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TüllıiSift' 
Musolini ve 

Italyan bayrağı yakıldı 
Çiyanoya halk yuha çekti 
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.''Fransa ile hesaplar kabarıyor, 
bunları ödeteceğiz I , , 

hücuma 

ilga edildi 
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Vekiller Heyeti dünkü içti- 1 
, · fo·~·~:~~~rh~;~·ı v:;~~leş;~k 
'llya, 5~. A.) _ Sen~galll tiren<ladardan mürekkep yeııl blr 1 i " " t 1 d iyo rl ar 
~nn Athos npuru Ue Cibu tiye gidecektir. j gem ısı yap ırıyor j Milino, 6 (A. A.) - İtalyan mat-. t 1 Londra, 6 (A. A.) - Evening buatı Fransız başvekili Daladiye-

1 e r e Nevs gazetesi, bu yıl zarfında İn- nin Tunus seyahati milna1ebetiyle 
giliz filosuna 100 geminin iltihak e- yapılmakta olan İtalya a leyhindeki 
deceğini yazıyor. Halen tezgihta nUmayieleri büyUk bir infialle kay· 

• 
maında bu mühim karan vere.' i ~ 

1• k a s t ikisi bu sene ikmal edilmek Uzere detmektedir. U beş tayyare gemisi, hepsi bu sene Popolo d'İtalla ~azeteısi, ''Tunus 

Kararın verilmesindeki 
Amiller nelerdir ? : 

• • • 

' .. 

' I> • • .. 
• 

tamam! acak olan 22 kruvaz0r, 20 ayak takım.mm 1talyaya ka~ı yeni1 

1 1 1 
'
-, ısı u sene hazır olaca ~ 23 bir tahriki mevzubahstir,, diyor e -u c;: 1 ı. .. c torpito muhribi mevcuttur. ~mpa(~::::;ı, 7:;ı;~mayf1J-

4ıiiiilia Keza bu sene zarfında Uç torpi-

(Yazısı 5 incide) ~ ........ ~ 
h-. B ı • d h k to, dört torpil gemisi, üç muhafa. 
r..· ı Kl~ltıtıı - Gtl11 8 mu a e- za gemisi, bir kegit gemiBl, bir de-

nizaltı gemileri için Us gemisi, ve 

mesine ba~ıandı iki nehir gemisi,inşa edilecektir. 

il Bundan başka beheri 35 bin ton-
~tİlizce Deyli Herald gazeteıi aündm suçlu 21 kişinin muhake- luk beş saffı harb gemisinden iki

'tJl)or: mesine b~şlanmıgtır ve suçluların sinin inşaatı 940 senesinde ve diğer 
dt trlj~de Hitlere ve diğer nazi idama mahkum edilecekleri zan- UçünUn inşaatı da 1941 senesinde 

1 tlcrıne karşı suikast teşebbü. nolunmaktadır. 'Devamı 4 üncüde. bitmiş olacaktır. 1 

Tevkifhanede Karaya oturan 

lkı araştırmalar vapuf.lar 

yapılıyor 
b~ifhanede çıkan yeni bir hadisede 
ır gardiyan ve üç mevkuf yaralandı 

Henüz hiçbiri kurtarılamadı 

Bir k6mUr 
buhranı çıkmasın
dan korkuluyor 

1 

ı Birkaç ııaat J~tndc yakalanan dö;t şaki. .. 
'111ddelu mu mi 

liikmef Onat 
Ereğlide batan Millet vapurunun Eyu .. bu .. n b k d k 

kurtulan iki tayfası göverte lostro- ir öyün e eş ıya taarruzu 
mosu Ahmet Aydın ve ateşçi Sabri 

• 
'~ahat veriyor 

'l' 
l ~kifhanede ikinci bir v8.ka da-
g ) 11. ll4ııüz Kuruçaylı Bekiri on 
~ tt1.o.den bir mangal bacağı ile 

ci:ı.e katleden Rizeli Dursun At
,... ......... u.. Ilı. Vakası üzerinden bir kaç 

llt,teı:tneden, yeni tahaddUs eden 
ııcih llddetli tedbirler ittihazını 
~-- lbahiyette görülmektedir 

t Yinni birde olan bu hadise 
'b,~tile İstanbul milddeiumu-

14 ""ll[tnet Onat diyor ki: 
' liidisenin bir eroin işiyle a

... (Devamı 3 üncüde) 

