı ve 
mumiyesinde verilen karar ile seçi- teşekkürler 
len heyet, esnaf hastanesi binasının Evvelki gUn halkevinde toplanan 
esnaf ce)'llİyetleri hesabına derhal İstanbul esnaf cemiyetleri müşterek 
~atın alınması işi üzerinde hemen yıırdmı teşkllfıtr kongresi hastane • 
faaliyete geçmi§tir. Bu heyet, doku· n1n kurulu§ ve tcvsiinde yardım~arı 
macılar cemiyeti reisi Yahya Yıl- görülen birçok zevata alenen tc5ek
maz, Bakkallar cemiyetinden Sami, kür etmeye knrar vermiş ve riya
Şçkerciler cemiyetinden Kemal, Ka· set tarafından gazetelere yollanan 
şaplar cemiyeti umumi katibi O- mektupla bu cihet bildirilmi~tir. 
mer ~oç. Mehmet Çetin ve doku· Mektubun huıtı.sası şöyledir: 
macılar cemiyetinden Zeki Duhani· ı - Hastaneye bin altı yil.z lira. 
den mürekkeptir. lık bir ameliyat masası hediye eden 

. parti ilyönkuruluna, 
Esnaf hastanesı banası; gene es-

2 
H ta le . le ''nkinen a-

• 1 . • tl . aza· - as ne i§ ny J naf cemıyet en ve cemıye enn il . . d 
· b- lilkııdar olan ve tevs ıçın yar un-

ları tarafından, yardı ımkteşkilberrüatı_l ut lrırda bulunan vnli ve belediye reisi 
çesi haricinde yapı aca • te er 

al caktı Gen b sene Lutfi Kırdara, 
ile satın ma r. e u 3 _ Esnaf işlerine bUyUk bir e-
içinde şimdi 24 yataklı olan ~ast~- hemmiyet ve bağlılık ~österen ti -
nenin hiç değilse ~O y~tat<ı ~~ıagı caret odası umumi katibi Cevad Ni
irin '-'eni bir pavıyon mşası ışı de 

:ır ~ cak zamlye, 
bu heyet tarafından başarıla tır. 4 _ Hastanenin kuruluşunda bü. 

Esnaf cemiyetleri, geçen bir sene yUk bir gayret gösteren esnnf §U

içinde yardım teşkirntı için adi büt- besi mUdllrU Kiızını Yorulmaza, ve 
çe ve fevkalade bütçe ile b~r cvv~- cemiyetler murnkıöi Ferid Hamda, 
ki seneden devrolunan mıktar ıle 5 _ Hastanenin gerek kuruluşun 
beraber 25485 lira yardımda bulun- da gerekse yllrüytışünde pek ~k 
muşlardır. çalışan müşterek yardım teekilütı 

939 senesi için ise bütçe 25970 lira ile murakabe heyetine ve danışma 
tahmin edilmi~tir. Bu miktar yalnız bürosu eefine, hastane doktorları
hastanenie idaresi vesair yardım iş· na ve hemşirelerine, heyeti umumi
lerine tahsis edilecek, hastane bina- yenin sonsuz sevgi ve ştıkrnnlarmı 
sı satın alınması ve yapılacak inşa- bildiririz. 

zarhğa gömüldü 
1934 de Naziler tarafından öldil

rUlmüş olan Avusturya. ba§vekili 
Dr. Dolfusun kilisedeki sıındukası 

açılmış ve kemikleri Mi blr me
zarlığa nnkledllml.ştlr. 

Dolfüslln arkadaşları ve taraftar
ları, Naziler tarafından tevkif edil
mek tehlikesine rağmen, şimdiye 

kadar dalına eski başvekilin kilise
deki mezarını ziyaret ederler ve çL 
çek koyarlardı. (Deyll Hernld) 

Ankaradao 
lstanbula gelenler 

Ankara, 29 meclisin tatili ile ma
a5lann bayram dolayısile verilmiş 

bulunması Ankaradan diğer yerlere 
gitmek istiyenlerin adedini çoğalt
mı~tır. Dün sabahtan akşama kadar 
Ankara garı görülmemiş bir kalaba· 
lığa sahne olmuştur. Alh gişe bilet 
almak istiyen halka kafi gclmemiy 
tir. Devlet Demiryollan tarife harici 
trenler kaldınnağa mecbur kalmak· 
tadır. 

Ave1lık mecmuası 
Necip Selfun arkadaşımızın üç 

yıldanberi neşretmekte olduğu (Av
cılık, Atıcılık ve Balıkçılık) mec
muasının 33 üncü nüshası çıkmıştır. 

Çok büyük himmet ve gayretle çı
karılabilmekte olan ve mühim bir 
boşluğu dolduran bu mecmuada, 
çok istifadeli ve meraklı yazılar var· 
dır. Okuyucularımıza ehemmiyetle 
tavsiye ederiz. 

c _.... Baş tarafı 1 ncide 
aşağıda isimleri yazılı olanların ic
ra vekilleri heyeU kararile vazif elc
rine nihayet verilmiştir. 

1 - Denizbank idare meclisi reisi 
Ziya Taner, 

2 - Denizbank idare meclisi ikti· 
sat vekaleti azası Cemal Şahingiray, 

3 - Denizbank idare meclisi ma
liye vekaleti azası, Sedat Urul, 

4 - Denizbank umum müdür 
muavini Tahir Kevkeb , 

Gene ayni bankadan inşaat şubesi 
müdürü Kasım Mesed ile umumi kft 
tibi S. Galip Savcının memuriyetle· 
rine resen iktisat vekaleti tarafın· 
dan nihayet vcrilmistir. 

*** 
Yazıldığına göre eski Denizbank 

umum müdürü Yusuf Ziya Oniş ile 
vazifelerine nihayet verilen meclisi 
idare azaları Satye şirketi a!Pyhine 
aldatma davaları açmağa karar ver
miştir. Gene Vt'rilcn haberlere göre 
1\:'afia vekaleti Satye binasını Deniz 
banktan istimlak edecektir. istimlak 
bedeli 106 küsur bin liradır. Arada· 
ki 144 bin lirayı Denizbank zarar 
etmiş olacağı cihetle bu paranın Sat· 
yeden geri alınması mlimkiin ola· 
madığı takdirde zarar vazifelerine 
nihayet verilen zevata ödetilecektir. 

İngiltereye t t vapurun 

siparişi meselesi 

Pirene noktası~ 
· mukaveınetle 
karşılaşfllar 

Fransa, 8rkek mültecilerin ~ra 
girmelerini menettı b # 

Barselona, 29 (A.A.). - Havas Bütün evler ,re k~;-ısıı 
aajnsı muhabirinden: dolmuştur. Yor~u yoııaıö' 

Frnnkistlerin kıtaatı, ciddi bir kesilmiş müıtccıl~~ tı 
mukavemete maruz kalmadan ~hil mektedir. Muhtel! ı.if~ 
bovunca ileri hareketlerine devam visleri Figuerasffl eğe 
et~ektedirler. Bu kıtaat, dtin ak·; binalarına ) erl~erP 
şam Barselonanm, 40 kilometreden dırlar. Sef~etıer eld~ 
!azla ilerisinde bulunuyorlardı. Ay-

1 
leşmeği tercih e~ f 

ni kıtaat, Granollersi de ihata et- , Fransız sefareti~ırı be)ıcO 
miştir. Barselonanın zaptı esnasın- vakkat bir teınsıl J1l31' · 
da Frankistler, 5000 esir almışlar· ı Fransız sefiri yat ii' 
dır. Frankisller Pirene mıntakasm- 1 şam Fransada perı> 
da da ilerlemektedirler, fakat bu dir. 
mıntakada ~ok anudane bir muka· 
veınetle karşılaşmaktadırlar. Fransa 

·yor ,,, 
Yaralanan ltalyan askerleri kabul etını (µ.) 
Napoli 28 (A.A.) - Katalonya Perpignan, 29 . ıJıli 

muharebeleri esnasında yaralanan met, erkek ve ~~l)·rıill f 
takriben 600 ltalyan, Cradisca has- panyol müıtecılcı:1~ir· 
tane gemisiyle buraya gelmişlerdir. 1 

melerini meneUJllŞ 
Piemonte prensi yaralıları karşı· ı HükQmet, sad~e ısı 

Denizbankın eski müdürü Yusuf lamıı:tır. cuklann girmeıerııı 
Ziya Oniş Almanyaya ve lngiltere- Halk bunları şiddetle alkışlamış-• . t• B ana ı.a~ . .d 

1 
mıs ır. u btJSW 

ye yapılan vapur siparişleri hakkın- tır. miş olan erkeklel°ı ti 
da "Cumhuriyete,. beyanatta bulun· Fransız elçisi akşamlan de toplu bir hal~ 
muştur. yatmak için Fransaya La Junkera, ( ) ,,,., 

Yusuf Ziya Almanyaya yapılan geçiyor! hududu - 29 (AJ'· 
siparişlerin Denizbankın kurulma· Figueras, 28 (A.A.) - Barselo- habirinden: .Jı1I 
sından evvel olduğunu Dcnizbankm nanın takriben 30 kilometre şima-ı H k.k. b. insat' ti"",. 

fllllnt:ılllll11l1ııınıll!111 l!lllllllllllll!l11lllllllllll IV\k acıklı bir vaziyette tasfiyesi ız· . . . G 
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· d"nk" bo a ı ı ır 
~ R ı s ~~ imde kaın rano ersın u u m- cek olan mültccile~· ;," , eısı·cumhur ~ tırarmda kaldığım söylemiş ve hü· bardımanı pek kanlı olmuştur. Bu h d d ak etnleı-teOJ'·_,. 

Bugün Melek sinam sında ___ ,t!I 

~ lasa olarak d:miş.tir ki: . bombardıman esnasında yüz kişiden u u a ı~ 3pJııll _.... 
"- Bu vazıyetı naza:ı dıkkate a· fazla ölmüştUr. lki gündenberi bu· ı sa~t 21 de . ap }ltJV"" ., s met ,. n o" n u" ~ !arak yeni bir program hazırlamak raya _çok miktarda mülteci gelmek- lerı, evvelkı g~ııı~"'· 

ş i k a g o ya n 1 y o r 1 Değerli yaıdar, k•ymctli hah-

~ ":'f!l'.h~ı~ivı>t~.nde blrl~m .. 1 ı m~pur lerdı. Bütün 'yollar mütcmaaırcn ı maft\on ns•ı• ~ • e\1~ 
sıpanşıne luzum gordük .. o sırada cşyalarile birlikte geçen asker ve si- Bir yığın hal1'. ~ 

a 1 b Un m u" 1 zmir f~~nnm aç.ıhs ~esmınd~. b~- ,.il kafileleri, sayısız arabalar, katır- zam paketler ~IdtJ ·li) 
lunmak uzere. l~r:. gı~en Ba~\ ~.11 lar vesaire ile tıkanmıştır. rolden geçmeğı ~ıııılt 
Celal Bayar.ıl~ g~ruştum ... ın~ılız luktan bitkin bır ~,ıdıı' 

Amerikan sinemacılığının şaheseri ralar ve bir çok tarihi resim-
2 sene çalışarak Uvcuda getirilen bir sinema mucizesi : lcrle bugün çıktı. Her yerde 

Baş rollerde : 

TVRONE 
ALi€E 

BuGüN 

PO\NEL 
FAVE 

• • .. • • ..> \ • • ~·..,. 

S~IK~~VA ~ONlEM!f\\~d 
Bilt.iin dünyada umumi bir heyecan uyandırmış ve 938 Vene.. 
dik müsabakasında büyük mükii.fatı kazanmış olan: 

Günahkar Kızlar 
Filmine BAŞLADI. Baş Rollerde: 

Corinne Luchaire ve Annie llucaux 
Ayrıca: DOBERT TAYLOR ve JEAl\"NE HARLOV tarafından 

1~ATLI GÜNAH 
Filmi de gösterilecektir. İlaveten: Yeni Paramunt Jurnal 

lmlllilll .. llİill ............... ._~,_._mm.-

Hulaoı memnun 
edeeeğinı 

ırnçUkpazarla Fatih Haydar ma· 
hailesi arasında dün (cumartesi 
günü) küçük bir çanta içinde bulu
nan eytam mnas cllzdanı ilo cmni
yel sandığına ve santlal bedesteni 
şPfkat snndığına ait senetlerimi ve 
resmi ve latbik mühürlerimi dü
şilrdüm. Bunların bulana hiçbir fay

dası yoktur. Bu itibarla bulan Iüt. 
fen alttaki adresime getirir veya 
gönderirse beni mPmnun ettiği için 
krndi'3ini de memnun edeceğim. Ak 
si takdirde ne senetlerin, ne mU -
hllr ve ciizdanların, yenisini çıkn

racağımdan, eskilerinin hiçbir hUk
mil olmıyncaktrr. 

Fatih Jfayılar l'n<lcle inde 77 

num:ırndt\ Seniye 

~ • ; • .... • .. ~. l..,. • • ., 

Bu G ü N Senenin en büyük ve muazzam TÜRKÇE sözlü ,.e şarkilı filmi. 1ZD1HAM'ın önüne geç 
mek ,.e nefis filmi halkımızın rahatça görerek eğlenmesi için 

İPEK ve SARAY sinemalarında birden 

Baş rollerde: RAMON NOVARO - MiRNA LOY 
Alaturka musiki ve fasılları tertip edenler: M. C. ve CEVDET KOZAN 

Şarkı ve gazelleri: MUSTAFA ÇAGLAR 

Dikkat· SEYHIN ASKI bayramda lzmirde .YENI sinemada gösterilecektir. . ' . 

kredisinde~ ıkı mılyon. 1.ngı ıız ıır~- Güze ı hava 1 a r. uykusuz ve aç ÇO";, 
sının Denızbanka tahsısıne rnuva.- dı. Herkes, Fra115'1· 

fakat ettiler. . . . . .. - dan memnun bekledikleri anı!let~ 
Bundan sonra sıpan§ ıçın h~n: yerini muhafaza 

malı bir faaliyet başladı. 31 teşrını· ol m ıya n mücadele edi)'ordtJ· 
evvel 93~ t~ri~inde hiltün firmala· . 8' 
ra taahhutlu bırer mektup yazdık,. 1 kef 1 lngilterenıo 
Kati fiyat tekliflerini 7 teşrinisani m em e · l hatttUı•t11 · ·ıd· 1 · · · mas a b (/.,.. 
938 t~rihıne kaf~ar blı ırme.~rını rtı· ISVİÇrelİl0f, bol kar Marsilya, 28 :-JZÔ~ 
ca ettik. Bazı ınna arın muracaa ı d sh. ,krtl\ 

üzerine bu mühlet 14 tc~rinisaniye yağmasını temmenİ 0 İJOr DMevo~l ıre gelrtıiştı~·!I. 
· · d. k k .1 . arsı yaya 101 ... talık cdıl ı. Kı5 günlerinde ·arın ·c ı mesı, 

1 
'it ·n 13ıırst 

Verilen teklif mektuplan idare havanın açımı.c;ı herkesin dört gözle ngı erenı T tebC3 r> 
meclisi azası, umum müdür, 3 mu· bekledig'Yi şeydir. Halbuki. bazı yer- zarıBill: lngn1

10

1
z vars;: 

ve o ı vya CI'. • avin, hukuk müşaviri, tercümanlar ter var ki bilrıkis, havanın açması .. b 
1 

~,...,ıı}\tll ~ 
· 1 · h . 1 d. . guzarı u Uu"· f ve firmaların rnümessıl en uzurun· orada herkesı keder en ırıyor. I . 1'İ ~ 

da açıldı. Bilahare idare meclisi a· Burac:ı, Avrup~nm ~ı5 ~porları Simun ismın~;a~ Jj 
zasından Yusuf Ziya Ozenci, Sedat merkezi olan, Jsvıçredır. lsvıçre dağ su bu sabah Jı · ıteC' 
Uru!, umum müdür muavinlerin· !anndaki otellerce kayak, patinaz bulunan 115 Jllll 1J gef 
den Tahir Ke,·keb, ,·e Harun İbra· ~ibi kış sporu yapmak için topla- Arjantinin lsP~;tı!· .fi 
himden mürekkep bir komisyon tek- nanların pek memnun olmadıkları ni karaya çıka 11~~1 ıv; liflere göre hir rapor hazırladı. ln- bildiriliyor. Orada son günl.erde h~- i 4 lspanyol ~31 get 
gilterenin S\an llanter firması bi· ,.a açmış ve güneş görünmiı~. Yanı, mülteci Jspan>0 pııf11 
rinciliği almı)tı. :mlara göre, oralarda havalar fena 1 Biı h:panyol vB sa~ -

Raporu Ankaraya götürdüm. lk- 1idi} orrnuş. , Jiz vapuru da :il'~ 
tisat \'ekili Şakir Kesehir ,.e Deniz - mna Barselon3 ~ 

ticaret müste5<lrı Sadullah Güney i· Anne 1 er ci İspanyolu çı1'll ·ı 
le birlikte tetkik ettik. Münakasa· A11 
nın Svan IIunter lehine neticelen· par.maki arına Y fl1 ıı· ' 
mesi için karar verdik. a r 1 "e'' 