San tahkikat için Ereğlide kalmı~- Beş. ş a k ı· b ,- r 
!ardır. Alakadar makamlar bunların 
ifadesini aldıktan ve geminin ne su-
retle battığını tesbit ettikten sonra 

kendi)erini lstanbula gitmekte ser- Ko·· ylu·· yu·· 0 •• ldu·· rdu·· best bırakacaklardır. 
İki kazazedenin cumartesi günü 

Güneysu vapurile lirnammıza gel - • 

.:~~~=~::~:.~ne~~ra:~ Üç köy.lü de yaralandı 
· · . at ederek ağlaşmakta ve h!la ümit ş k • ı d d ıs • 

1 içinde bulunmaktadırlar. Vaziyet a 1 er en or- L 
. . kat'i şekilde öğrenildiği halde acen- r ~ '~ 

ı.rnııııeıumumı Hikmet onat rvetJamı 2 incide) dÜ yakalandı ~ . . : 
Anadoluda şiddetli kar lırtı~aları , ... 

ört kişi dondu 
Ilgaz yolunda karlara saplanan kamyonda kalan 
il kişi muhakkak bir ölümden güçlükle kurtarıldılar 

(Yazısı 5 lncide) 

Bu gece sabaha karşı, Eyüp ı~a

zasma tabi Pirinçköyde feci ve kan· 
lı bir vaka olmuş, köylerini basarak: 
!'iO)ınak istiyen 5 çingeneden mürek· 
kep bir çeteye karşı koyan üç ada· 
mm yaralanması ve biri!inin de öl• ' 
dürülmesile neticelenen bu hldise 
şöyle cereyan etmiştir: ı .. 

Gece sabaha karşı 2,30 raddelerin~., 
de ~ adam Kemetburgaıa bir &a" 

I 

\ 



Musolini harp istiyor mu ? 
"Entransijan,. gazet~inde GaUus yazıyor: 
"Birkaç giine kadar r.omaya gidecek olan lngil.iz ba'.)\'eldli Çem

berliyn, Fransa hesabına h~blr harekette bulunmıyaeağı ~lhl Fransa 
ne ltalya arasında bir yakınlaşma) uzlaşma. da. teklif edecek dej:',rfldJr. 

İtlya.a htikfımethıin lddJaJan öy1e ta.hamınillsüz bir hal aldı ki, ar
tık üzerinde durup mllnakaşa ctmeie bile değmez. 

Ba hususta lngilb hUkfımetl de Fransız hUkfımeUyle bcmtJldrıllr. 
Neteldm Fransız milleti gibi bütün İngilizler de hu nokta.da müşterck

ttrler. Tıın1m1 ma istiyorlar! .. Hayır, Ko~lkayı mı? .. Hayır ... 
Eğer ClbaU hakkında b!r anlaşma yapılnıa.smı, Habe,ıstandaki dc

rnlryolomazaa kollanılması için bazı usullerin 'az'rnı istiyorlarsa bu
n 1 'u derhal sllAha sarılmak lcab etmeı ... 

B F :'8.ll8ızlar, Roll)adan gele- rette emin olunması lcab eden ha 
cek tehditlere isyan etmek için şah- 1 soslardır. 
lanınıJ bir nzlyettedJr. ı Muhakkak ki Duçe ~yle dtlı;ibıö-

yor· tta!yaıt gazeteleri ve İtalyan rad-1 · 
70 ısta..~yonlan Fransa hakkında en "Şimdi de sıra benim, mtitt.eff 

alrr söılerl u.rfetmekten çeklnml- . kim kendfslne llzım olan kı80Ulan 
yorlar \·e btltun bu vaziyetler ttaı- aldı. Şimdi ele biraz ben bak iddia 
Jall Ba.,,nldll Musolinlnln harb ara· etmeliyim... Ben ona yardım cttt
dığ'ı hJc;slnl \·eriyor. ğtm gibi) o da bana yardım edecek-

Halbuki İtalyanın ;Jalım bqma 

'f'ransayı yenebllecejbıl zannetmek 
blru alalımca bir dtlftlntl§ olar. Ne. 
t.eklm Musolhıl de bu hataya dtişe. 
mez. Şa halde Almaayaya gllvenl
~or. Almanyanm her hususta kendi-

tir.,, 

ttalyn. blzbn harbin dehşetinden 
lirktUğümüzü zannediyor, ayni za
manda İngillz ba-,,·ektll Çembcrlay
nm ıulh yolunda.ki azimkirane te
ıebbü.sterfne gth·enlyor. 

sine yardımda bulwaacağma emin Fakat her ı;eyin bir budndo nr 
SörilnUyor demektir. d:ır. Bon,ına taraftan olmak, sulb-

Fllluı.klka Alman batveldll mtıer, pen·er lılr ruh ta.~ımak, korkak ol 
Jel!f tı"ne mlinasebetile ne5rettlğl mak demek değildir. Ne zannedl
mesajcla ezcümle Pi IÖ&lerl ıııöyle- 1 yorlar! TehdJdle Tmıusu, Kondka

llllııtlr: 1 yı Fran.udan alabil~eklerlnl mı ft-
"Fa.,fst İtalya ile oıaa dostluğu- mJd edfyorlarf .. 

muz miinasebeUle vücut bulu kar- l 
tılıklı mecburlyetlerhnlz ula unotu· I F.fer bunu b6yle dllt\llltiyorlarsa 
Jamu. 1 hata ediyorlar, aldanıyorlar. 

Sulhün korunması bakımından Btttthı batıl dftşllnceler, sahte oe-
Hu!Wlllnlnln oı1uulığı tarihi rol ken. sorluklar, atıp tutmalar, mü)terelı: 
dlstne kafir derin minnet ve ıtlkra- J ve fQUrlu hareketimiz kal'§ır;ında ~•-
llDDızt kab ettinaektecllr." ı fıra lncccktfr. 

Ba sözler Alman ve İtalyan elçi. Yalnız artık dahilde blriblrlmb:le 
lertnbı Berlln l"6 Jlomadakl temu- IJoğazla.şmaktu \ıLZge_ç,ellm. Eğer 
lan neüeest mi! l Wrl~• lÇli daha ~ok erken cıt; 

Ba hususta henlls bt'f bir flkrl-
1
yenler varsa onlara da sorarno: 

mlz yok. Maamafth banlar, kat'ı ıu- , "Daha ne bekllyorazf Ne lkmı?,. 

General KAzım 
Ka.rabekirin teşekkürü 
İstanbul aaylavhğına eeçiL 

meldiğim dolayuyile bir çok teb. 
rik mektup ve telpfian almakta
yım. Te!ekkUrlerimin ibliğma ga· 
.ıetenizin tavanutunu dilerim. 

btanbul aaylavı 
K. KARABEKIR 

B~ sabah Anka· 
radan gelenler 

' Yüksek tedrisat umum müdürü Ce 
vat, İnhisarlar umum müdürlüğü 
tuz ve müskirat §Ubesİ müdürü Ca
vit bu sabah Ankaradan gelmi~tir. 

Sı~hat mUstaşarmm 
şahrimizdeki tetkikleri 
Sıhhat Vekaleti müsteşarı Dok • 

tor Asım bir müddettir lstanbulda 
tetkikat ile meşgul olmaktadır. 

~ 

infaz olunmıyan tevkif 
müzekkereleri 

lstanbul birinci ceza mahkemesin
de 273 ki_şiye ait tevkif müzekkere
lerinin infaz olunmaması yüzünden 
Osman, Abdülkadir ve Safi admda 
üç memurun muhakemesine başlan
mıştır. Suçlular Alemdar tahsil şu· 
besi memurlan bulunmaktadırlar. 

Ankara radyosunun 
neşriyah müddeti 

Ankara rady08ULun proırammı 
zenglnleıtlrerek ı.eşriyat müddeU • 
n1n w:atılacağmı evvelce yazmıı
tık. Ankara radyosu bu şekilde Def· 
rlyat mllddeUni genltletme qine 
rUiitn1e bulunmaktadır. Radyomuz, 
billıa88a cumartesi ve pazar gilnleri 
öğleden sonra kısa fasılalarla de
vamlı denilebilecek eekflde neşriyat 
yapmaktadır. Bir tecrllbe ol4rak bu 
ıekilde negriyat bu hafta fçlnde de 
ya pılJJll§t ır. 