1stanbula döndükten sonra uğraş· y u"" z Ü k ta k 1 yor ! ı ·ı ra d eg d5 
tım ve bu firmanın 34 bin lngiliz IA1" 
lirası tenzilat yapmasını, ayrıca va· Bir kadının ni5(lnlı veya evli "!. b • e I'' 
purlann büyütülmesini lemin et- duğu parrna~mdaki yüzükten rclli 1 r .,~ \ 
· oldugyu halde anne olduğu ı:ıçin ,,... ,

1 
.... ıJdtı•·· 1 s tım. d" .. 1 . lv ısır J ~ ç 

ldare· meclisini tekrar topladım. anlaşılmac;ın? B.unb~ Aud;utne~ ngı • hur bir antika -~uıı 
0 Keyfiyetten kendilerini haberdar et- liz!er böyle yeJ1ı ır a ~ Çlr:ar.&'ı~- J .. b. rra)"~ ~ !lıt 

tim ve bir mektup yazarak İktisat !ardır. Çocuk sahibi olan kadınl~r ~~~51/~li~ivili~iııei ıııt! 
·;ekaletinden tasvip cdilme3ini iste· nikah yüzi.iğündcn başka. ayrıca bır 

1 
'it tacıııd:ı:,.1u.~ 1 B'lh ngı ere . ·il" dim. Vekalet 22 kanunuevvel 938 yiizük takmaktadır.ar. ı • ;~ssa el ac;J tiı' t 

Ad ı· 1 nur., m ·ctı de teklifimizi kabul etti, mukavele Birmingamdn. bu a e ın yer ~n.e· ~:Nd~ 

a:•di için mü aade verdi. Esasen sine çtlışıyorlar. ~eekarrll8~~~ 
mütelıa sıslarımızla hukuk mü53- fl'-

virlerimiz bu mukavelenin projesini vekil de tekid ederek müsaade is.tih· Jıarl' ~ ·111 

hazırlamışlardı. al etmek üzere iken ortaya Impeks Fransanın ubff 

Tali mukaveleyi imzalı}·acağrmız mesele i çıktı. Bütün devl~t mües5e-, ~~~en ~:~~;ir· t; 1 <' 
sırada 29 kanunue-.:velde İktisat ve- sclerinin lngiltereden temın olunan 

1 
• ır c k p.rt tfl1 

kaletincie degriciklik oldu. Elimizde· kredilerden istifadeleri lmpcks talı-, rınden T~n ·..:tir· F 11 ~ d 1 . çevrııını. *ı.l ı' ki salahiyete rağmen yeni vekil Hüc; kiaktının neticesine kadar dur uru ınıze JdıJı:ı 
· · · ı · karmaktn ° ..ı nü Çakırın direktifini almak üzere du!hından vapur sıpan~ı mec:e esı ç~ . trrc ıw 

1 Ankaraya gittim. Mukavele mm·a· •:ı.bi:.ıtile bugün tevakkuf halinde- rırlcmıdcrı r'l< ıJl 
B d. :nci kitabı ol::ı !ık görüldü. Vekilin kanaatini eş· ır.,, 
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ile Ce, 13 il e kadar Sivas askeri ruşdi· 
~ ~inin en çalışkan talebesi 1 Bf9lff rij,l@ir~@L~f~FB14f21{ill@I 

1 

Zelzele mıntakasında bir 
volkan faaliyete geçti 

Kokan cesetlere karşı gaz Cekosıovakyadaki {4(~~) 

eşıt Efendi mah-
~ın.u. ismet Efendi 
~' 'l'lrilıı Sivaa kongresinin toplanmq olduğu Sivas 11-
, ~ Şet Atatllrk'Un kıymetli hatıralarile dolu bir 
lıu,,_~tl. Şimdi Milli Şef tnönU'nlln de Sivaata 
~ ~ toplanmasına baglanmI1tır. 
~ ~et Pqa ilk okulu" blnaaı vaktiyle lsmet !nö
laıı 111 01

dufu &aKert rilşdJye binasıdır. Eski aakert rUıı
'b!t ~ ait olan ve içinde lsmet lnönllniln adlan 
~ h defteri bulunmugtur. Defterde, 32 numara ile 
~ lsınet lnönU hakkında, "Sivum Ali Baba mahal. 
~ '1zeıindek1 hanede mukim Abdlllfettahzade Reııid 

'h. ~u::u lııınet efendi,, yazılıdır. lsmet lnönUnUn o 
''lllllf ~ ev[n §imdiki numarası 34 tilr. İçinde mual
'llıt 18ıninde bir zat oturmaktadır. Yine ayni defterde 

maskesi .kullanılıyor naziler~ . hare~e~ 
Şiddetli yağmurlar, Şilideki fela- ~~.~;~~!.~ _v0e~.~.~!b· 

keti bir kat daha arltınyor ve 
' 

6 
klnunuevvel 1308 den 28 tegrinievvel 1311 ta

J\ı~ ~)~lehde okudukları ve bu milddet içinde 32 aferin -,et •.. 'tardır. 

yardımı güçleştiriyor 
taı... ~ebtı ""-
.i:'~ taıe e.':1 kUnyelerine göre, İsmet lnönUniln sınıfın 
~t lıı.ısnu~sı olduğu meydana çıkmaktadır. 
~ne dair toplanacak hatıralar lise 

a konulacaktır. 

~oma - Berlin 
fllihveri neler 

Santlago (Şili) 29 (A. A.) - Zel- f HükOmct imdad ı.,ıerinin tensiki
zele yilzUndcn vukua gelmiş olan ne faaliyetle çalışmaktadır. Tayya -
h~sar ~lr bnçu~ milyar peso tah -ı reler, payitaht ile cenub mıntak~
mın edılmektcdır. eı arasında mekik dokumakta, ilaç 

Öğrenildiğine göre Florida, Kalki götlirmekte yaralı nakletmektedir. 
ve Tome kıısabalan tamamile harab Gemiler T~leahuamo ile Valparezo 
olmuştur. 

Chlllan belediye reisi, bu mınta
kada uçan tayyareciler tarafından 

bile hissedilen cesetler taaffUnU 

sebebile gaz maskeleri istemiştir. 
Llaima volkanı faaliyete geçmiıı

' ir. Şiddetli yağmurlar vaziyetin va 
'ı.ametini arttırmaktadrrlar. Fel! • 
kete uğram1~ olan mıntakada res
mi yardımlar mllşkü!Ma uğramak-

' arasmda irlibatı temin etmekte .. 
dlr. Yüzlerce yaralı nakleden bir
çok geminin ve bilhassa Ajaks a -
dmdakl İngiliz kruvazörUnUn Val • 
parezoya gelmesi beklenilmektedir. 

Ordu başkumandanı general, fe
laketzede mmtakayı kontrolii altrnıı 
almı§ ve alicenabane yardımlarda 

bulunmuş olan bütUn dost devletle... ~azırltyor ? 
~de!~afı l incide tamamiyeti için hakiki bir tehlike- tadır. b •t f 

1 ~;:_ ... w~~y:.~.: ::~.F:.:":.:.;:: b:~p~~::::·i~:.~ Hitler Moskovamn ı ara ığını 
bir ilıt~ lllotôrlU en. etmeğe kalkacak olursa İtalyan 'eti 14ı Yat kolordusu milleti silahlanıp hudutları geçe- tem •ı ne çalış' yor 

re teaekkUr etmiştir. 

: IJlı Olduğunu b!l- rek azami bir fedakarlıkla, yaşa 
M.ı--q lct.ı mak hakkını ve A vrupanın in ki-