Ankara radyosunun kadrosu daha 
ziyade genl~letilerek sabah negriya
tma da yakında başlanacaktır. Bu· 
nun için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Evvelce yazdığımız: gibl Finlan
diya gecesl için de radyomuzda ha. 
:mlıklar yapılmaktadır. Bu günler
de Ankaraya gltmi§ olan Finlandi-

yalı bir Türk gencinin bu hususta 
miltaleası alml?ll§tır. Diğer dost 
memleketleri ve Tllrk camlasmm bu 
lımduğu Ulkeleri al!kalandıracak 

neeriyat da yapılacaktır. 
--0--

Ekmek fiyatlarmm ucuz. 
latılabileceği anlaşıldı 
Şehrin lktı!adi vaziyeti etrafında 

tetkikler yapmakta olan belediye 
istişare heyeti, blrincl nevi ekmek 

fiatlarmm bir miktar ucuzlatılma
smı ve ikinci nevi ekmeklerin de ıs
lah edilerek şehrin her tarafmdn 
!ahlmasmı kararlaştmnıı;tır. 

Yol vergisi müke!~:flerinjen 1936 Ekmekçilerin itiraz ettikleri bu 
senesine ait mükellefiyetlerini eda kararlar belediye reisliğince tetkik 
etmiyen 273 ki§i hakkında çıkarılan edilmektedir. 
tevkif müzekkerelerini altı ay infaz -<>--

etmemiş bulunmakla suçtu olan uç Paris sinemalarının 
memurdan Osman muhakemede ha-
zır bulunmamıştır. RrBVİ başladı 
Diğer iki suçlu da, bu i§le alaka· Paris, 5 (A.A.) - Sinemala • 

\an olmadığından ve dairede baş· rm grevi yUzlinden nur belde. 
ta işlerle meşgul bulunduklanndan si zulmet içinde kalmıştır. 300 
ba ısederek atfolunan iddiayı reddet sinemanm bUyUk caddeleri aydın 
melde ve hiçbir ihmalleri olmadığım latan ı§ıklı ilAnları, ortadan kay. 
töylemektedirler. bolmuş ve bir çok Parislilcr çolt 

Diln muhakeme, Osmanın buldu· 
rulması ~ dokuz ~ubata talik o -
l1111mU§tul' 

hoşlarına giden vakit geçirmele. 
tinden mahrum kalmı,ıardır. 

Maamafih. yakında bir uzl&ş-1 
ma yapılacağı ümit~dilmektedir. 

~ 

Adananm lmrtala,anan 1'7 inci yıld6niimii mönMebııflle dUn saa.t 
14,30 da Ataykö,kihıde Toros genç leı·blrllğt tarafından bir t.oplantı 

yapılmıştır. Merasime lstlklll ID&l'!tl De başlaamı!}, arka1'mdan birçok 
gençler söz alarak nutuklar söyle mı,ıerdir. Resmimiz bu toplantıda 
bnlnnanlan J;"&.ritcrlyor. 
Kurtuluş bayramı dolayıslle dün Adana.da meraglm ynpılmıştıT. Iler 

Karaya oturan 
vapurfar 

Henilz hiçbiri kurtanlamadı 

tiir kömür 
buhranı çıkmasın· 
dan kor9'uluyor 

( Baştarafs 1 incide) 
te memurları dahi bu zavallılara acı 
iıakikati söylemeğe cesaret edeme -
mekte ve hergün acentenin önü te
essür içinde b..Junan kimselerle dol 
maktadır. Buıılardan üç dört çocuk· 
iu kadınlar çocukJarile birlikte gele
rek 

"- BiZ şimdi ne ya~ğıs. Bize 
:cimler bakacak?., 

Diye feryat etmektedirler. 
Ereğliye giden tahlisiye gemile • 

rtnden Horra ve Alemdar henüz bir 
gemiyi kurtaramamışlardır. Maama 
fih iki tahlisiye de çalı§lllalanna 

ha~lamışlardır. 

llk olarak Tan ve Samsun gemile
inin kurtarılmasına girişilmiştir. 