~-- lal· •e kraliçesi şafını mUdafaa edecek, tarih bakı- DS"" Baştara/ı z incidt I nın da temsil edilmesi mümkün-~~(.\. •tıılerinde nundan uzak veya yakın bir mazi- dür. Me4ikovada bir hafta kala-
"'--'eaıer ~) - kraı, kra- ı nin unutmayan kalplerde açık bı· Almanya, Ukranyaya kartı bir cak olan heyet Sovyet Hariciye ve 
~~~bıı labah h raktrğı hesapları kati ve devamlı taarruz düşünmediğine ve ne Leh, Haric Ticaret Komiserliklerile te· 
S~'ie ltaru1 ana.:~ l bir surette halledecektir.,, ne de Sovyet arazisine bir tehlike masta bulunaca1dır. 
~ l'bıde J.A_ b 1 Gazete netice olarak, Fransayı teşkil edece'lı: h~rckette bulunmı- Müzakere programı ıudur: M.. >J...~. ~ u un-

., 'ara~nıı:l4l:L...._ • ftalvnn ,.,.tığ; ;1.. tf"hili+ .. +mekte ırnıya.c:.ji..no. d:ai.- g,.r,.lr T,l"hİ'lt.,__ ı -Almau ~ Sovycl lkaret mU· ~~e " haderneıcrınde~ 1 ve kararını •'seri ve geri alınmaz,. na, gerek Ruayaya, gayri resmi nasebatının her sahaya teımlli, 
Mı\·~er e lııUlıaraza lb' bir şekilde verecek olan Berlin - ve biraz da.müphem olarak temi· 2 "'- Alman yanın harp sanayii ~,n,.,~-"' l'ap!h.. c ıse- · · k · d b h 
~~!arı, ~lardrr. Fa • Roma mihverının uvvetın en a nat vermişti .• Bugün ise, Sov. için Sovyet - Rusyadan daha faz-

-._ "'~ e tırenseslcr bu setmektedir. vetlerin bitaraf kalaçağına dair la iptidai madde alması, 
• , teartıl I ltxıenıışıerdfr. Frankocular Fransa hu· ken.disine ku":Yetli bir teminat ve· 3 _ Alman yaya gıda maddele· 

~ ~ lal~an gaze- dudunda . rildiği ~kdirde bu sözünü daha ri ihracatınnı arttmlmasr, ~.~8 (tı}taı Perpignan, 28 (A.A.) - Fran- kat'i bir hale koyacaktır. 4 - Sovyet ·Alman mallarının 
~ittı'lllt hi: .- Roınadan ıuz makamları Franko kıtalarının Meselenin bir de iktısadi tarafı ri ihracatının arttırılması, 
~ }.' dttiliyor: 1 Port - Bou'da karaya çıkarıldıkla- · dı Al an a ile Sovye~ler Moskovadakl salahiyettar maha-tı&ıı • k. h b 1 • t k · t var r. m Y v Alm 'ij k sıya8ctini Av rı hakkında ı a er en e zıp eb - Birliği arasında, ayni miktarda a- filde söylendigne göre an ma.. 
t İtlıa "c 1taıya ah ı mektedirler. Bununla beraber u d b' den sanayii Rusyanm harb sanayil 

'°!\an ııı eden "R ı yı. t makamlar Frankoculann Fransız • lım ve ıatım esasına ayanan ır için mUbim. siparif kabul etmeye 
. ., taı t e azıone ki ticaret anlacıması m:vcuttur ve Al 

'
tıt,.. ltaJ e esi <liyor k"ı •. Ispanyol hududu. na yirm• i "klomet- >" hazırdır. Hatt!, Ruslar isterse -
'''" mücLcleti bittikten sonra uzatılmış-llıl...~ le • Yan ibi . . r~lik mesafedekı Roaaı a as er çı· manyanm onlara tayyare ve mil-

.. ~ 1
•tiy0r llennın karmağa muvaffak olduklarına tır. Fakat, siyasi sebeplerden do· hlmmat da verebllecefi lllve edil-

' •inact aa takip et· dair bazı <ı:.ayialar dolaştığmr söy- layı aralarında ticaret çok azdır. mektedJr. ~-· e devanı ede- ~ 
~-~ ''b Iemektedir. Almanya Rusyadan, mamul Sovyet aakert mecmualarında, 
..:_ l"ra~ el'lıelnuı Fransa hudutta tedbir madde mukabilinde iptidat madde birkaç aydanberi Stutgarttaki "Zeis "'r~·~in A el Mark. 

1 
k lkon,, Vilhelm Bek ve Emrih Milla-c-ı.vrupada alıyor alacak olursa çok memnun o aca -

'' Ol<luhnu y~~r Paris, 28 (A.A.) _ Nazırlar tır. ker gibi Alman müesseselerinin 1-
..._ d !Anlan gl5rülmeye başlamıştır ki bu, ...._ · tt meclisi bu.sabah Elysee sarayın a Fakat s~yetlerin en fazla ihti· 

b... ~ ,, l?ıin.at ola dik mtc §ayan bir noktadır. .'Cll•t. e h;.. rak İspan tcplanarak harici vaziyet hakkın· yacı olan Alman :nalı kimyevi 
1 

isi f ~11: .._ "'l-..orka Almanyanm Mo!kova e ç on ı.. .. ,-ctt-._.. adasını ı'ş· da Bone tarafından verilen izaha- maddelerle gözlük camlarıdır. b 
1 "111 • "

11

• u"- 1 Şulenberg halen Berlinde u un. 
1 ı...._ ~ .. :"" dair te{s'ır- tı dinlemiı ve Fransız • ispanyo Halbuki Almanya, bunlann harp 

"" ..,..., maktadır Ye yakında Moskovaya ~ \ıa ete §Öyle d·ı- lıududun.da alınması lazım gelen malzemesinde kullanılacak madde 
·• · dönecektir. insani ve emniyet tedbirlerini mü oLduğunu düşünerek satmaktan 

~':ı::~ •lbııda Fran. zakere etmiıtir. çe'kinmektedir. Eğer arada bir bi-
.. '"tltt ı._.;.-..ılQı lratiyetle Tekzip taraflık anlaşması yapılacak olur-

'G..... -...... J:" 1- ~fl kinini Pcrpignan, 29 (A. A.) - tapan- sa bu mani giderecek ve her iki M ... lllllııl!l~------flllı.111-.~lll 
~ ~t fran._ tnü· ya konsolosu, Frankistierin Port - tarafın ticareti artacaktır. 
~ t.tı.ı:.-.. re•eıı Üçünc:u~ Bou'da karaya çıkmış olduklarma b.. Hakiki akşam t.._~ ~~ llaaıl iıt 1 dair olan haberi kat't surette tek- Şüphesiz, mesele Pariste u· 
t~ .. ~ erıe yük bir ehemmiyetle takip edil-
-._ ~ tO.t-... • S.. tehlike 'ı zib etmektedir. mektedir. Zira, Fransız • Sovyet le....~ l.G1..~_:--llleai naiinha - (/kinci sayfamı::in ilk sütunla .. 
~ ııı~tiıuıı 11

• rıııdakl ya:ıva bakını:) misakının kıymeti ve mevcudiyeti 

• 

liğ ediyor: 
Alman hariciye nazın fon Rib· 

bentrop ile ç.ek hariciye nazın 

Chvalkovski arasındaki görüşmeler 
neticesinde Chvalsko\·ski, Almanya· 
nm Prag sefaretine nasyonal sosya· 
list fırkası ile teşkilatlarının hiç bir 
maniaya tesadiif etmeksizin ecnebi 
memleketlerdeki nasyonal - sosya· 
list teşekküllerinin şefi Bohlenin di
rektifleri dairesinde faaliyetlerine 
devam edebileceklerini bildirmiştir. 

Bu fedakirhk mukabilinde 

Prag, 29 (A.A.) - Bohemyada 
kain Chvalkovice nahiyesi, Alman· 
ya tarafından Çekoslovakyaya iade 
ooilmiştir. 

Minareden 

ilanı aşk 
(Devamı 11 incide). 

ayni mahallenin bekçisi Mehmet 
tir. 

H&kim tarafından hüviyetleri tes 
bit edilen müeuin Mustafanm 28 
ya~annda ve bekftr olduğu, camiln 
müezzin odasında oturduğu anla· 
şılch. Mahmut da beklr bulunuy~ 
du. 

Bundan sonra 28 yaşlarında evli 
bir Kadın olan Hanife hadiseyi şöy
le anlatmağa başladı: 

"-Bizim evimiz tam Diıdariye 
camisinin k~ısmdadır. Müezzin o· 
dasmm pencereleri de bizim otur
duğumuz odanın pencereleri ile kar· 
şı karşıyadır. Bu müezzin benime
vimi barknru yıkmak istemekte ve 
her zaman işaret etmektedir. Bu i· 
şaretler o kadar fazlalaşmıştır ki 
Mustafa artık minareden bile tesa· 
düfen beni görse ezanı bırakır bana 
işaret etmeğe oo~ar. Nihayet bu 
yüzden penceremi bile açamaz ol· 
dum. 

Bu vaziyeti gören Mustafa eme
linden vazgeçmek şöyle dursun bu 
sefer de mektuplar göndermeğe ve 
burada söylemekten teeddüp ettiğim 
bir takım tekliflerde bulunmağa baş 
ladr. 

Bir gün· kenarları yanmış manalı 
bir mektub gönderdi. Ben o zamana 
kadar bütün tekliflerini reddetmiF 
tim. Fakat bu defa bununla da kala 
madun ve sabnm tükenerek vaziye
ti kocama açtım. Kendisi çok sinir
lidir. ·Bu ihbarını üzerine derhal be
ni terketti ve sonra da haber gönder
di: 

Q .._ t..· b.aıyon•-ı · · - • meselesi mevzuu bahsolmaktadır. :' .tı~hcbr: edeceii ınii· Mebus seçimı 
~ll lla 1 Fransız gazetesinin ver-vc ettnekte- _.. Baştarafı 1 incide 

"- Namusunu mahkemede te

G ln Un en son ha~erlerini mizlemedikçe ben seninle yaşıya· 
marn.,. 

gazetesi 

ı diği malumat So lııcaeıea da görüıerek alınması lbım ge· Fransızca ''Tempa., gazetesi de 
!ıah.~ı.tl'iln l haııcdildik- len tedbirleri kararlaıtırmıılardrr. M-... ·--daıı aldığı lbir hEhrde ~ ~L talep} • U-.uYil 

, ~ ııı; ~lztl crı nıese- Yurdun he rtarafmda 14 Mart Sovyet. Alman ticaret müzakere-
l~'h... '&eıt~ ~~lecektir. Salı günü ikinci müntehiplerin ıe- Jeri hakkında ıu mallimab veri-• ltı.t'1ll tıl>tı.__ ~Ui F . da ,_ ~ ::. ,~sının ran- çiınine baılanacak ve 22 martta 
Sl'trıltnın ille .ıar-i llleb'us seçimi yapılacaktır. 

' ~t~ tl:ıenfı :Z1
Yeti; lstanbulda hazırlık 

yor: 
Yakında Moskovaya &idecek o. 

lan Alınan ticaret heyeti Alman 
ağır sanayi, iktısat ve hariciye 
nezaretleri erklnından mUrekekp 
bulunacaktır. 

el'iıı lnl~ ~ekU i Yeni meb'us ıeçimi Jıuırhkları 
t 0~ e1>ed~t1•rnc1a >.. ııte- i etrafında g~rilpek Uzere yarın 
bıı lııı.ıq bir lcanunıa ~I?-j vilayette bütün kaza kaymakam
t to...._ ~lab;ı~der lllünhaçı~u- " larınrn ittiralciyle bir toplantı ya-
"ll'.~~ '44t. ~ nıye ıpıl k r~ llr. u takd' aca tır. ==....::.-----:-:--::-::--::--".:-

Heyette bir iki Alman bankası-

verendir lşte bu adam yüzünden bugün 

lstanbulda 

Bu vaziyetle olan 
tek gQzete 

HABER'dir 

kocamdan ayn yaşıyorum. · 
Diğer suçlu bekçi Mehmet de a· 

rada sırada mutfak penceresinden 
mektuplar atardı. ikisinin de ceza· 
landınlmasıru istiyorum.,, 

'- .\tru ırde Yannld toplantıdan sonra ka· lanacaktır. Bun•J•1 için bütün nü· 
Panı:ı etı:ıni . f zalarda faaliyete leçilerek intihap fus dairelerind'!n fstanhul hemşeh •1111..ııı _____ ._ _____ , 

Yctı ve defterlerinin hazırlar.masına ba~ rilerir.in isiml~ri istenC'cektir. 

Bundan sonra dinlenen maznun· 
lar bu ifadeyi reddediyorlardı. Şa· 

hit olarak Hanifenin kız kard"i ve 
komşulardan bazıları dinlendiler. 
Hakim müezzin Mustafanm suçu
nu sabit görerek kendisini Hanife· 
nin huzur ve rahatını selbettiği için 
18 lira para cezasına mahk(lln. etti. 
Bekçi l\lehmedin suçu sabit olmadı· 
ğından beraatine karar verildi. 

"?DE: 

• Türk hava kurumu müfettişleri 
şubatın on ~inde Ankarada topla
narak kurum gelirinin arnmlması 
işlerini görü~erdir. 

• Kurban bayramı münasebetile 
bütün mektepler yarından itibaren 
bir hafta tatildir. 

• lzmirde pazarlıkla satış yapan 
yirmi ticarethane cezalandmlmış, 

vitrinlerine ne sebebten tecziye edil· 
diklerini bildiren levhalar konul· 
muştur. 

Buda'nın dişi 

Nihayet Siyamın çocuk 
kralına gösterildi 1 

Siyamın çocuk kralı Ananda 
Mahidol ailesinin kırk senelik bir 

an'anesini bozmuı ve sarayda bu 
suretle büyük bir inkıllp yapmıı· 

tır. 10 yaşında bulunan küç!lk 
kral, Avrupada tahsilde iken, mem 

lekette bir isyan ihtimali ilzerine, 
&~ günlerde derhal Siyama çağ

rılmrı ve tahtına çıkarılımJtı. Bun. 

dan sonra Ananda tekrar ATI"Upa· 

ya dönmek üzere vapura biniyor 

ve Kolombodan geçerken Xandi 
(Seylln) da'ki Buda mabecJSni ri· 
yaret ediyor. 

Mabette bulunan Budanın mıe.. 
bur diJi önünde eğiliyor. 

Halbuki, kırk ıeneden.beri hiç 
bir Siyam kralı bu meraaimi yay 

ma.zdt ve ldeta mabel.: . arp crn 
ilu etmiılcrdi. Sebebi de ıudur: 

Bundan kırk ıene evvel buıtın 

ki kralın dedeıi olan o nmanld Si· 
yam kralı Çulalan'korn mabede 

gitmiı, fakat Buda rahipleri ken .. 

disine mukaddes eliti c8ıtermek 
istememiılerdir. Bunwı tlserine 

kral kızıyor ve mabetten afb ile 
çıkıp gidiyor. 

Ondan sonra da Buda rahipleri 
kralı, Budayı tahkir etmlt olm11rlı 
itham ediyorlar. Onlar kralı ma• 
bede kabul etmedı"kleri cibi, Çula'" 
lar\kornda, kendimden. IOD!'& talı• 

ta geçen oğlu 4a bir daha Xandi 
mabedine gitmiyorlar. 

tıte, çocuk kral bu an'aneyl 
bozmuı, Buda rahipleri de onu, 
dedesinin ruhunun yeni bir Tl1cut'" 
la mabedi ziyarete ve mabuttan 
af dilemeye geldiğini kabul ederek 
içeri almıtlardır. 

Budanın diti Seyllnda Xandi 
mabedinde her ıene yUz binlerce 
Buda dini menıuplan tarafmdan 
ziyaret ediliyor. Fakat, Porteld~

lilerin iddia ettiğine ıöre bu dıı 

Budanın bakik! eliti değildir. Aaıl 
diti kendilerinin, 16 ıncı aurda 
orasını işgal ettikleri uman orta· 
dan kaldırdıklanru ı<SylUyorlar. 

ismet lnönU AlbUmll 
Bu iaimle, ~2 uyfalık ve ımıı 

Şefimizin hayatmdan balı reatm.ı 

!erle, hmet !nlSnU halckmda yuıl

m11 birkaç tanmmııı muharririn YL 
:zılarmı tophyan bir ~er lnt:ilar et
mieU.r. Okuyucularımıza ta'lllye .,. 
deriz. 



Bizim takım Bursa 
yolunda .. o 'ı·· 

Namaglıip matbuat takımına , ·Ku rbaR bayramında r 
Bursalılara kurban olmamalarım hatırlatırız ! 

Bursalıların daveti Uzerine bir 1 layca ezen tunk kadar bir sağ bek
maç yapmak iiz"rc Bursaya gidece. le en ince teferrüatına kadar fır_ 
ğini haber verdiğimiz matbuat ta- çasiyle her hareketi zaptetmeğe 

kımının hareket tarihi artık takar- muvaffak olan (En•iimcııd) gibi 
rür etmiştir. teknik bir elemanın sol bek oyna

dıkları düşilnülilrse Bursalıların e
mellerine kolayca nail olamıyacak-

kullanılım namağlfıb takım unvanı 

Yeşil Bursanın yeşillikleri arnsmdaı 

kaybolup gider. 

İstanbullu gazetecileri mağlfıb 
etmek azmile haftalardnnberi ha
zırlanmakta olan Bursalı tekaütle
rin on beşer kilo kaybettikleri ve 
doktorların devamlı yardımlariyle 

tanınmıyacak derecede gençleştik. 
leri söylendiğine g8re, salı sabahı 

saat sekizde Galata rıhtımından ha-

lnrmı knbul etmek liizımgelir. 

Biz arkada§larımızı bu elim vazL 
yet:: dilşmilş görmek istemediğimiz .. 
elen onlara şimdiden blitün gayreti 
ve kudretlerini sarfetmelerini tav
siye eder, Kurban bayramında 

Bursalılara kurban olmamalarını 

lıatırlatınz. 

l\lııtbuat takıntı bu St'ne yaptığı mc hur ma~Jann<lan birinde •.• 

istişare h~! 
24 Şubatta 1E1f~ı üzere daQ rl 

reket edecek olan namağlfıb takı
mın bu ilk seyahatinin çok entere
san olacağını tahmin etmek hiç de 
yanlrş. olmaz. Fakat, ne de olsn 

H 0 le l\"lynzl, Sedad, Besim, Uh i 
Ziya gibi dört kı~-metli elemanı ihti
va eden muhacim hattının deşicilik 
kabiliyeti bu maç için sureti husu. 
siyede Ankaradan celbolunan Os
man Kavrağın iltihnkile büsbütün 
artmış olacağından Bursa takımının 
mildafaaiıı hayli tehlikeli anlar ya-
şıyacak demektir. 

matbuat takımının (Foto Xamık) Filhakika her maçtan evvel, da
gibi en korkunç dakikaları tesbit et- ima topun yuvarlaklığından bahse
mck hususunda çok mahir bir kale. den gazetecilere, çok muhtemeldir 
cisi mevcut olduğu, ve bunun önün- ki top yuvarlaklığını göstermek 
de (İzzet Apak ~ibl) en şiddetli hü- hevesine kapılsın! .. ki, bu takdirde 
cumlan bir silindir ağırlığıyla ko- iki senedenberi büyük bir gururla 

!'ki me§lıur P"tinnj şamplvonu arosınclaki maç uzun zamandan
beri heyecanla beklcniyord:ı. 

Dunya şampiyonu Mcgaa Taylor tlc Avrup:ı şampiyonu Sesilya 
Kolec geçen gtin Londrada mnçlaıııu yapnıı lar ve müsabakada Se
ı;ilya 1,837,4 puvana mukabil 1,848,5 ile galıb gelmiştir. Bu suretle 
Mis Meganı mnğlüb eden His Kolcc Avrupa ııampiyonluğuntı mu. 
lrıfaza emiş oluyor. Fakat, ?l!f'gan 'I'ı:ıylor diııı~n f'nmpi}onluğumı 

k.:ızan1rkcn da.ha fazla puan kazanmış o!duğu için bu r<:kor kırıla
mamıştır. 

R el!lm Megan Tayloru müsahakncl:m bir gün evvl'l uyurken ve 
ertesi gUn yapacağı maçı tahayyül ederken gösteriyor. 

Kros 
iştirak 

. 
şampıyonasına 