Sahilde buzhane civarındaki dökün
tülere bindiren Galata, Zonguldak 
ve Kaplan fileplerinin vaziyetleri 
tehlikelidir. Uzunku.mda karaya o • 
turan diğer ·vapurların vaziyetleri 
teWikesizdir. 

Dün Deniıbankm Güneysu va -
puru iki gün rotarla limannnıza ge· 
lebilıniştir. 

Hava düzeldilinden Karadenizck 
bulunan vapurlar muntazam sefer· 
erine başlamışlardır. · 

Fakat fırtına yüzünden bozulan 
telefon \'e telgraf hatlan henüz ta
mir edilemediğinden muhaberat te· 
min edilememiştir. 

Millet vapurunun boğulan müret
tebatının cesetleri peyderpey bulun 
.maktadır. Şimdiye kadar sahile çık· 
:nış otan tayf alann cenaze merasim; 
Ereklide hazin bir şekilde yapılmış· 
trr. Bu vazife kurbanlarının tabut 
'an Türk bayraklarına sarılmıştı. 

Namazları kılındıktan sonra başta 
Halk.evi bandosu olduğu halde me· 
murlar, limanda bulunan gernilerir. 
mürettebatı, mektepliler, HalkeYleri 
\ ' C bütün cemiyetler erkanı cenaze-
1i takip ederek mrzarhğa getirilmic 
tir. Tabutlann iki tarafında poliı: 
\"e jandarma müfrezeleri yer almış 
'ardı. 

Merasim çok hazin olmuş, ve bü
tün Ereğli büyük bir teessür içine 
1ömülmüştür. 

{İkinci sayfamızda karaya oturan 
şilepler dolayısile hMis olan vazi -
yete dr.:r yazıyı oımyunuz.) 

J - t • • • 

Karadenizdeki fırtına Har;cı tica~etim· 
938 ıene11ade 

Şilep buhranı dolayısile 937 ye nazaran 37 

K
.. . . milyon liralık fazla omur buhranına ithallt yaptık 

b k ? 
Başvekalet istatieUk umum 

Se ep Olaca mı dUrlUğU 1938 aeııeai ilk on ayuıl 
• it harici ticaretimiz aylık ista 

Karadeniz ve Ege denizinde hü· birlnin batması net.ceıi olarak 1800 h:.:lasalaruu teşretmiştir. Kısa 
kilin silren fırtınalar dolayıslle poa- tonluk blr gemi tamamen kaybol- mtlddet zarfında 938 senealnlD 
ta vapurlan tarifeleri alt tist ol • muş ve 22,000 tona) hacminde şi. :rUnlerine alt istaUstJkler de n 

muştur. DUn saat 12 de limanımız- lep de Atıl ka.lııu§tn·. Bu sebeble füeceklir. 

dan hareketi lazımgelen Karadeniz derhal şilep buhranı baglamışlır. Bu Netrolunan istatistiklere 
poatası btr seli~ 16 bu ne .r ı e. ~Jlcptertnohep•jnin kurtanlablleceği 

- 1938 senesinin ilk on ayı za 
dilınll ve vapur bugUn .saa ve havanın damıi-.o , ıııatt gi-

Galata rıhtımından hareket etmiş- Jeceği fai'Zedilse dahi bunun Jçfn 
tir. asgart 20 gllnlllk bir müddetin !a-

Bu sabah saat 10 da barekeU lA- mn olduğu ileri sUr1llmektedlr. 
mngel..ı lıle~~tuası ı,.a~k naıtç_ttı, ~e.bul111uiil. tıeı Jge. 
Sadıkı!de ~~~r ~a ge.çik:pp3Ur, bio, bu b<lşJuğu ...ktmıen olsun dol • 
Sad.ıkzade bu akşam eaat 17 de Ga- durmam için gemilerin bir an evvel 
lata nhtımından kalkacak ve hml- c;ıkanlmasma geceli gQndllslU ~
re cumartesi akgamı yerine pazar 1ılmaktad.ır. Çilnkll bu vasiyetin ka· 
sabahı varacaktır. ra ,.e deniz nakil vasrtalarmı kö • 