edecek atletler 
lzmlre gidecekler 

lstanbul atletizm monitörü Naili 
~Ioranın idaresinde Artin, Hüseyin, 
ve Aran'dan milrekkcb bir atletizm 
kafilesi lzmiro hareket etmiştir. 

Bu İstanbullu atletler İzmirde ya
pılacak kros şampiyonasına iştirak 
edeceklerdir. 

Bayram günleri yapılacak 
ikinci küme maçları 

Beden terbiye!.i h tanbul bölgesi 
fu tbo ajanlığından: 

Binicilik 
federasyonu 

Yeni federasyon bütün 
binme spo rları ile 

alakadar olacak 
Ankara, (Uu-.usi) - neden ter-

biye<;( umum miiılürlüğü tarnrınılan 
binicilik federasyonu ismi) le yeni 
bir federasyon JmnıJmtı:'!hır. 

Bu frdcrasyon bütlin binicilik iş
Jerlyle uğraşacal.1 ır. JUsiklet n 
y:llmz ati:ılıkla uğraşan c ld binici
lik f edera yonları bu yeni tc~ekkü. 
le bağlanarak lab"'cdilınlştir. 

Otomobil , motosiklet sporlarile 
do binicilik fellerasyonu meşgul ola
caktır. 

Yeni federasyonun reisi henüz ta 
yfn edllmemisflr. Yalnız nıua\lnllğc 

1..2-1939 çarşamba günü yapıla- şimı1ilik umumi miidüriin hususi kfi-
cak maçlar: tipliğini yaı>makta. olan Jmrmny 
Beşiktaş stadı: yüzbaşı Arif tayin ctlllmlı;tir. 

Ortakö\' - Galata2'encler A ta -
kımları saat 11,15 hakem Şahab 

Şişmanoğlu. Kasımpaııa - Boğaziçi-

Umunıi hal1p 
şeh rimizde 

spor A takımları saat 13, hakem Beden Terbiyesi Umum Müdürlü. 
Halid Galib Ezgü. Anadolulı.lsar _ ğü Umumi katibi Cemal §ebrimize 
Beylerbeyi A takımları saat 15, gelmiştir. 

hakem Necdet Gezen. 

3-2-1939 cuma günü yapılacak 

maçlar: 

Almanlar lngiliz takımrnı 
davet ediyorlar 

Planör klüpleri 
açıllyor 

tfuvaeıhkta olim
p iyatlara da lştf

rak edeceğiz 
Ankara, (Hususi) - TUrkkuşu u

mum müdürlüğü tarafından memle
ketin her tarafında p!anör klüble
ri açılmasına karar verilmiştir. 

Bu arada 940 Finlandiya olimpl_ 
yatlarına havacılıkta da. iştirak et
memiz düşünülmektedir. 

Arsenal 
Aston - Villayı 

3 - ı yendi 
Bu sene !ngilterenin en mühim 

maçr olan Arsenal - Aston Villa 
ka~ılaşmasr 3-1 Arsenalin galebe
siyle bitmiştir. 

-0--

Parisfe 
Arabalı at koşusu 

Pariste 250.000 frank mlikafatile 
Avrupanın en ehemmiyetli arabalı 

at koşusu sayılan Vcnsan koşusunu 
Orsi _ Mangelli ahırının dö Zota 

Beşiktaş stadı: 

Kasımpaşa - Ortaköy A takımla

rı, saat 13. Hakem Necdet Gezen. 

Alman ldarccilerinden Dr. Otto adındaki Amerikan hayvanı kazan -
Merz bu günlerde !ngiltereye gi - mıştır. 

derek Derby County veyahut E _ Dö Zota, 2600 metre olan bu tıns 
Anadoluhisar _ Davutpaşa A ta- verton tnknnlnrmdan birile Alman- koşusunun beher kilometresini 1 da 

!tınıları saat 15 Hakem Adnan A- yada oynanmak üzere angajman kika 32,!I saniyede bitirmiı:ıtir. 

kın. yapacaktır. n Ckagh,3,Neticelerr(KJ- m b bbb 

Yugoslav 
müracaatı 

yüzücüleri_nin 
münasebetiyle 

]~\ n lki günkü gazc telcrdo bir Yu;oslıw yiizme takım mm Ağus-

tos aymda memlcketimiıde ~·ü1.mc \'e ı.utopu müsabakası yapmalı: lr:iıı 

u -.porlan fcderas)·onuna müracaa t ettiğine dair lıir Jınher \arllı. 

Su sporları f ede rasyonu h tanbul ajanlığına \aılj·cti bildirerek hu 
k:ırı;ılaşmanrn imka n dalı ilinde olup oima.dığını somms. Su sporları 1s
tnnbul ajanı 'rrıliğl müsbet ceyab~a. müsabaka. nc,· ll eriııi 'c ıııcsafel c-
riııi dahi bild imıi:;; . 

:'\lcsclcnin buraj"n kadar rercy:ı n <.'den kt o;ını mükc:nmt'ltllr. Uı ldn 

Ortada fol .)'Ok , yumurta yokken berhayat Olılj) olmadığı belli olmıyan 

bir su sporlan njanlığt böyle bir t e5ebbüsc nasıl girişiyor'? 

En e la Türk SJlOru bir tercdtl iitl dene ine girınlstlr. l llikümetln 
<w>n karan kat'i şeklini nlınc.-ıya kadar sporcuların ne suretle çalı~acalc. 
lnı: Jıcnüz belli değildir . Saniyen gcç<'n seneye kadar çok güzel ye t:ık
di rt• c:ay:ın lıi r surette \'a rlık gfo.ter en yiiınıc sporu antrenörün çeki
lip gitmesi üzerine t t'd C'nniyc ba<:la mı5tır. 

Jlnriç1'? te mas etmek her spor<" u \'C Jıcr sııor şubemiz için ŞİİJ>hc
siı lıUyUk hir ar1.1ımuzılur. Zira keıı dinden dah a İ) 1, tlıılıa .) lll;:sek lmhi
Iİ)"Ctlcri görerek birçok .)·cniliklr r ö ğrcnmek bir fırsattır. Uıkln bir nn. 
trcnür bulunmadan çoruklar t emsili bir mü abnka için na..,ıl \'e kimin 
tarafından bir araya toplanarak ı:a Iıı:;tırıiır? 1'frmlclwtl ,·eya İstanbulu 
temsil t•ılecck j'Ü1.ücillcrl, su topu tnlumınıla yer alacnk o;uncuları 

hıın~i sahihi o;aJa hi ~·ct \' C an lay ı~lı zenıt st'çeccldir? Uundnn manda 
rcrsi1.lik me elesin! d" gr:t.(iniintlc tutm:ı.k lfızımclır. Mofüı lı:un:ımında 

"mebi tal; ıın ça~ımrak mi\sabaka ;'\'apmak güliinç olmak demekt ir . 
l"u~osln' lar yüzmeı.Ic, bilhassa sn topunda ı:olt ltu\' etliclir. I>ercce

tcri lncarlara yakındır. Uinacnakyıı bi1.im içln bllyül..: bir hezimet a-;1-
'<arclır. 

Su "'ımrlan ajanlı ~ı anrak hu noktn!:ırı ~üzöııüıır ~ctirdil,ft'n son
r:ı h:ıriç ta!nmlarln trm•ili mü~r.bal<ıı. yaıımak t<'5clılılisünc J!İrt'hilir. 

'lr: <;A: cl"n C!\ \ e l H' hi" valcit lıaybntm"ılen yanılacak i , cll'rlıal Av

rupalı bir :ıntrnıör rt'llıitll r. A uuı•a lı ıli~·onıın, zirn Anıt'rllcalılar çok 
•azla ııarn t• lt'h pft fülcri ıı ılPn bizim için me' ıubah<ı de~il clir. 

Uıı ııol.t :ıy ı 'fiiı· I..: ~ ii:l!kü l ii~ii ıı :ımına. · nlalmıl:ırlunn dll,lıatlerhc 

ancılerim . Suat Erler 

Dr: Fodor 
Macaristanın bu meşhur 

spor idarecisi 

Artık i~ten 
çekiliyor 

Macaristan profesyonel liki umu
mi katibi Dr. Fodor, Budnpcşte ga
zetecilerine vermiş olduğu bir mü
liikatt:ı kanunusani nihnyctinde bL 
la müddet mezuniyet alarak isti -
ralınte çekileceğini bilclirmiştir. 

Doktor Fodor tarafından uzun 
seneler muvaffakıyetle başarılmış 

olan bu mühim vazife bundan son-
ra hariçteki münasebetleri temin ve 
idame için M. Keıpenessy, dahildeki 
işlerle mcsıgul olmak için de M.M. 

Bernat ve M. Vnrkonyiye devre -
dilmiştir. 

- - o---

Afman milli 
takımına 

Sekiz Avusturyalı futbolcu 
çagırıldı 

.Almanya 29 kanunusanide Hey -
sel stadında Belçika milli takımı i
le yapacağı maça, antrenman ol _ 
mnk tizerc Silezya ile bir oyun oy
nıyacaktır. 

Bu oyun için Alman takımına iş
tirak etmek üzere 8 Viyanalı oyun
cu davet edilmiştir. Bu oyuncular 
şunlardır: Ilauemnn, Stroh, PC'sser 
Raftı, Skounıal, Vagner, :Mok ve 
Nömcr. 

Bu nm 17 sindC~~JI 
• bC"t 

rma de\·a m eden .,111ı'jtj 
istişare heyeti, ı1 ~ıııı"' 
toplanmak üzere illi JllrJil 

Son lçtimııhırılıı 1ı1ıt 

kınılaki taliınatnıııt1cl1°r 
~anrir~ ':rr~ıcccl• !', A 
~·m t'ıl.lmı-:~a ', 

- Cenubi ~111~~~ 
Cenubi Amerıka rdır: 

len neticeler şun~ıı5 ı ft 
Para~ay Şili)'l ·.;! 

toru 5-2 ma~~ 

Çekoslovakya~:e 
İlkbahar geırneıd ıŞ Jeli 

lovakya takrmları k . c 
bir turne tcrtib ctJll~il' 

r!11' il 
Bu maçlar bil> rJ ( 

takip edilecek v.o ı~:trıt 
yanrn ı utboıctcıcı 

na koyacaktır. rııU 

Bu maçların en çı ~ 
Sla\•ya - Sparta rnıı 

sanide yapıl~ jırı 

Fransa rı1 
ta kırf1 1çsj 

Avustralyaya 
1 

it 

Fransız milli tııltrJll {ıl 
ı ·g. 

mnk için A yustrıı ) Sidll 
n· 

rasyonu tarafında 
~ ' mıştır. \.0ıııı _:,ı 

Fransız federal\; r:· 
Jiıl 

içtimada bu tek ıııı /.1 

Fransız milli takt 

gitmiyecekti~ ı 

. kırt1 
Belçı ka ta ·.11V~ 

• ,,,. 1 

l!:i muhırrı kıer· 
geçirece ı; 

·ndC ~ 
21 şubat ıa:ı~ı i Jllu 

B muhtelitıerı ık 
geçireceklerdir. }lt~~rJ 

Belçika A tal<Ifl11r#ılJc1 
· · ıc l<!l rı dra muhtelili ı 

1 
,.c 

zıl şeytanlar" Isl11 Jt"1 

mı da Şar1ruad3 rrı" 
Za vlen takımıyla. çıı 
dır. 

1\ütiiplıanc 

do~t una: l k kıt 
- Tlu "Dağcı 'pııttJ•tJ 

için merdiııeıı ya b;ıtı' 
. klılo'' medık. Mera 

11
,,,tJtJ 

rakmıyorlar .. l 1 



HABER - "Jlrlanl ı»oft&l'I 
=========ı-:====~==~====~~=======~~ 

T 

Ben bu merak içinde Fıçı adala· 
rında gemimi yana;tırdığım zaman 
Okyanus denizlerinde!d kızıl :k· 
şamlann son hüznıderi "-ilİnmiş \'C 

ses5iz denizlerin iıstune 'ahşi Poli· 
nezya ak5'lm1arının yıldızlan serpıl· 
meye başlamıştı. 

Bekar klübünden aldığım ikiz er· 
kek çocuğunu 1 lindi.,tance\ izinin se 
rin tutan yap~aklan arasında \C 

ağzında garip bir cmzil,lc hindi tan 
ce\'İzi suyu emerek büyük bir ihti· 
marnla beraberinde gizlemiş olan 
Pohua hepimizden e\'\ el karaya at· 
ladı \'e hemen şimale doğru dônerek 
küçük ay, yıldız kümesine doğru 
p.rmaklarıru uzatarak adayı Pokw: 
!adı 

( Det'amı ı·ar) 
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Haı a,,eır" n n tı:a rrn Gııô Romaı ın a: 4~ va(llgaılfD: Dklmnm 

A bdürrahman iki eline iki hançer 
alarak bağırdı: Gelmeyin I 

Nirena bir hamlede yerinden fır- nin elinden kurtulması mukadder - kar bu suallere cevab vermedikçe, mış olacaktı. 
1adı ve çekmecenin gözünden kap- dir. Sokaklar kan içinde, feryattan bu meçhulleri çözmedikçe büsbUtün 1 Hilnkar o gece, yakında başlıya.
tığı hançeri NilUferin göğsUne sa - halk ürperip kaçıştıJar. sinirleniyor, bilsbütiln kendinden cağı Avrupa aeferine bizzat iştirak 
vurdu. HilnkAr Orhan ve etrafmdakUer geçiyor, haykırıyor, iradeler veri _ edeceğini de söylemişti. 

-11-
- •'Vakit geçtlkçe,, dediniz. Çok 

bekledi demek? 
- Yirmi dakika kadar. 
- Sinirleniyordu öyle mi? 
- Evet. !kide bir saatine bakı. 

yor, S<>kağx gözl\lyordu. 
Rokur la.fa karıştı: 
- Ne istlkamete bakıyordu? 
- Her istikamete... Sağa, sola, 

öne, arkaya.. Fırıldak gibi dönU -
Bu hareket o kadar b! olm~tu odadan fırladılar. yor, en küçük cürümleri olanların Gece yarısını geçiyor. Sarayda el 

ki, Ahdürrahman önliyemedi. Fa - Kara Abdürrahman hançerlerini kellelerin.i kestiriyordu. ayak çekildi. Htinkar yarı soyun - yordu. 
w J Fakat bir taraftan da halk me-- mu". bır' halde kenardaki ge ... ;" mln- Didiye sordu: kat Nillifer biraz kenara çekiliver_ saga so a sa.vuruyor, ve kopan ö. .... "' .........ı _ Sonra? 

meğe muvaffak ol.muş ve hançerin lUnı feryatlarına kendlsin1n de ulu- nundu. Ölenlerin arasında Nirena _ derin üzerine uzanmış, Bizans pren-
nm bulunu"U dedikoduları arttır • sesın· in söyledigıv· bir "arkıUT dinli - - Sonra benJm eandığon gibi koluna eaplanmasiyle Ant ölil.mden malan karışıyordu. ,.. ,.. .;· 

bir kadm değil, bir erkek geldi. A:r-
kurtulmuştu. Beş kişi de paramparça oldular. mıştı. yordu. 

Bir feryatla yere kapandı. Birinin gözü delinmiş, diğerinin kar- Son zamanlarda hllnUrm kadın Kapı vuruldu. 
Kara Abdilrrahman Nirena.nm m deşilmiş, bir diğerinin beyni par- meseleleri üzerine pek düşmesi za. HllnkAr önce aldırış bile etme • 

kafa.ama bir yumruk vurdu ve ka- çalanmış ve diğer ikisi de kalplerin- ten halkın sinirlerine dokunuyordu. ml.şti. ÇUnkU bu saatte ona devlet 
dm ağzından, burnunda kan boşa- den aldıkları yaralarla derhal ölmüş Bu işte de bir kadın dalaveresi ol- işi arzolunamazdr. Saraydan da hiç 
narak masanın aıtma yuvarlandı. tü. Abdilrrahm.an karşıdan gelenle. duğu aşikardı. kimsecik hünkitn bu vakitte rahat-
Kara, NilU!erin kohmdan akan ka- ri gördU. Önlerinde hünkar da var- Neler söylediler, ne dedikodular srz etmeğe cesaret edemezdi. 
nı g<5rilnce hayktrdr: dr. kapıldı! Herkes tenbihllydi. Sa.rayda bil -

- Vuruldun mu? Hançerlerini elinden bırakmıya - HUnkfır korkuyordu ve korkmak- hassa erkenden el ayak çekilmiş, 
Nllilfer inliyordu. Abdilrrahman rak öndeki sokaklardan birine sa- fa da haklrydı. şevketlfuıun rahatsız olmaması i -

dellrmlş gibi, azgm bir boğa gibi çı- pıp bir ok gibi koşarak kayboldu. O da. kendi emniyetini temin için çin bütUn tedbirler aimmxştı. Bu i
ka.rdığı hançerini Nirenanın yarı HilnkAr Orhan çılgına dönmilştü. j saray muhafızJarmı arttırmıştı. tibarla kapı vuruJmamış, öyle gel • 
çıplak vtlcuduna batırdı, batrrdı. İşte artık bUtiin hakikat anlaşılı - 'ı Fakat anlryamadığx noktalardan m.iş olabilircU. 
VUcudun br~akla açılmış deliklerin. yordu. Demek Arab kalfayı da kat. _ biri de şuydu. Neden Abdürrah _ Bir daha. vurultfu ve daha §iddeL 
den kan fışkırdı. leden Kara Abdürrahman olmuştu. : man sarayla uğraşryordu? le vuruldu. 

D:ışarda sesler duyuluyordu. Ka- Demek Nirenayı parçalıya.n oy • Şaki değildi, sarayda büyümU~tU. Prenses duydu ve gecenin bu sa-
ra. tçln bir saniyenin bile kıymeti du ve belki Nilllferi de vuran Ka- Neden hllnka.rm şahsına düşman • atinde bu hızlı ve gürilltülU vuruş-
vardt. NilUferin ne yara.sına, ne ha.- raydı. dı? ta yine bir fevkala.de bir hlüdse o-
line bakamadan kapıY: açtı ve ko- Bu ne kana gözll susamiş adam- Fakat bütün bu meçhullerin ceva- la.cağı hissi kablelvukuu ile birden-
ridora fırladı. dı! Bu ne mel'un bir katildi! HUn- bını bir gece bizzat Kara AbdUr - bire susarak hünkAra atıldı: 

Bir haykırma. duydu: karm hiddeti bir haysiyet halin • rahmandan öğrenmek nasib olmuıı- - Ne var Teodora.? 
- Dur bre me11ln! deydi. Mütemadiyen haykırıyordu: tu. Bu hadise hiinkftrm bir ta.raf_ - Kapı vuruluy<ır şevketlflm! 
Durur mu hiç? Merdivenleri dör- - Yakalamak lazımdır. Onu ka - tan hayretini ve bir taraftan da Hünkar dinJedi. Filhakika. biraz 

der dörder atlrya.rak. sokağa. fırla. çırmaymız. takdirini mucib ol.muştu. sonra daha §iddetle vuruldu, hUn -
dr. Fa.kat çok uzakla.şamamııı, beş Hünkar kendi eliyle boğacaktı. Vakadan iki hafta. sonra soğuk Ur haykirdr: 
muakkibi yetişmiş ve AbdUrrahman Şimdiye kadar böyle bir hadise ne bir akşam hllnk&r Bizans prensesi 1 _Bire mel'un kimsin bu saatte, 
çepeçevre sarılmıştt. iş.itilmiş, ne de duyulmuştu. Hün- Teodora ile yine baş'ba.şa bir zevk ne dilersin? Rahatsız edilmemem.i 

Kara Abdil.rrahınan arkasını bir kAr sarayına girip birkac;; kişiyi bo- alemindeydi. söylemi§tim, Defol! Her nasıl bir 
duvara dayadı ve iki eline iki han- ğazladıktan sonra kedisini saranla- Artık hadise unutulmak ti.zereydi. mesele varsa bile yarın arzolunur. 
çer alarak bağırdı: n da delikdeşik eden bu adam bir Verilen haberlere göre de Nilüfer Bu hitabdan müteessir gibt gö. 

- 'Üzerime ytlrüyeceği parça par- insan değil, bir canavardı. iyileşiyordu. Tam şifasından sonra rünmiyen gür bir .ses cevab verdi: 
ça. ederim! SUvariler etrafa dağıldılar. Her zaten vakanm iç yüzü de anlaşıl • (Devamı var) 
Beş kişi duraladılar. Oyuncak de- yere haberler gittL Kara Abdürrah. 

tık manzara. beni a.J!kadar etmez
di, gözetlemekten vazgeçtim. 

- Gelen nasıl bir adamdı? 
- Uzunca boylu, genç biri ..• Sat-

rançlı kumaştan bir kostum giy -
mişti. 

- YUzU? 
- Yanaklarını ve çenesini g5r • 

dUm. Başmdaıki gri şapkasmı göz -
lerine eğmişti. 

- Görseniz tanıyabilir misiniz? 
- Elbisesinden muhakkak tanı-

rım. Çehresinden de belki .. 
-Ya? 

- Evet. Beyaz ve pembe bir yil-
zü vardı, adetA kız gibi. Hatta şüp
helendim, ıeydeıı ... 
Kadın mahcub bir ta.vırla gözle

rini önüne eğerek cümlesini yarıda 
bıraktı. Didiye : 

- Anladım. dedi, gelen delik.an.. 
lm.m ahlaksız biri olmasından şüp

helendiniz değil mi? 
- Evet. Fakat şUphem doğru -

dur diye iddia edemem. Çilnkü a
ra.baya bir' daha bakmadım. Niha -
yet çiçekçi kız gelince koştum. O
nun söylediklerini biliyorsunuz. O. 
nu benden evvel dinlemiştiniz. 

- Evet. Onun ifadesini aldık. Siz 
hiçbir §ey unutmadığınızdan emin-
siniz ya? 

ğildi bu, Kara Abdlirrahmandı. manm başını getirene htinUrm bü- Çapraz eğlence : şer harflik ikişer kelime aranacak - Bildiklerimin hepsln1 s6yle -
1çlerlnden uzun boylu biri hay • yük bir para vereceği ilan edildi. 

kırdı: Davullar çalındı. Mllnadiler çıkan-
- Bire ne durursunuz? Hllnk&r dl. Halk bu dehşetli hlidiseden lir -

bizi dumana. çevirir. Atılın mel'O. • perdiler. Kara AbdUrrahmanın adı 

nun Uz erine! tekrar korkunç bir hava estirdi. 
İki kişi ealdrrdılar. Kara Abdıir- Sokaklarda, evlerde, şurada bura 

ra.hmanm saçları dikilmiş, gözleri da herkes, bir yerden çıkıverecek 

kanlanmış, ağzı yana doğru kay - gibl bekledikleri Kara Abdürrahma
mış, korkunç bir yüz bağlamıştı. nm hayaliyle huzurlarını kaybetti _ 
Uluyarak iki kişinin üzerine sal - ler. 
dırdı. Feryatlar mahalleyi sardı. HUnk!r "Sarayında kan gövdeyi 
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3 

7 
8 
9 
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0 x 
0 )( 

0 x 
0 x 
e x 
0 :>( 

0 :>< 
0 )( 

e 0 x t> 

" 0 x t> 

" 0 x t> 

" G> x () 

t> 0 x t> 

e 0 x f) 

t> 0 )( f) 

" 0 x t> 

" 0 )<. t> 
Halle pencerelere üşüştüler. Sokak- götUrmüştU. !ş Osmanlı lilkeelrinin ~O e x f!I 1 0 ~ t> 
]arda.kiler ka.çıetılar. hududlarmı aşarak Bizansa kadar, 

Bir adam koşarak saraya gireli diğer milletlere kadar intikal etti. 
ve telaşla hünkan aradı. Kara. Abdürrahman ele geçıni -

Orhan, Nilüferin vuru1düğu ve yordu. Nilüfer hastaydı ve vaziyeti 
Nirenanın delikdeşik edildiği odada izah cdemiyecek bir haldeydi. 
tüyleri ürpermiş bir halde ayakta. Hünkarın halledemediği noktalar 
ve ne yapacağını şaşırmış bir hal. çoktu. Nilüferin Nirenanm odasm
de duruyordu. da ne işi vardı? Nirona niçin yarı 

Herif, hilnkArm ayaklarına. ka - çıplak haldeydi? • 
panarak= 1kl bardak içki ne münasebetle 

- Gevketlfun, dedi, Kara AbdUr- masa üzerinde duruyordu? Nilüferi 
rahm(l.D. yakalandı, fakat beş kişi - vuran Abdürrahman mıydı? Hiin-

-·~UJJElmr•:ınJ0 m!tmıJ&lin·u;ıemu•• 
Biraz öurduktan sonra, hafif bir sesle 

Bugünkü şek.il yine bir çapraz
dan fazla bulmaca halindedir. 

Evvelce bir örneğini yaptığımız 

bu yeni şekilde gördüğünüz biribi
rine benziyen ve alt alta konan nok
talı yuvarlaklar hepsi ayni harfler. 
dir. Keza zarb :işaretleri de hep ayni 
harf olacaktır. Ve bitta.bf, yarısı 

karalanmrş daireler de hepsi ayni 
harftir. O halde sollu ve sağlı iki 
kısma ayrılan şekilde her sırada be 

• • ,,. • .;, • -!. ' • .:. • ; ~·.:ı . 

demektir. Yalnız bu kelimelerin ü- dim. 
çer harfi malflm olacaktır. 

Asıl mesele de bu blribirine ben-
ziyen harfleri bulmak ve "Sonra ke
limeleri teşkil etmektir. 

Şimdi söylediğimiz malnm.larla. a-
raymız bakalım, 

Soldan sağa: 

1 - Sert • Bir nevi iptidat ayak
ka.bL 

2 - Konuşan - Meşhur §airleri
mizden birinin ilk adı. 

3 - Oynatmış, (yan mecnun) • 
Kmlmtş. 4 - Bir ta.rafı ayrılmış -
Hocaların başlarındaki aJA.meti fa. 
rika. 5 - Bir esef ifadesi - Sadakat 
gösteren. 6 - Yere çakılan direk -
Fısk yapan. 7 - Yanmadan basrl 
olan şey - Deniz ,vasıtalarından en 
kliçUğU. 8 - Vakrt gazetesinin sa
hiblerinden • Çorba için kullanılır. 

9 - Çatılmrş - Mai!imsi. 10 - De
niz hayvanlarından en bolu - Cum-
hurfyetimizin vasıflarından biri. 

Gazete satıcısı kadmm arka.em • 
ran Rokur, muallJminden söz söy
lemeğe müsaade istiyen bir talebe 
tavrryla, parmağını kaldırdı. Şef 
göz kırptı. l3unun Uzerine Rokur bir 

sual sordu: 
- Bu adam ne taraftan geldi? 

Şehir tarafından mı yoksa "Promö
nad Dezangle" tarafından mı? 

- Şehirden geldi. Otomobile gel. 
mek için caddeyi kar&rdan karşıya 
geçtiğini gördüm. 

- Arabanın etrafını dolaşıp kal
dırım tarafmdan mı arabaya girdi? 

- Hayır. Kaldırıma çıkmadr, o
tomobilin cadde tarafından içeri gir 

di. 
- otomobildeki adam onu gö • 

rünce hayret eseri gösterdi_ mi? A
rabada o esnada ne oldu? 

- Görmedim. Tam o sırada bir 
müştı:-ri arabayr g()rmeme mani ol
du. Müşteri gidince baktım. Fakat 

lllfm~CBE~'~l'!~rnm-0~_,,~n••ı 

tekrar .ın, W!Y:~I._~,,, 
-"Harabe çocuğu,,f Sonra daha yüksek ~~~ .. ~~~ 

cici bici şeylere dü~kündilrler, değil mi? 
- Yeşilpmar kızlan da böyle değil mi? 

mesela siz .. 
- Ben mi? bir sesle tekrar etti: 

- Çok gilzel!.. Falrat bu ikinci tablo .bi· 
rincisine benzememeli.. Harabelerin bir 
çok c.ephe1eri vardır. Şimdi birincisinden ta
mamen farklı bir cepheden görecek şekilde 
bir yer intihap etmeli! .. 

- İsterseniz bunu beraber ararız, olmaz 
') . 

mı. 

Birden karar vererek: 

- Pekfil~. dedi. Size biraz yardrm etmek 
benim iç,in zevk olur .. 

Sonra mahcup bir tavırla düzeltti: 

· - Vakia size en ufak bir yardımda bulu
nabileceği.mi ummuyorum. Ama, çalışma-

nızı seyretmis olurwn ki bu da benim için 
bir zevktir. 

- Demek ki anlaştık! Yarın yeni bir tu· 
al a!rp geleceğim. Beraberce mu\'afık bir 
yer intihap erleriz, olmaz mı? 

, 

- Yarın mı? .. Fakat sabahleyin gelebile· 
ceğimi ummuyorum. 

- Ziyani yok; öğleden sonra olsun! 
- Peki, öğleden sonra olursa gelirim! 

O zaman boşum. Yün işimi de beraber ge
tiririm .. 

- Muvafık! "Harabe çocuğu, yün işliyen 
ÇTplak ayaklı, ufak bir köylü kızı olacak .. 

Diıin~n dibinde de köpeği yatmış buluna
cak .. güzel mi? 

- Buraya kadar güzel! 
- Gene bu elbise.'lizi giyin.. Size çok 

uymuş. 

- Saçlarımı da iki kalın örgü yapayım .. 
Başıma işlemeli bir örtü alay:m .. Tam bir 
köylü kılığı olsun, olmaz mı? 

- Çok güzel bir fikir! Bu daha iyi otur. 

Fikirlerimizi teati ettikçe, gözümün ö
nünde yeni tablom canlanıyor, tecessüm 
ediyor ve şimdiden büyük bir zevk ve mem 
nuniyet duyuyordum. Bu genç Anadolu 

kızı eğer sözünden cayacak olursa çok mü· 
teessir olacağım. Genç kızın resmini yap
mak fikrini o kadar benimsedim ki .. 

- Göreceksiniz, küçük bayan!.. Ne muh 
teşem. olacak! Bu zahmetinize mukabil size 

vaadettiğim kopyeden başka, bir de güzel 
eşarp hedi)·e edeceğim. 

Bu, birdenbire İçimden doğan söz üzeri· 
ne, iri, koyu gözlerinde hafif bir istihza pı· 
rıltxsmın yandığını görür gibi oldum. Fa· 
kat gülümsiyerek, sadece: 

- İşte, tam bir İstanbullu sözü, dedi; 
l stanbulun kızları, galiba, böyle hediyelere, 

- Öyle yal Bakınız siz de ne kadar sils· 
lüsünüz: lpek çoraplar, dantelli bir önlük 
parlatılmış, penbe tırnaklar!.. diyebilir mi· 
siniz ki YeşiJpmar kızları diğer hemşirele· 
rinden daha az süse düşkündürler? .• 

Çocuk gibi yüzünden bir gölge geçti, ve 
biraz sert bir sesle: 

- Bununla beraber, sizi temin ederim ki, 
buranın bütün genç kızlan, tuvaletlerinden, 
süslerinden ziyade, günlük ev işlerile daha 
fazla meşguldürler .• 

- Belki .başkaları .. Fakat siz, güzel ba
yan? .. eminim ki süslü, cici bir elbise sizi, 
ev işinden f aıla alakadar ederi 

Büyük iri gözler gene çelikleştL Fakat bir 
kere ok yaydan fırlamıştı. Mütevazi hayat 
şartlarının icap ettirdiğinden fazla tuvalet 
yapan bir kıza karşı ben yaşta erkekler, ne· 
dens~. her hareketi mübah görürler ... 

(Devamı va) 

Nakleden: f.~ 
ul§man adam elinde tu~ ~ 
yi ;Vii.z.leri hizasmda ıtal 
bir ııey göremedim- -11tl 1 

- Sizden o sırada »-
mUşteriyi tanır mısın.JS ~ f el. 

- Tannnaz olur ınu ell ,t> 1 

ka.it bir binbaşı ••• Selld ete P' 
denberi ayni saatte gaS ~ ' 
geldi mi saat muh~1 dB ~ 

- Demek saat taJll 
11 

, 
ranç kumaştan kostilJllİ 
mobildeydi. 

-Evet. 

-Sonra? ~-
1 

- Sonra. bir daha ~ ~ 
man şişman adanı yal /Jfet' 
sini elinden bırakıJ:ılŞ, lt~I 
ru da.yıyara.k uyuyordıl· IJS~ 

1 şUphe gelmedi .src.e.kt$!1
1
,r -u'r 

tmn.ış olabilirdi. Şi§lllaıı 
dir, kocam da... . .ıı.J 

- öteki adanı.m gittw"" 
diniz öyle mi? 

- Evet, gönnedi?ll· ot ,,. .ıl 
- Bu meçhul ad~ ef>e?, 

nekada.r kaldığını t~eriıJ' 
- Birkaç dakik&· 

dakikadan fazla değil• 

Bir süktlt oldu. J3tl ııeııl 
zihnen epey yorutdult1 rdll: 
gazete satıcısı kadın ~ J3ııJll f 

- Gidebilir miy.lın · 1 
caklarınız bitti mi? ele dl 

Polis §efi cevab veflll 
nıyordu ki kapı vuruJdtl- ~ 

- Giriniz. ri ~ , 
Bir sivil memur iç~ . e ~ 

lis şefi rahatsız edil,_ııyl 
_ _,,..,Jıı.. .,.. ..c! 

kılan bir adam ta.vı•; ots~<J'j 
- Ne var? ne .iStiY & f'ıl 
Memur, şefinin yanJ11 l.lJ!'e 

ve kulağına birkaç ıcertJştıı· ı 
dı. Didiyenin yilzll tıuıwıe~ ı 

- Pek aıa.. Dedi· S ,JPJ 
sin. Madamın ifades!Jlİ 
ten bitirmiştik. ./. 

Memur çekildi. .p ; 
Gazete satıcısı ıtad111 ;;1 

~ştı. Didiye onu kıı.P / 
gurladı: , .J 

ııı• ,. 
- Teşekkilr edeı:iıt1 ~ 

ki sonradan da maJOJllfl 

racaat ederiz. f)l 
~e .J 

- Hayhay efendJttl·jiJJJ· r 
terseniz emrinize tıı.b ,tpft.ı 
Kadın dışarı çıkııl" ç :J 

şefi, Rokura döndü: ~"' f'ı 
~ıuıı~J 

- Spanopulosun of; !J&!>"':.Jf 
ğinl haber verdilel'· ıe.cV ~ 
düğünü haber a}n'lJŞ 0 1 
de... ~J 

Cümlesini taııuun1aJll~ ~ 
Ianıadı. Kapının öntilJd~ f 
oluyordu. Bir n:ıilil~-o~~ 
ettiği seslerden ıuıl ıdıJ• ,-~ 
den kapıya hızla. vuru g.ıete ~ 
dma kadar açıldı ve g uıı tJJ1JI 
ka.dnıla iki polls ve ~çetl '. 
delikanlı itişe kak~ıı. ~~· 
Kadın avaz ave.1l b& /ı 
- lşte bu! tanıdJlıl-~~ ~I, 
EUyle, iki polis ~ 0f(i11· • './ 

delikanlıyı fljaret e~1ıtıf6) 
se, şaşkın bir halde, ' / 
ediyordu: 

1 
y.ıtf 

rıJJ". 
- Bu kadm çıld• l 

rim şunu susturunıl:~Jı11':~; 
Kadın daha fazla. ışııt'? ~ ~· 
- Ben mi çıld:ırrn duııJl~~f 

şmıda benim elhafll değil 
mem işine gelmiY0l' 

Derneğe başla.dl· ettl: .6 
d ıısıe .ııJI"' 

Polis şefi mil a ~ "' ~ 
- Rica ederiıtı !lll~: 6' 
Kadrn alınarak b3 e~ ~ lı 
- Siz de ml? peıtl e1' ~~ 

söylemekten meneU:,-oı! 
1 

j 
nuz? Katil bu adeJll uıı~ ıl'J 
mek için ne bekliY"~l' te9, 
Olduğu yerde t~rt ;ıll~ f 

Dslikanlr da sesı-ııi 1et 
,~t 

başlamıştı: dtııı· 
_ Sıısturun şu t<:ı. ıJ 

lüyor bu ! ( oevafff' 



HABER - Akııam po!ltast 

lf otırolorı 

Yazan: !kimim 
b ""latan 
" ve vesikaları veren: A.K. -76-

0~en Cevahirciyan akşam saraya gitti ve 
sonra döndü 

--' 

Mücrinı ka 

İstasyonu köşke bağlayan yol 
uzun .clduğu için Pol köşke var
dığı zaman ortalık bir hayli ka-

n vakit Corc arkadaşına sordu : 
- Eh söyle bakalım, Talya 

hakkındaki fikrin ne? • 

t 

ın 

Çeviren: Suat Derviş 

?~~bit dikk u_ece yarısından 
ılr~~ atsızlik yapa- denlerin isimleri de ayrı ayrı ma- j ıslah etmiş bulunuyordu. Ropen Ce 
""ICi l anı 1 ş 

rarmıştı. - Aman pek sönük, pek silik 

- A ..• Yok iftira istemem. Ev
Yela bilirsin ki karımı severim ... 
Sonra böyle aşk faciası kahrama
nı meş'um kadın tiplerind::n pek 
hoşlanmam. Saddiği her şeye ter. 
cih ederim. Sonra senin gibi his-

~ \ lllektubtın . ~Ydunnuş. IQmdu. vahirciyanm, çetelerin bu tarzda ha-
tıl<!~. l3un ıc;ınde Kara- Şimdiye kadar gafil gibi davranışı reketlerinin önüne geçmesinde en 
~~ Uluııda Un l\erunyan Ka· hesaplıydı. büyük amil bittabi Hınçak menfaii 
· ı\kj hnr.. ko§Uphe ''ok. Bunun- P k k 1 ak · · d ğ'ld' "' " anos ·açan ·o CU'-'U vurrn - ı,..ın e ı ı. 

ı::ca nuşt ... " y 

bil,,,_~izi A. Ugu şüphesiz- ateş etmişti ama, tutturamamıştı. 
ta~ için :ronyan işine Gülbenk ve Toros çeteleri de Bur-

~(kdır.1-ıaıb u. tedbirlere ba~ honda dere kenarında bir ermeniyi 
ier~e liizu:

1 
bence böyle katletmişlerdi. Bu enneninin Hın-

k vadis· vardır. Torna- c;akh olduğu ve öldürülmesine hiç 
'\ . ..,,;""/. ·ı-. a ınl ele neler '-'apabı'- b' beb l d ğ ~,, .. 

11 
~ ,, ır se o ma ı ı anlaşılmı~tı. Gül-

\'t g~ t lihsa~n:z. benk bu ermeniyi sırlarını bir bas-
o~t!tse And &erek Torna- kasma söylerken yakaladığc için 

ardır. a on Reştuni mu- öldürdüğıinü söylüyordu. Fakat To 
'- arı ı.. . Unların b" 'b· . lfı~~daı •ıcr ıkis· . ırı ırıle ros teyit etmiyordu. Bu da ikinci 
tı~ •dır . ., ının de izaleleri bir pottu. Bu suretle Ilmçaklar a-
~'alı~ bu &öıı rasmda bir "havf ve haşyet., başla
lq}'te'rciyanın e b~ıhnca Ro- mış bulunuyordu. Tomaran bu ya
t,, takdır \'e zeka- dide de aciz kalmış gibi görünüyor-

.4.ııt oı~.- mÜtnkün de- du. Ç.Ctelerin böyle istedikleri gibi 

Bu hareker. asıl gayeyi kaybetti
rerek biran evvel Ilınçak hadisesinin 
ortaya dökülmesine sebeb olabilir 
ve bu.suretle hükumetin hazırladığı 
tuzak tahakkuk etmiyebilirdi. Bu 
tehlike kar~ısmda çeteleri ba~ıbo~ 

hareketten menetmek icap ediyor
du. Bunları hep bilahare öğrendik. 

Tomayanm hükU.met kuwetleri 
hakkında edindiği malumatı Ropen
le beraber kemali dikkatle dinledik. 

Aşağı yukarı errnenistan olmasını 

istediğimiz mmtaka hudutları tama
mile hükU.met kuwetlerinin elinde 

Kendisini bir ay için davet e- bir şey!. 
den arkadaşı Corc çok es'ki bir - Aman, görünüşe aldanma!. 
maziye ait dostluklarının icap et- Hani bir söz vardır: Uyuyan su
tirdiği samimiyetle onu karşıla- dan kork derler. İşte bu ufak te
yarak hazırlattığı odaya götürdü. fek silik gördüğün kailın, karşı-

- Bana bak, iki gözüm, burada sındakini, ölüme sürükliyecek 
rahat edeceğe benziyorsun de- kadar kendine bağlamıştı.. Ken
ğil mi?. Bir eksiğin olursa Allah disi asıl Çakların gelinidir. Şimdi 
aşkına çekinmeden söyle.. Ka- hatırlıyorsun değil mi? Artur is
rımla misafirlerimizi ancak akşam mindeki sevgilisi - bilmem hang' 
yemeğinde görebilirsin. Hoş, ye- meseleden - silahı evvela kadına 

mek vakti de geldi zaten, ancak çekmiş, arkasından da kendi vurul 
hazırlanmağa vaktin var.. Ama muştu. 

dur evvela sana bir şey söyleye- Vakia Talya bu işi hafif ya
yim: Burada misafir kaldığın ralanma ile atlattı ama bu vak'a
müddetçe hcşanmadan, rovelver- nın gürültü'iü aylarca, hatta sene
den bahis yok! Aksi takdirde gaf !erce etrafta çalkandı, durdu .• 
yapmış olursun. Her halde bir kıskançlık meselesi 