Şilep filomuzun dokuz parça ge- 'llUrsUz bırakacak bir buhran do
~lsinin karaya oturmuı olması ve :lurmasmdan korkulmaktadır • 

Islanbulda şeker 
satışı bir mesele 

haline geldi 

ttlllmtım!Z' yek\ınu 127,461,i'55, 
racatımıı yelriınu fso 100,401 
Uralıktır. Bu §ekilde lthalltnnıı • 
a.cıı&ta ııasaran 21,000,00.Q Ur.tılı 
1'"1ıılılr .AM',..tmplrho~l~ 1.1 .__ •--' 

~eçen iki aylık devre içinde 
panmıı olduğu tahmin edilmek 

mız 90,222,181, ihracatımız itte 
milyon 930,963 liralıktı. Şu vazi 
göre bu ~ene~in ilk on aymdııı 
çen senenin ayni on aylık mUdd 
ne nazaran ihracatımızda sek.iz 
yon liralığa yakın bir fazlalık, 
kat ithalatımızda da 37 milyon 
lıktan zlrade blr çoğalma görültlt 
tedir. 

1937 senesinin onuncu ayında. 
nl Ukteşrinde ihracatımxı ı 
ınllyon liralıktan, 938 
nesinin ayni ayında 21,3 mil 
ithalatımız ise, 937 ilkteşrl 

10,9 milyon llralıkken 938 in ayıJ 
ymda 15,2 milyona yilkselmiştit' .. Ok 

ııı e 

Fena cinsten şekerler piyasaya verilmekte, zarar 
ettikleri iddiasında olan bakkallar fiyatları 
arttırmakta veya hiç şeker satmamaktadırlar ~ 

• etl 
Taks!m haltları 9 biti ili; İstanbulda şeker 1atı31an son za. kallarla görilgmUş ve ekserisinin ıe. 

manlarda cidden . üzerinde durula. ker satışını tamamen kesmesi ile 
cak bir mesele halini almıştır. Şe- neticelenen bu vaziyetin sebeblcri
ker flatlan perakendecller tarafın· nl sormuştur. Vaziyeti şöyle anla
tlan mütemadiyen yUkseltilerek kl- tıyorlar: 

Iosu 32 kuruşa kadar çıkanlmx~tır. 1 ••- TUrk!ye geker fabrikaları 
1stanbulda hiçbir yerde kesme ıe- TUrk anonim şirketi sandıkla telı;er 
kerin kilosu 31 klll"Ultan aşağı satıl- satqmı kaldırmıştır. Kesme ıeker
mamaktadrr. :er kAmllen çuval ile ve hariçten ge-

Bir kıııım bakkallar mütemadiyen tirildiğl gibi .satılıyor. Şirket bir çu
zararla kapanan şeker .satışını tızun val kesme şekeri 50 kilo itibar et
:ııamıuıdanberi terkctın.işlerdir. 

miştlr. Böylece tüccara, toptancı 
Şekerler o derece kırıntılı ve toz- n ta ta ta rt t ccar mu vassx ve mu VB.!S 

ludur ki, bunları kullanmak ayn da tartmadan bize veriyor. Haki. 
bir milşkülattır. Şeker fabrikaları ' katte esasen berbad bir halde kı
şirketl İstanbul piyıuıasrna hemtın ' nklı ve tozlu olan bu çuvallar hiç 
daima hariçten getirttiği şekerleri Jeğilse iki kilo fire vermiştir. Bir 
c:ıkartmaktadır. Bunlarsa kalitesi 1 çuvalın fiatı 14 lira 60 veya 70 ku
dlişUk kırıntılı ve tozlu şekerlerdir. 1 ugtur. Fakat içinden en az 15 kilo 

Bir muharririmlz bu hususta bak- toz şeker çıkıyor. Bu öyle hir toz

Tonton amca 
nDn IK~pe@3 

dur ki diğer toz ıekere karıştıra • 
mazsmız. İçi çuval kıllarUe doludur. 
Bunun kl!osunu 20 kutjştaıı b!le a-

liraya yapılacak "~ 
bi 

Beledlve Taksimde kaldı~ ~r 
lr.ı.n eski helilarm yerine yapı ~ir 
olan yeni yeraltı heIAsmı de eti 
münakasaya koymuştur. Bu h& ~ıı 
nm projeleri hazır olduğu için le~ 
liralık tahsisat verilmiştir. E bn 
me bu ayın ~irmisinde yapılac.., ~ ... 
şubat ba3mda inşaata başlana kıuı 

~e 

=============--ı .. \' 
!an bulunmuyor. 