- Gaf mı?. 1J!acaktı .. İşin asıl feci tarafı, vaka 
- Evet gaf yaparsın, çünkü kadının evinde geçti.. Tabii ar. 

lerime kapılan aşk amatörü de 
değilim .. Haydi, haydi itiraz et
me; Tal yanın şiddetle alakanı 

çektiğini itiraf et, utanma ... 

Pol görünüşte "kat"iyen, vallahi 
hata ediyorsun, hiç te öyle bir ni
yetim yok.,, demekle beraber he
men ertesi günden itibaren mah
cup ve çekingen görünen Talyanın 
samimiyetine girip bu aşk için ya. 
ratılmış kadını yakından tanımı
ya azmetti. 

Hemen işe başlayan Polun bü
tün gayretleri boşa çıktı.. Genç 
kadın Potun gösterdiği alakayı 

anlamamış gibi davranıyordu . 

""'1 l'alı hareket etmelerinin önüne geçilemi-
~U a,.,_, ieYb~ b'!u, dedi"" Senı·n d I ~ıı.ıı( ""' ... yor u. Ialbuki bunun zararı çok 

\'n. 1'enas
1 
~kaçama~. büyük olacaktı. Bilmem nedense Ro 

~. v'ıat ha ' ~aySe . vı dak.. \'al' . n, Boğaz- pen Cc\•ahirciyan bu işe çok ehem-
ısı \' ısınde Ak . 

teteİ .ıldıı dağı . dağ, mıyet venniş ve Merzifona gelince 

b:.:lunurordu. Fakat Tomayanm 
aldığc haberlere nazaran bu kuvvet-

ler çok azdı. Ellerindeki cephane bir 
haftadan fazla tahammüle müsait 
değildi. 'ti at <> cıvannda önce bu işe vaziyet etmişti. Panos, 

llosta ?ı.tellifon:nıatıyorlardı. Gülbenk, Bedrosoğh.t Misak ve To- Burada gene mühim bir 

misafirlerimiz arasında karımın kasından boşanma .. Hem öyle bir 
yakın akrabalarından bir kadın boşanma ki sorma!.. Talyayı her
var. Bu hatuncağız ortalığı biri- hangi bir tehlikeden korumak içi:ı 
birine katan bir aşk · macerasının kc<:asını aylarca nezaret altında 
kahramanı, adı da Talya... Fazla bulundurmak icap ~tti. 

Vakıa 'kadını ürkütmemek için 
Pol pek açılamıyordu. Ama kadı

na karşı gösterdiği hürmet biraz 
kapalı, sonra daha açık olarak 
aşktan bahsetti. 

Gözleri yere eğik, yüzü kıpkır
mızı, bir şeyden ürkmüş saf bir 
çocuk haliyle, delikanlının aşk ve 
hasret dolu sözlerini dinleyen bu 
kadın, bu haliyle ha'rikulade gü
zeldi. 

~ı..t~ilnı.j,, atasında gene rosa şöyle bir tebliğ yaptırdı: "M er· kaydetmek isterim. 
~ .... 'ltQıı-. '.i• &ene 

noktayı bir şey sorma şimdi.. Yemekten - Şimai hatırladım, hatırla-
sonra etraflıca anlatırım. dım .. Hay Allah müstah1tkını ver-
Yalnız kalan Pol, bir daha itina e- rin ! Bu maceraları ya::-atıın, ufo!< ,~ "lll~ Po Posta kol- kezden emir telakki etmeden yapı!a-

~tl• 11 n:.-. .,11 stadan 120 aı- c k · t ·· h h ... , ~"'il "' nınt a ıcraa mım asıran şa sınıza a-
tr1~1Sti. ş, 'Ufak tefek it teldkki olunarak, bıı hareketin 

i,~ı:ı~ SUretıe tek Hmçak gayelerine zararı ı•e faydası 
ı..-~i&fi ltı.aları h{ik rar hare- noktasından tecziyeniz ııeya taltifi-

n ha · A.Ielad {Uneti tah- niz cihetine gidileceli malmunuz ol-
du. ~a llıüh~m~tiye taki- sun. Şu mı7him anlarda resen iş j'aP 
~lif y ır ~y ol- mamak lôzımgeldiğine and içilmişti. 
l\i\bir ~tlerde ınev . lJ' r llınçaklı bu yemine sadakatini 

bu areket zı alan as- isbat etmedikçe kendisine komite-
'~ hu Usta Yoktu. liınçak nin itimadı kalmaz.,, 

i> kollıite .etle~ce ınaıu- Ve gene böyle zaptiye Mustafa-
"' . ~e bıldi · ·11.tı~tt· rrnı~ler- yı öldüren Gülbcnkin merkezden ta-
~~an b~·de l'tıütaıea limat almadan bu hareketi yaptığı 

Abdülhamidin Hmçaklar arasına derek çabucak tuvaletini bitirdi.. tefek, bu yerden bitme kadın mı? 
saldığı casusu Ropen Cevahirci yan Doğrusu aşka müteallik çok şey- - Tabii ya, ne l"Sr nett:n? Ken· 
hakikaten korkunç bir tipti. Zira, lere yüzü yoktu. Bir macera kah- disini iyice tam iıktan sonra ha
Tomayarun bir iş yapmış gibi ke- ramaru diye tanıtılan Talya ile la onu silik, scnük u:ü buluyor_ 
rr.ali hararetle Ropen Cevahirciyana daha yüzünü görmeden alakalan- sun? 1 Tabii v:ık'adan sC'r.ta bütün 
anlattığı bu istihbarat işlerini gene mıştr. kapılar bu kadının suratına kapan
Ropen Ce\'ahirciyan teddr etmi~ Ye Fakat kadını gördüğü zaman eh. Fakat karımın /ıtfka yüreğini 
cephane noksanlığı ve kuvvet azlığı müthiş bir suktu hayale uğramış- biliyorsun .. Misafir geldiği zam:ın 
hakmdaki malumatı yanlış olarak tr. Misafirler arasında bulu- !ar surat edemedik .. Arada sırada 
\'erdirmiş, Hınçaklılara emniyet tel- nan ü~ beş kadın Talyadan çok bize geliy.>\". 
kin etmiş. cesaretlerini lcrrmamı5tı. daha güzeldiler. - Bu vak'adan sonra, bari us-

Hakikatte bu teşkilat Ropen Ce- Hem Taİyada, insanı daha ilk lu oturdu mu?. 
\'ahirciyanın ten~ibi Ye takdiri ile görüşte cezbeden meş'um kadın - Zannetmem.. Bana kalırsa 

onun gösterdiği mahallere teksif o-. hali yoktu. Aksine o kadar çekin- aşk için yaratılmış. bir kadın .... 
Iunmuştu. gen ve mahcup duruyordu ki Böyle kadınların tek durmasına 

~ tr larar 1lll avdetirniz~t~eı: İçin anla~ılınca hakkında idam cezası 
~ıı. ~lan da ~r ı ıstıyor- verildi. Bu i~ Mihircan memur e-
11 ·iti: ~ktupları~Zdı en ses sa- dildi. Bu, çetelerin itaatini temin 
... t. ra,.., "' ıa Ropen Cevahirciyan muvakkat 

qatı..., :qclan d . cevap için mühim bir tedbir oldu. Gül-
zevkle giyinmiş olduğunu, ince imkan yoktur. Ama sütten ağzı 

gümrah saçlarının ipeğe benzedi- yandığı için yoğurdu üfleye üfle
ğini anlamak için onu uzun uza- ye yiyor. Yapıyorsa da ses sadası 

dıya gözden geçirmek icap ediyor- ye yiyor. Bfraz geliri var. Galiba 

t:_ "'11.i(ı t.... a hır h hükumeti toplamak lüzumunda ıs-
'll~ ~ti · aber benk Merzifona gelerek Tomayana 
ttı: t;'dj ı nıevveı rar etti ve yafta heyetini de davet et-
""~İ 1• • htiJaı a~_·ı. da iltica etti ve bir daha böyle bir ha· 

ı... "'a'""'- ~, tirdi. Teşkilatın faaliyetten durrna-
bı~ .. ııtn .. ·qra naıa ··""~1sınin rekete te~bbüs etmiyeceğine yemin 
~ oı fıııen ha ı ran ihtilfü ederek idamdan kurtuldu. smı istemiyordu. 

~tazı ~~clu. ~ amasına iki Ropenin bu müdahalesi vaziyeti 

~~st bıl'akını 
~ ?la dü~a ~. Araron 
'~'~er lce;~/aft_a heye 

daıııı.._, aı1anıış ~ hildikıe-
··~ tehıilc ' ~§len gene 

du. bir apartımana çekilmiş oturuyor. 
Yemekten sonra iki arkadaş cı- - Bana bak Corc, kadını sen 

(Deı,•amı va) gara salonunda haşhaşa kaldıkla- de tanıyorsun galiba .. 

Bu vaziyeti Polu bir kat daha 
ateşlendirdi. Alayla iş sahiye dö. 
nüyordu, kendisine öyle bir his 

gelmişti ki Ta!yadan sonra her
hangi bir kadın cnun için tatsız, 

tuzsuz, biçimsiz bir şeydi. Bu ka
dını kazanmak için her şeyi yapa
cak, hatti icap ederse evlenecekti 
bile ..• 

Evet, herhalde böyle bir hare
ket fevkalade orijinal yeniliklerle 
dolu bir hayat vaad ediyordu. 
Müthiş kadındı bu.. Heyecan 

ve hicranlarını saklamasını pek 
güzel bilen bu kadın Potun tahmi
ninden fazla enteresandı. 

Bu fikrini Talyaya açtığı za. 
man kadının gözleri mahcup bir 
heyecanla canlandı, dudakları tit

( Lıilf en say/ ayı çeviriniz} 

C...~. esine &iıın· 
tittı .,-~Yatıjr • ı~-

\'t a~ cıyan alt 
24.( KAHRAMAN HA YDUD KAHRAMAN HAYDUD 241 

· l!u Ya §anı sara-1b tııuıtıt rısrncı 
~ l'tiı attan an sonra 
~~i~en beır~nun ol-

ıı ona ~IYdı. Ertesi 
~tlıa }'<>la tık-
ll:ı' flostasını a...,, _ altisı n Çevrilmes· -"<ilflda er Ya ı e-

li lı( <la hu Plnıştı. 1-Iın-
lh.. •• -· ~lind hadise b' 
,~~~ e telfıkk· ır 
~ ~ı ~deıı auı bu, .. ~ olun
~ kı ,,. k~ırrn 'ük Parayı 

}'\ıı,._ -•ıı aı.... ı~. dj:r, • • 
flıı:"'<ltıd ·•ıı~ \'e b ~ennın 
•t llıuzt a Sö' lenen unun için 
'ltrı ·~ l!u ha . miktarda 
~ rı <la.ı ~et ~aı sıt \'e adi bir 

l ~ ~l UkQıne~ \'e kaçan 
u_ llu il) ''ttne · u husu t-
' ;r tarar lı".a be~~e Sebelı o~ 
~. ııl ırıd:ıh e bu · · 
raır._: <ırct\l. "'I Yapılcıı· l§nı er-
t ~ bıı ha gı <iı'Jaşıl 
1lı1 .ary laıb· .. 

tl{ı taı}~ılan U)'üktü ş· 
:.~ Şek . lm-

~ll~ltt ' ~t mu a\:t hMise-
hırdu.~ıre &ib~u~ o'duğu 
~ ltıi ttı~<lkat bu ~ılere don 

d~ Ultıall~ etlebilın ~0'.cunun 
~il! t tı:ı~ Clıılay CSını ve er-

't l~~~llnı IŞI h{ik • 
~Y "'llJ>a Celbetın· .ume-. 
&11. anııı btaklard ıştı. Ar-

tljı,_ \ı l, 
""Xla ll enctı~· 

)'~ b·~ı hail at\os \ e ~/erill<le} -
<>l1ın :1 }0r~~tı. Fkad"şlan 
tt ı~ \ı kı hük- akat To-

''ar-111. lı ttı R:ılnu •Utnetin za-
qatı11 lfü.nu 

"'Seteı . nema
erı te~kil e· 

Ev derin bir ıcasizlik içindey. 
di. 

O, çocuğunu bir kaç dakika 
ıonra görecetinden dolayı bü
yük bir sevinç içindeydi.. Fakat 
o bu dakikada muhakkak uyu
muş olacaktı .. Onu uyandırması 

isin Juanaya nasıl bir sebep uy
durmalıydı?. 

Ona birdenbire babası olduğu
nu söylemeyi doğru bulmuyordu. 

Titriyen elleriyle, Rolanın 

kendisine verdiği büyük anahta. 
rı bahçe kapm 'kilidine sokarak 
çevirdi. Bahçeyi geçti.. Eve yak
laştı .. Parolayı verdi. Kapı bir
denbire açıldı .. Kar}ısında Jua
nayı buldu. 

Çehresi ıapıarıydı .. 
Juana alçak ıesle mırıldanı

yordu: 
- Sen misin? Nihayet gele. 

bildin! .. 
1skala Brino içeriye girerek 

h::murdandı: 

- Ne oldu? Burada fevkalade 
bir şey geçmiş .. Bir felaket do
laşmış .. 

Juana ancak başiyle ''evet,, di
ye bildi.. 

Bir hissikablelvuku felaketin 
Biyanlca üzerinde geçtiğini an
lattığı için bir şey ıormrya cesa
ret edemiyerek oturdu. 

Juana titriyerek: 
- Biyanka kaçırıldı .. dcdI. 

hkala Brino yıldırrmla vurul. 
muşa döndü .. Kendinden geçti. 
Juana korkudan ziyade derin 
i:ıir hayretle onun alnını, nabız
larını soğuk suyla uğmıya baş
ladı. 

Bir kaç dakika sonra, fa'kat 
güçbela kendisine getirebildi.., 
Haydut mınldanıyordu: 

- Kaçırıldı ha ... Kaçırıldı •• 
- Evet, Iskala Brino ... Kaçr 

rıldı. 

İskala Brino şimdi ağlıyordu .. 
Gözlerinden iki iri damla yaş dö· 
küldü .. 

Juana devam etti: 
- Evet, bu büyük bir felaket .. 

Fakat bu seni neden bu kadar 
müteessir etti. 

İs kala Brino Juanaya derin de· 
rin baktı .. Sonra: 

- O benim kızımdı! dedi. 
- Kızın mı?. 

- Evet Juana, bu bir ıergü. 
zeşt, bir tarih .. Onu biraz sonra 
anlarsın .. Şimdi söyleyecek, anla
tacak halde değilim. 

Bu haber, Juanayı pek heye
canlandırmış ve hayrete düşür

müştü .• 
- Kızın mı? Kızın mı? diye 

tekrarlayıp durdu. 
Nihayet lskala Brino: 
- Anlat bana, dedi. Naaıl ol• 

du bu iş .. Kaç.ıranı tanıyor mu
sun?. 

olduğunu gördü .. Dişleri arasın. 
dan: 

- Böylesi daha iyi.. 
bir hayli k'Jlaylaştıracak ! 
m nldandr. 

İşimi 
diye 

Kollarının arasına ı::.lc.rak Fan
dala götürdü. 

ihtiyar gemici de arkasın

dan: 
- Hakikati şimdi an!ıyorum. 

diye homurdandı. 
Sandrigo boğuk bir sesle: 
- Sus ahmak! diye mukabe

le etti. 
Genç kızr, tente ahına yatı

rarak üzerini bir gemici manto. 
siyle örttü. 

Gemici sordu: 
- Arabayla katın ııt yapaca-

ğız?. 

- Onları sana veriycrum. 
Haydi acele edelim .. 

Gemici bir araba ve katır sa
hibi olmaktan memnundu.. A
damlarından birini çağtr:lrak: 

- Bu arabayı Mester kasaba
sındaki dostumun yanına götü. 
receksin .. Araba ve katır bizim
dir ha 1 Sonra gelip beni Vene
dikte bul 1 emrini verdi. 
Beş dakika sonra sandal yol 

almıya başlamıştı .. 
Genç kız, sandal rıhtıma ya

naşacağı sırada kendine geldi. 
;Burası, Sandrigonun Mesterc 
giderken gelip girdiği, gemici-

terin buluştuğu harap evin bıı.. 

lunduğu mahalleydi. 
Genç kız, bir rüyadaymış i:i

bi yürüyor ve haydutları takip 
ediyordu • 

Birdenbire alçak ve harap bir 
eve doğru ilerlediklerini kırık 

bir merdivenden yukarı çıktık

larını gördü. 
Küf kokan karanlık bir oda· 

ya girdiklerini gördü, Kapının 

iki defa kilidlcndiğini işitti. 
Sandrigc perişan bir halde bu

lunduğunu gördüğü Biyankaya 
izahatta bulunmıya lüzum gör
miyerek harap evin kapısından 
çıktı .. Bu sırada Biyanka, ken
disini yere atm·ş, hüngür hün
gür ağlıyordu. 

Sandrigo doğruca Emper
yanın sarayına gitti. Kendisini 
şuhmeşrep kadının karşısında 

bulunca: 
- Size, dedi... Kızınızdan ha• 

her getirdim .. 
- Nereden öğrendiniz? .. 
- Bunun size faydaı;ı yok •• 

Fakat şu dakikada size söyle. 
yebilirim ki kızınızı, daha biı 
çok şeyler yapabilecek bir ik
tidarda bulunan bir aclam kaçır· 
mıştır. 

- Kenc:isini öldürmek iste
diğim adam .. 

Sandrigo, Emperyanın mırıl 

• 
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redi. Kekeler gibi: 
- Siz benim başımdan geçen· 

leri bilmiyorsunuz galiba!. 

insanlık, . . 
yıyıp 

elektrik · 
içıneli ! 

Dolandırıcı 
milyonerin 

sevgilisi 

bir l,'tl#?~ Ankara radyo 
Ankara radyosu Pazartesi, sair, çarşanb84 Dedi .• 

- Bil_ı:em bile ne ehemmiyet 
var! • 

- Yok, yok; aksine ben bu işe 
çok ehemmiyet veriyorum .. Vaka
yı bildiğiniz halde benimle evlen
mek isteyişinizden sizin çok iyi 
kalbli bir insan olduğunuzu anlı 
yorum. Size hakikati söylemeli 
yim: Ben m:icrim değilim. 

{Baş tara~ı 7 ncide) 
Gaz icat edildiği gibi gaz mas

kesi de icat olunmuştur. Şimşek 

paratonerlerle çekilir. önce insan
ları idare eden bu meçhul kanun· 
ları bulup meydana koymalıdır. 

Sahtekarhğr meydana çıkar ak 
Holandada tcvl~if edilen Si~!ı id b
mindeki m~hur bir maliyeci \ c eski 
milyoner, vaktile beraber yaı;.a ·1:ğı 

bir kadını bugün tekrar bulmak \ c 
görüşmek istemiştir. Eva Bufl adın
daki bu kadım, tanıdıkları vasıt~si
le biıtün A vrupada aratan eskı miı· 
yoner, nihayet onu Pariste buit.)Or 
\'e Arnsterdanıdaki hapishaneye ~ · 
ğırtıyor. 

29 - ı - 1939 PAzAn perşembe günlerine BP 
JS,15 l{oııuşma (Çocuk sn:ıti). 111,45 
i\h11..ık (Pazar <::ıyı devam) 19,lfı Türk k ~ 

ruiiziği <lııcesnz faslı - Uşak faslı). dört günlü prograı ı • 
:!O Ajnıı~. ıııetcroloji lınbcrlcri. 20,15 ba,,·rn.mm Ü" ~ 
Türk miiziği: Ç:ıl:ııılar: Vecihe, Hu- Tiabcr, cllğcr al>~m refikleri glhl, .,, " 

Beşer denilen canlıda vuk,m 
gelen fizik, psikolcjik, şimik, bi. 
yolojik bütün hadiselerin tabiat 
kanunlarına göre en reel sebepleri 
teşhis olunmalıdır. Bu nihayet 
klasik bilgilerden ayrılmakla kabil 
olur. 

şen Kam, Ce,·dct Kozan, Ce' elet Çnğ- yn.caktır. Bunu diitôilnerek, okuyueulnnını:ıa Ankara ,-. 
lar. Oku~ ıııılnr: llfih:eyyen Sen::ır, S:ı. ('ar~amba , 0 Perşembe ;;UnkU progrnmlarmı cl:ı vcr11° 

- Canım üzülmeyiniz, ehem 
miyeti yek dedim size .. 

Sonra buna, aykm hareketin 
önlenmesi tedbirleri alınmalıdır. 

Gece hayatı başladı. Tabiatte 
bu hadise normal değildir. Bunun 
tesirleri bari.z.dir. .. 

Uzviyet, tıpkı deniz dalgalarına 
maruz bir kaya gibi kanunlarının 
önüne geçtikçe çarpıla çarpıla in
tikala uğrar. O halde bu kanunla· 
rm önüne geçtiğimiz takdirde teC: 
birlerini de almak gerektir • 

llaç kurtarma vasıtası değildir 
olamadı ve olamıyacaktır. 

$ElltR TiYATROSU 
29 - 1 - !l39 l'.\ZAR 

siinduz 15.30 ..-e 
sece 20.30 da 

Tepebaşı nranı Kısmı 

//A l'JJl/1'/,Ml 
lstiklcil Caddesi Komedi Kısmbı 

OGLl'.MUZ 

HALI\ OPERETİ 
(Rıı akşam) 

MODHEN J\IZI.AR 
Bugün 16 da Matine 

lJayrnm günleri mliııderıle clrjjişik 
program "ı a .. da 

TURAN' TlYATHOSU 
(Günciü: ı.>c bu akşam) 
Cemal Sahir, f smail 
Uüınhüllü, Okuyucu 
Burhan Saz Heyeti 

ı:i lfo<>scs. l - Suzinak peşrevi. 2 -
Arif bey - Suzintık şarkı - Aşkınla 

yanmaktadır cıınuten. 3 - Nuri Şey
da bey - Suzinak şarkı - ScYdiın se
ni. 4 - Mehmet N:ısip - Hicazktır 
şarkı - Seni candun severim. & - Sup 
hl Ziya - Hıcazkiır şarkı - Ehli zev
kin. G - Tanburi Cenıil - lltulıancı 
şarkı - J>ürlerze ahır. 7 - Şemsettin 
Ziya - l'ı,nk ş:ırkı - Salkım söAiıt. 

8 - Sclalıntlin Pın::ır _ Giiliıar şarkı 
- Diillıülün derdi. 9 - 'rürkü - l>nğ
lıırı aşıırııııdıın. 10 - Tatyos • Hüsey
ni saz sem:ıisi. 21 Memleket sanı a. 
y:ırı. 21 Neşeli ı>lüklor Hr. 21,l:J i\lü
zik UUym.elieumhur b:ınclosu) Şer: 
Ihsan Kiiııçcr. 1 - Fuçik - Floran'in 
nınrşı . 2 - Ör hor - l\ııpiclo - 'als. 
3 - Picrne - Hnınmunço operac;ının 

uvertürü. 4 - lllnssenct _ Lt>s Erinıı
res siiitinclen dh·ertismon. 5 - Tn
v:ın - Maenr f:ıııtcıisi. 22 - Anadolu 
:ıjansı (Spor sen·isi). :!2,15 lllüıik 

(Ku<:ük orkestra - Şef: Necip A5kın). 
f - Malvezzi - Endüliıs çi<:eklcri ( ı~
panyol dnn'lı). 2 -Borodin _ 2 nci 
kuartetin r\olhırnosu. 3 - ltalo Nuc
l'I - llkb;ıh:ırın <:kekleri (Jııterınoz
zo - Mnrş). 4 - Sclıiels - J>~n lovn 
(Ağır mis). 6 - Suppe _ Jlofü süvari 
nl:ıyı komi~ operasının m·crlürii 
22,45 - 23 Son ajans JıaLcrelri ,.e yu
rınki proiirnın. 

blyo - nııktıl borsnsı (fiyat). 21,30 
Miizik (Sonnt) C:cllo: l\lec;ut Cemil -
Pi) aııo: Cemal Heşit. ı.. \'an Bectlıo. 
\'en - Cello son:ıtı (sol nıinlir, opus 
5, N. 2). Adaı::io sostenito ecl <'sıırcs
sivo. Allegro ınolto piu tosto presto. 
Hondo (Allegro). 21/ı5 Miizlk {0-

pern aryal3rı - pi). 22.15 l\liizik (1\ii
<:iik orkestra. Şer: ~ecip Aşkm): 1-
1,inel,c - Emine (Mısır serenadı). 2-
Tsehoikovsky - Melodi (Opus 42: No. 
3). 3 - Eineg - Bir r:ımnnlar bir ı.:ı
son vardı! ... (Çignıı enterıııezzosu). 

4 - Schebck - lt:ılynn srrenııdı. 5 -
Lcopolcl _ Hungnryn (M:ıcor fnntezi
si). G - Lelıar - Liiksenlıurg kontu 
oııeretinclen potpuri. 23,15 Müzik 
(Senfonik 11131..lar). 23,4:i - 24 Son n
jnns haberleri ,.e yarınki program. 
5Ş Ctu21..yy:ıoı5 
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12,30 proı::ram, 12,35 Türk rnüzi[Ji, 
Pl. 13 l\ll'mleket s:ı:ıl nynrı, ajans, 
meteoroloji haberleri, 13, 10, 14 l\lii
zik (oı>erellcr - }>I.) 1 R,30 Program 
18,35 Müzik (sonl - J>l.) 10 l\:onuş
m:ı (TürJ,i:re ııostası), l!l,15 Turk 
miiziği, (Fasıl heyeti: Şnttnr:ılıaıı 

faslı), 20 Ajans, meteorck>ji haberle-

- Hayır, hayır... Bilakis be 
ni dinlemenizi çok rica ediyorum ... 
Ben bir sineğe bile fenalığı dokun 
muş bir kadın olmadığım halde 
hakkımda uydurmadıkları şey kal
madı. Biliyorum sizin de kulağı
nıza 'kadar gelmiştir. Artur imin· 
deki o çocuk müvazenesiz adamm 
biriydi. Öyle saçma sapan Hikır. 
dılan ,hareketleri vardı ki kur 
yaptığı kadın sade ben değildim ... 
Ayni günde üç beş kadına birden 
ilfinı a§k edermiş, zannedersem 
kokain, morfin falan da kullanı

yormuş .. Ben kendisiyle aliikadar 
bile olmuyordum. Size yemin e. 
derim ki namuslu bir kadınım .... 
Bir an bile kocamı aldatmak ak
lımdan geçmemiştir. Bir gün bize 
gelmişti. Evde yalnızdım... Ha
vadan, sudan konuştuktan sonra 
birdenbire ayağa kalkarak: ''Bıli. 

yormusunuz, hayat canımı sık

mağa başladı artık .. ,. dedi ve ce
binden bir tabanca çıkardı .. Evve
la şaka ediyor zannettim, sonra 
'korktum, tabancayı almak üzere 
elimi uzattım •. Nasıl oldu bilmiyo
rum, ansızın silah patladı.. Çı

hn kurşun .omuzumu sıyırdı .• 

Mesela veremi ele alalım. Yapı 
lan rejim tabiat kanunlarm·n biL 
meksizin sun'i ve daha seri bir şe
kilde hastaya tatbiki değil miyidr. 
O hasta geceleri zamanında yatsa, 
gündüzleri zamanında kalksa, ye
meklerini zamanında yese ve yani 
tabiatin kendisini mecbur ettiği 

şeylere mutavaat etseydi hasta ol· 
mazdı. 

Dünyayı alt üst eden ,insanları 
kurban eden klfisik bilgilerdir.,, 

Dirlikle 
GUnılüz: DAÔT.AR KRALI 4 P. Gece: 
Yırlnc KADIN 3 p 1 - 2 - 3 Şubat 
geceleri Hamiyet Yüeeses ,.e arkadaş. 

Ankara radyosuuun 
yarmki programı 

ri, zlr:ıat horsnsı, (riyal), 20,15 Türk 
ınüziAi. Okııynnlnr: Srmah:ıt Özden
ses, Mahmut Karınclnş, Çal:ınlor: Ve
cihe, Reş:ıt Erer, Cevdet Koznn, 1 -
Altuni z:ıde rn t cedit peşrevi, 2 -
Refik Fers:ın - l\lnhur şnrkt: Bir neşe 
yar:ıt, 3 - Girirtzen Asım - Suzinfık 
şarkı, Ç:ılıhrıp ı:algı~·ı, 4 - Griflzen 
A">ım - Kürdili hic:ızkı'ir şnrkı, Gliy
niimü lııışkn, 5 - Griftzen Asım Tak
sim G - Grirtzen Asım - Gülizar şnr
kı: Gözleriınılen gllmiyor. 7 - Crift 
zen Asım - Hüseyni şarkı: :Mehtnp 
dalgın dnlgın 8 - S. Pınar - Kürdili 
ş:ırkı: rnıerine kimler yakdı kına, 9 
- Rakım - Kürdili şarkı: Demedim 
Jıiç ona kimsin, 10 - 1\cmençeci Ya
sil - l\ürdili hicazkar saz semaisi, 21: 

~lcnılcket saat :ıyarı, 21: Konuşma 
hukuk ilmi yayma kurumu, 21,15: 

Her halde benim öldüğümü zan. 
nederek ürktü, yaptığını şaşırdı ... 
Tabancasını bu telaşla yaptığı yan 
lıı bir hareketle patlattı. 

Ondan sonra artık vak'a çorap 
soküğil gibi uzadı, gitti.. Sade 
Artur değil, onun gibi bir çok a
§ığım olduğunu, daha lbir sürü 

yleri kocama anlattılar. O da 

rim ki benim için söylenilen her 
şey iftiradır. Benimle evlenmek is· 
tediğinizden dolayı çok bahtiyar, 
ve çok sevinçliyim.. !nanın bana 
size layık olduğumu isbat edece· 
ğim, dai.z:na şerefli, namuslu bir 
kadın olarak yaşadım.. Bundan 
sonra da böyle yaşayacağım .. 

Sözlerime inanıyorsunuz değil 

mi?. 

ları Cemal Sahir, İsmail Dlirnlıüllü 
Birlikte ••• 

kurbanı idi. 

Bütün hisleri bir anda berhava 
oJan Pol Talyaya bakarak: 

- Yarabbi, ne de silik, ne de 
sönük şey 1 demekten kendini ala· 
madı. 

Ayni güniln ak§atnt Po1, k'dşk"'" 

ten ayrılıp gitmiş, Talyayı arka-
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yle bir şekilde iskandalla beni 
boşadı 'ki şerefim, namusum bir 
paralık oldu. O taribtenberi ken
di kendime sessiz sadasız yaşıyo

rum. Bütün kapılan yüzüme ka
padılar •• 

Talihsizliğim yiizünden çok 
haksız muamelelere maruz kal
dım doğrusu .. Hakkımda düşün

düğünüz temiz hislere, aşka layık 
olduğum dereceyi size anlatamam 
mösyö P.cl., 

Sizi tekrar yeminle temin ede-

Talyanın gözlerinden hiç te cali 
olmıyan sıcak yaşlar db1cülüyor, 
yanaklarından aşağı yuvarlanı

yordu. 
Evet Pol inanıyordu .. C.crcun 

dediği gibi Talya hiç de durgun 
suyu andıran kadın tipi değildi. 

Çekingen ve utangaç ruhu onun 
yüzüne aksetmişti. Tal ya; bir aşk 
macerası kahramanı kadın değil, 

acınacak derecede gülünç ve ben
liği ile kabili telif olnuyan miihim 
vak'alarla dolu bir aş'k macerası 

sında, vaziyetten bir şey anlama
mış. perişan bir halde bırakmış

tı. Mukadderatın bu zalim tokatı· 
nı büyük bir hınçla karşılayan 

Taly:ı: 

- Sözlerime inanmadr, yalan 
Eöylüyor, zannetti. Yarabbi, bütün 
samimiyetime rağmen, beni sever 
görünen bu adamı bile masumiye
time inandıramadım!. diye üzülüp 
duruyordu. 

- Fmnsızcad21n -

12,30 Program. 12,35 Türk müziği 
pi. 13 Memleket snet ayarı, ajans, me
teoroloji lıoLerleri. 13,10 - J.i Müzik 
(Karışık progrnın - pi). 18,30 Prog
ram. 18,35 Müzik _ Dans pi. 19 Ko
nuşma (Doktorun saati). 19,15 Türk 
ııılııiği (Şehnaz faslı). 20 Ajans, me
teoroloji lınberleri, 71rant hors:ısı (fi. 
yat). 20,l:J Türk müziği (Klasik prog 
rııın): 1 - Tnnhıırl Cemli - lsfahnn 
peşrevi. '-2 - Z:ıh::ıryn - İsfohan bcs· 
lç: T~e:rli .züHün dlllmccnun. 3 -
Kadri efendi - • ·cva :ısır semai: Sev. 
di btı gönül seni. 1 - lsmoil ıledc -
N'e,·a yiirük semai: Ey soncu dihcn. 
5 - B:ısı·i 'Gflcr - Ney taksimi. G -
İsmail <lede - Acem aşiran ni:lır se
m::ıi: Ey lehleri nıül. 7 - lsmail <le
de - .\cern :ışiran yürük semai: Ne 
lın..-ayı hnJ;lı. 8 - Emin nf(a - Acem 
nşiran saz semaisi. O - Reşat Erer -
Keman taksimi. 10 - Üç eski serhat 
tiirküsiı. A - Yalınndan geldim ynbnn
ıl:ın. B _ Yine yol vermedi uceın das
lnrı. C - Yinetle kaynadı çoşdu dağ
ların laşı. 21 Memleket ımrıt n~ :ırı, 

J..:onıışın:ı. 21,t:ı Esham, tnlı,·itüt, kam-

Esham, tnh,·Hat, knmbiyo-nukud bor
sası, (riyal), 21,30 ~Hizik (r:ıtlyo or
kestr:.ısı şef: Prnctorius(, 1 - J. Ha
yon - Scfoni re l\Iojör, N'r. 31, 1765 
yazılmış o) Allegro, lı) Adagio, c) 
::\1cnuetto - Trio, ç) Final, l\foder:ıto 
molto, Hichnrcl Strnuss, Siiit si be
mol majiir l 3 nefesli snzlnr için, op. 
·1, n)Preeliid bJ Romnns, c) Gnvot, 
ç) Enlrodüksyon YC füg, 22,20 Müzik 
(rkamn sololar pi.), 22,30 Müzik (kü 
~·iik urke.strıı - şef: .Necip Aşkın), J -
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dandığı bu cümleden istifade et
ti: 

- Ya sizin, yııl.ı:t ta benim 
Öldüreceğim bir adam .. Fakat bu 
meseleyi halletmek için daha 
bir çok vaktimiz var .. Şimdi si
ze, kızınızı bulmak iktidarı:ıda 

bulunduğumu söylcyebifü"m. 

- Siz mi?. 
- Evet, bc-n scnyoral • 
- Nerede? ııöyley~niz •• 

- önce ba..:ı şa1 t 3rım var •. 
Bunu söyley~o:1 :nel: kin şartl:ı
rımın 'kabul edilmesi lazım. 

- Söyleyinizi.. Ne isterseniz, 
veririm. Kızım tehlikede değil 
ya .• 

- Bundan emin olabilirsiniz. 
!sterseniz, iki saat içinde yanı
nızda da bulunabilir. 

- Demek onu gördün?. Ncısıl 
bulduğunu anlat .• 

- Bunda bir mahzur yok .. 
Kendisiyle yakından alakatlar 
clduğum bir kadını Venedik ci
varındaki bir evin kapısında 

gördüm .. Onun orada bulunma. 
sı şüphe mi uyandırdı. Tahkik 
ettim. Yalnız olmadığını da 
öğrendim.. Kızınızla beraber o
turduğu ve ona nezaret ettiği· 
ni öğrendim .. Kaçırmak hevesi
ne dUıtüm .. Münasip bir fırsat 

aradım .Bereket uzun sürmedi .. 
Bir aralık eve girmiye, kızınız-

lıp emin bir yere yerleştirmiyt' 
muvaffak oldum. 

Emperya helecanla sordu: 
- Venedikte mi?. 
- Nerede olduğunu şartlan· 

mı kabul etmeden nasıl töyleye
bilirinı .• Ya Venedikte, ya bnşka 
bir yerde .. Her halde ~ok uzak

ta değil .• 
Emperya ayağa kalkarak ba· 

ğır.dı: 

-Ne kadar 
Çabuk söyleyiniz .. 

istiycrsunuzl 

- Para mı?' Ah, madam .• 
-Ya?. 

Sandrigo oturduğu yerden a~ 
ya ga kalkara1' : 

- Bana iyı bakınız madam ..• 
Benim adıma Sandrigo derler ..• 
Haydut Sandrigo.. Şohrctim 

var.dır .. Kısa bir zamanda bu 
mcmkketi altüst edeb:lecek k..ıv 

vetli bir haydut çetesi kurubile
cek bir iktidardayımdır.. Bu
nunla berab~r. artık böyle şeyle
re iltifat etmiyorum. Acaba Vc
nedikte sevgili kızınız için benim 
kadar itimat edilebilir b:r koca 
bulabilir mis iniz?. 

- Biyankanın kocası?. 

- Ben krzınızı sevi} orum, 
madam.. O kadar seviyorum ki 
e-lime düşenler, namusunu kur. 
taramazlarken onun kılma bile 
clokunmadım .• Düşününüz ma-
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biri var karşınızda .. Ya evet ve 
ya hayır .. Bir düşman daha ka
~anmak istiycrsanız •'hayır!.,, 

deye bilirsiniz. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Düşmanlarınızın ikileşecc· 

ğinden bahsetmek istiyorum. Bi
rini elbette hatırlarsınız: Rotan 

K:ındiyano .. 
- Onu iki gün evvel yakala

yacaklardı. 

- Siz öyle düşünebilirsiniz ... 
Vilhakika ilti gün önce yakala
n:ıcaktı .. Fakat bütün gayretler 
b::>şa çıktı .. işten ve tehlikeden 
yagdan kıl çekilir gibi sıyrı

lıp kurtuldu .. Siz Rolan Kandi· 
yanonun nasıl bir adam oldu
ğunu tanımıyorsunuz galiba. 
Düşününüz madam, yarına ka~ 

dar size izin .. Beni ya müttcfi~ 
b ir damat olarak seçer, yahut ta 
l ' r ~lüşman görürsün~z karşınız
C:a !. 

Sandrigo tehdidini savurduk
tan sonra cevap bile almıya lü
zum görmeden uzaklaştı .. Oda
dan çıktı .. Süra'tle merdivenler
den inerek gözden kaybclciu. 

Emperyaya gelince, o, şaşır
mıştı .. Kızının kocası, nihayet bir 
haydut mu olacaktı? Vaktiyle 
kızma iyi bir talip çıkmış, tam 
nişanlanma yapılacağı sırada 

kendisinin şuhmeşrep bir kadın 

miş, iş bozulmuştu. 

Şimdi, Rolanı affediyordu. 
Çiınkü o, hiıt olmazsa kızını:ı. 
masumiyetine hürmet göstermiş
ti. Fakat bu adam ... O, onu 
kendisinden ayırmak istiyordu .• 

Rolanı hala seviycrdu. 
• Hüngür hüngiir ağlamıya 
başladı .. 

Davilayı öldürdüğü odaya 
sürüklendi.. Onun resmi kar§ı~ 
smda titredi.. Onu öldürduğü 

günü hatırladı .. Rotana duydu
ğu aşkı hissetti. 

Şimdi, kızını, Sandrigoyu, 
Bamboya nefretini her şeyi, her 
şeyi um.ıtmuştu .Şimcli yalnız aş
kının esiriydi.. 

-35-
BABA 

tskala Brino, otu?: fersah ge
ni~liğinrie bir at"azi üzerine <la3ıl
mış bulunan çeteleri dolaşarak, 
ellerindeki mektupları sahipleri
ne vermiş, icap eden emirleri bil
dirmiş ve bu işi iki gün içinde 
bitirmişti. iki gün ve iki gecesi 
at üstünde geçmişti.. Açlığım 

bile düşünmüyordu. Sevinç için~ 
deydi. O, bir an evvel Mester ka
sabasına yetişmek istiyor.du. O
raya da anc<ık aitşamın onuna 
doğru vardı • 

Hayvanını orrıc!.~ k: hana bırak· 
tı ve yaya olarak eve doğru yü· 

- -

ıdeıı • 
J. Strauss - D:rıı0~11ırrs ' 
vals) 2 - ııuınP ,d • 

' reD -~ 
veda (hazin sefa 0JP .. , 
l\lay - Snnn son de (\'ti§ 

dlğimi sö;)Jiiroru~ -~ 
4 - Joh::ınn StrnU lliıb, 
( ,·nls}, S - Sicde • 1" 
G - Fnt"ik - Uillffl• sıııd" 
Ln Gioconda (oP~;(c' 11 
dansı), 23,15 Müı• ~eritti 
24 Son njans }ı:ı 
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CAFER MüSHil SEKER •tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil tekeridir. Bilümum ec-
1 zanelerde bulunur. ı ~ 

8ElLE • GRiP -
"AŞ • D i Ş 
•E BUTüN 
AGRtLARt 
DERHAL 
kESER 

, 

Eczmıelerden t • 12 lik 
ambaajlanm i9rvla 
arayınız ve taklidlerin-

den sakınma 

Pasrı • ı Antiseptik 

~~ .· 
S: M. tlrıt.tı, lleııe 
~ "('! ttf teıae11 h Ye teneffUs 
~' p •e bot ••talıklardan 

1 
~. ita ~lık!ıf~~lhıtsızlık-
~Q j lj~ ııeı.: fay. fi' ıı~anzuk Eczanesi 
~)b <Xitu • ISTANBUL 1 
t' >ıtıa "tı N ~ 
~ ~ ın~ a~~ MUdUrlGllDnden ı 
~, :~~e0~u bi~ ecek (66974) lira (83) kuruo ke§if be
a ~~ ~nUbnu~tur~m (19000) liralık kısım kapalı zart 

....... ~ 9 Yılı 
l.t~"ltliiet-l'aı>ıJa<:ak~ubatın 9 uncu perJembe rünü saat 11 de 

• ....... ·~bu i~ ai;· 
~~~ lrıUracaaı~lfnaıne vesair evrakı ıörmek Oıere 
~:". itt e &İrtb' edebilirler • 