DUkklna. 15 liraya mal 
~uval şekerin tane ktsmınm 
nu 31 kuruştan satarsak ıar 

büyük oluyor. 32 kuruştan 
Iıaşba5a bile getiremiyorus. 
mukabil halk da aekerden m 
l'feğildir . ., 

Bsledlyenin yeni mu 
sebecisi 

İşten el çe'ktirilcıı 

-nuha::ebecisi Kc:nalin vazif 
n ·1.ayet verilmİ'} ve yerine 1A 
Vekaleti Emlaki Milliye td 
l\!üdür muavini Mumtaz tayid 
Junmu:ıtur. Ke:nal hakkır.datd 
kikata belediye mUfettitl 
devam edilmektedir .. 

! .\ 

: 1\. 



6 ll\1 ~!KANUN - 193~' 

~~~.~M POSTASI 
ı.c' 1 

t>e Neş,.İyllt Müdürü 
fDAk &sar:ı Rasi"'.' Us 

..._EL~~/: lslanbul Ankara cad'desi 
Y,21 ".'""'ol 2" Tılırıl dmı lstaoıd KABE& 
ld 1ılerı telefonu: 23872 

•rt .-n,n 1 • • : 24370 

~
•••• • • . 20335 410~~·············· '"E ŞARTLARI : 
"9t1ı1ı To.ı.,.. Et.ıtı I 
•-..ıııı 14.00 llr, 21.00 Kr. I 
'•rıııı 7.Sfl • 14.00 • 
1 'Yh!< 4.M • 8.00 • 1 
•1111-. !.~O • A.00 • 

~------· 

~<lfuıta dair -Gene 
c 

o mesele 
~ 1 }fl't ı 

I' .\LLERE ııitmek pek :iıle-
lt lo 

1,tı1 değildir. ::\e i~iııı var'l 
!021,

1
'. :ı~ntılarıJa lıaraı elli lıııraret

~~lar t~lenir, ~rırckli , c şid<letli 
bic,, 0Par. Il:ılbuki hen ı.:ürültü-
8 ı. "al·an · ı(0l"" arııuııı, 1ıllıa~ı gecesi 
1 oıı ~ı~deıı şrlıre ıliinii) ordum, 
Dn ,. 1 kıcıe kiiprü ÜZC'rinılnıliııı · 

arı . , 
te b Urlar hlrdcn düduk Öllür-
t~k :i~l~uı: çıldır:ıcak gilıi değil, 
kaık 11 OIL!uııı. Bu halimi hillrinı 
jt~cıı~r ihtifalfrrc r.riıll'r ıni) im? ... 
hı lıirC~ıJe, gar.etclerdc hiıli'ı l,ıahsc-
Öitıı. {'th~i~a~ olın~ştu. On. ı ıhı şıil
J&dı#/ok ıyı ctııı15iııı. Orada ta -
~~kıııı 11ll adarııc:ıı{ızın hiri lıeniııt 

lıı ~;t da ıjİılıletli • \"C)a kcndi
"11. e liar:ıdığı - süzlcr snrfctmis· 

•ıı .. 
it, h~ ~aınış ama, anlaltıldarına 
l~ıı~ 11111 kastc!li~i pcl.: a~·ıkınış. 
~ad, 11 0 kısmı nasıl karşıl:ııımış, 
llıtıtı'll aına iiınit ederim ki alkış
lhQın~. Yoksa ~·azık olur, şiddeti 
Jrı lti: lıoşa gitmiş sayılır. Keıııli

ııı\ıııı '1e<Iiği şerlerden hazctınircn 
lalli'lıbi bir adamın bu millellcn 

ışı\. ~e1l:a~ağını iddiaya kadar Yar· 
P' eıd ala! "Tlirk,, ün :reni bir la-
l. ~aır: edilmiş demek: "Türk, fa

dır ın l·azılarından hoşlanan a -
ı, ıs~' .sadece "falan şair,, diro -
hiratnıni de söyLiyebilirdim, za

t ııııtı.Ian söyliyeccğiın. Fakat bu