. ltt ~ ~l>abil~~ ~çin (1425) lira muvakkat tmıinat 
~ ~ 1ıı.~if itin e\"\·eı e ~aır ehliyet vesikası almak üzere ek
~ ~ ~~ktuı>lannı i11~Yete müra:aat edilmesi lbundır. 
,~ta it ~ ~İldllrlüğ" cı ınaddede yazılı saatten bir saat 

l ob~~onder· une makbuz mukabilinde vermesi IA· 
~tı:. ~ılen tekliflerin 

0stacıa olacak dıs .tarafı mühür mumu ile iyice ka
gecıkzneler kabul edilmez . . (485), 

HABER ' in 
Yeni 

Güzel 
tertap ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
19a9 Senesi içinde yapılacak mUsobakaların 

yok ki en bUyUğUdUr 

ştlpbe 

GUzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 
8 inci yılına bastıfı gün olan bugün ba§lamıı bulunuyor. 

- MUsabakamızm izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çektirmlı veya yeni

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler baı resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz Jaıımlarmı yu
karıdaki resimlerde görlildilğil gibi kesip bize gSndere• 
celderdir. Müsabakamıza iıtirak için kadın o'kuyuculann:mm 
bu tekilde ldarehanemise gCSnderecekleri resimler 11 tkincikl
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntuaman hergiln bir veya 
bir kaç tanesi, ayrı ayn numaralar altında gazetemizde neıre
dilecek ve neticede en gUzel gözlerin hangi gözler clduğu o
kuyucularımızdan sorulacaktır. 

Kimler rnOkAfat kazanacaklar: 
Müsabaka reıimlerinin intiıan devam ettiği mUddctçe, ga. 

zetemizde çıkacak kuponlan toplayan her okuyucu, ıwel ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey
lerini beğendikleri gaz reılmlerinin altlarında halanamk nu• 
manian topladıft kuponlarla birlikte idarehanemi. söade. 
renk kullanmrı olacaklar •• idarebanemizd... bunun içia 
de bir numara alacaklardır. 

Okuyuculanmımı g5nderccelderl reyler toplanacak ve 
neticede en çok rey alan beı güzel göze verilmiı reyler içinde 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza 'lu:yınetleri yeldinu 800 kil· 
•ur Hra11 bulan hodiyelerlmls tevzi edilecektir. 

Teniln ne tekilde yapılacafınr billhare esulr blr ıeldldı 
lnh ederek okuyucularımızda en kUçilk bir tereddüt nokta· 
aı bırakınamıya çalıpcap. 

Kadm okuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kuanan bet kadın okuyucumuza para 
diğerlerine de münasip kıymette hediyeler verilecektir. 

Kadın okuyucularımız, bize ıöaterinin resimlerini ıön. 

dermeklo HABER'in 8 inci yıldönilmU milnaaebetiyle tertip 
ettiii mUaabakaya yardım etmit olacaklardır. 

iateyenlerin yalnız ılSz resimleri neıredilecepne n bize 
yalnız resimlerinin bu Jaaımlan ıönderilecef ine göre 
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1 1 1 ve şüphesiz hepsinden 

dilerini utandıracak hiç bir ıey mevzuu bahsolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiı, hem de hakikaten ıüzel olan 
ıözlerinin güzellik derecesini ölçmüı bulunacaklardıı. 

HABER, kendisine göz resimlerini gön.dermek ıuretile 
yardım eden kadın okuyucularının bu zahmetlerini muka~ 
lesiz bırakmak istememiıtir .• 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta. 
ayyiln edecek en fazla rey almıı bulunan beı göz sahibine ıu 
müklfatlan dağıtacaktır: 

Birinci derecede rey toplayan göz sahibi 20 lira 
!kinci n " 

., lf ıs ,, 
Oçüncü ,, ,, ,, n 12,S ,, 
Dördüncü n ,, ,, lf 10 ,, 
Beıinci 

" 
.,, ,, • 7~ ., 

Bundan baıka bize göz resimlerini gön.deren her kadın 
okuyucumuza hediyeler verilecektir. 

NOT: Bize gönderilecek göz reıimleri sahiplerinin mUstt 
ar isimleriyle neırcdilebileceği gibi hakikt iıimleriyle de derce· 
dilebilir. 

Yalnız göz resimlerinin ister mUıtear, ister hakikt isim. 
lerile neırcdilmesini istiyenler her iki halde de bize hakiki 
adreılerini bildirmelidirler. Çünkii adreslerine idarehanemiz· 
den birer numara gönderilecektir. Bu numara iledir ki mü· 
sabakamız sonunda kendilerine vaadettiğimiz hediyeleri da. 
ğıtılacaktır. 

Bu mecburiyet, g8z resimlerini kendilerinde mevcut olan 
resimlerinden kesip gönderenlere aittir. Göz reıimlerinl fo
toğrafhaneden karııhğında hiçbir ücret CSdemiye mecbur olma. 
mak prtile hesabımıza çektirecek kadın okuyucularımız için 
bu mecburiyet mevzubahı değildir. Böyleleri, bize fotoğrafha
nenin kendilerine vereceği göz resimlerini göstermek ıuretile 
hediyelerini alabileceklerdir ki bu reaimlerin birer eti saten 
paetembde cnseı glSzler arasmda intipr etmlı olacaktır.-

Foto Etem sizi bekliyor 
Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iıtirak edecek kadm 

okuyucularına bir yardımda bulunmağa karar vermiı ve Be • 
yoğlunda Tokatbyan karıısında Foto Ethemi temin etmiıtir. 

Sanatkir Foto Ethem, bugünden itibaren kendisine milra• 
caat edecek okuyucularımızın göz resimlerini bizim hesabımıza 
çekecek bir nUıhaamı bize, bir nüshasını da gözün sahibine ve
recektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz müklfatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemiz· 
den kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mil· 
racaat edebilirler. 
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tesirli teneke kutularda 

Gribi, nezle7', BomaU1111a11, c1lt ve bq alnlarmı hemen ıectren yeglne kqelerdlr. Madeni lnltulard a oldujundan tesiri Ye terldlıl 
l&blttlr. tlllllae ve mark.asma 16tfen cllkkat. Her ecsanecle teklik lmtaaa '1,5 kunqtur. 
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Askeri Müze 

.., . 

• 

Türk Hava Kurumu Askeri MUze bayramın birinci günü kapalı diğer günleri açıktır. 
(801) (643) 

Büyük Piyangosu 
Dörduncu keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

BUyUk l~romlye 50,000 llradır 
Bundan ba§ka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır .•• 

Nafıa Vekaletinden: 
9-2-939 tarihinde eksiltmesi yapıla.cajı 23/28 birinclkA.. 

nun 938 : 3, 9 lkincikfuıun 939 tarihlerinde illn edilmiş olan 
13,(1()() lira muhammen bedelli 5 adet regUl§.tör kapağının görü
len lüzum üzerine eksiltmeden kaldırılmış olduğu ilan olunur. 

(241) (495) 



Çcmbcrlayn ile tngnlı h:ı.rtc!yc n:mn Jord HnHraks, l?omıula~·kcn, 
MuN>linlnln, mi afirlerinl bıraı..,p kıs sporları yapmaya gitti~l ynzılmı,. 
tı. O gUn akşam tekrar dünmür: , .c İngiliz nazırlarını uğurlamı5 olıuı 

Mu501i1", burada kayakla kayarken görülüyor. 

ıl 
Norma ~erertn Jtolh'utta, ewclce pek meşhur olmıynn bir artistle 

l\·Jenccctf dedikodusu c:ılmıı~tcr. Corc Marfl ismindeki bu artist, uzun 
aamandnnhl'rl Norma ŞcrNle hernlıer görülıncl,tetllr \"C bu sayede nıe5-
hıır olmu5tur. Resim iki arlbtln Uolh uttakl bir balotla dıuıscderl~r -

kcn aıınmı,tır 

.... . ' -
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Amrrika lıt~ok ~arııbc>ller1n olıluğ u giht, g:ı.rlb tlıınslıınn ıln vninnıclır. Çarlo;fon oraılan <:ı'kmı5tı. ŞlılHTI ile "T nmhl'lh '' ıı e o) 

'e "Han~nıan'!4 sfrııi" ılansları nıo daları ,\rucrikıul:ı. alıp yürümU~. bu .alarda.ıı en eskbi olan ''Lnmbl'lh \'.'alk" J'ııl"iste el • 

I:ı.nıı~tır. Yukarıfa bu iiç ılansın muh trllf fiı:,ürlcriui görüyon;unuz. 