ı~ıııı um Rörnıedim, çünkii o lanı
e, b zatin tarifi, başka bir ihti· 

ları 11 ~~ka hiı· adam nlcyhinde <le 
' abı·ı· •t lı: ır; bunun icirı ~ırın 1HT1-

ıt, 1 hırakı maın daha ınüııasip 
ı >ah 

t a Sİ) l , " .. ·, , .l' edikl<.'rı ele olmuş: mu-
- lle'li~• y:•r< Mı .. -:f:J,--;- -ıı.. r b il rtıeucn ıye ım zdcn hi~·blr 
ed-~l, ~eerırnediğimi ilan etıni~. Ne 
~Q be ~arlak sözler! ... Hatip, kür· 

ı& ~l k u lddiaJarı savurunca kimlıi -
e cliııiadar bei(enilmiş, lıiç olmazsa 
)ııı' de ne kadar beğenmiştir! ... nc
~rı ~?le hoşuma gitti. .. Dernek ki 
• ,~ akı, N'cf'!, Nedim lıizinı allı 

de , nelik d . . . ·' d 14, a rne enıyctııııızuen e -
~~iııı. e~ onları pek lırğenir, pek 
ti.ar, b' lıılrncın muhterem hatip de 

' .. lb e" J.ir• "'lrıı Senir, sever illi? ... 
nıclllı. ~~tn,, dediğime bakıııayın, bi

t kıı llrııeınek kabil mi? Görünen 
· 'tr~'·~~ istemez. Fuznli'yi, Baki'· 

1. oıııa ~ ı, ı\aill'yi, Ncclim'i seYsey
j~ı·ııı rt1.~n gerçeklen zevk alsnyclı 
t'*rıa ~_ıırlerindeıı hoşlnnnınazdı. 
~ <ıt~ ıraz dddi )Jir surette mcş
o&, ~~·ııı Ze\'ki teşekkül etler, Aki· 

niJ! ı,,n 
1
111t değil, nesir müsveddesi

.pi •uı, ~~·en ıııısralat"ındarı tad al-
, le cık aten onları gerçekten dik
~ııı c~sarııı lıi raz hafızası da le-

• tıı~11 '.rı!i ve lıizinı altı yüz scne-
1~ lııj. trıı~·eıimizi AkiC'in beğenmc-

~k~hı Yüz senelik ınetlrniycli· 
~11 ... ır·in sönliiğünii lıııtırlarclı. 

'''Orı· 
lıir '.ile 1\iirsüsiiııden aclh hü-

) ı,lıııı kıtnp vardır. Eline geçerse 
ıscli Lır~tııı: eski şairleriıııiziıı hep
ctl:! Ctl ;n inkar etmenin nasıl ola-
0ıfdıt1 ~'. ~.ğreı~ir. ~ kitıılıı. k~ın~n 
gü-ll ak5 i\ Uzerıııde ışarel echlmıştır. ,ıı ~e ;~~ .~aşka lıir zat da aruzu ıli-

1' /ı Luı •f·ın malcı tifüıi söylemiş. 
at: 1 ~Qn Un eli Yan şnirlerimiz, onl::ır

ıı\~ıı~11 l~ikrct \"C arkadaşları ::ırulu 
~·t :ııaınarııışlar; Akif gelmiş Ye 

ı ... \' l'uıuıı ne olduğunu ogren
~l! ·'k~-~abhi ! ne hiçımli sözler! ... 

~ ır" 
~ t, I\~· ın nruzu, aruzun lıunama-

.n ii 1111 ır Öyle her nzn i kullana -
JO"'Jı {;)ı,tnk lıir tıkırtı üğrcıııııiştir, 

~tı~ .~ lıyı.Jurup sö~·Icr. Arurn ko
'4tl" 

a ilk lılr 111 ~ uyıhı:nı.ak Lu , k:ıcl~r 
J3~ı ııiçj l'ıuıırrse {ıalııı 1'ıışa yı lıtl· 

11 ~c /\. n uııutu~orl:ır. O, :ırurn, 
.JJ1 ~oıı 11 ş kiC"tcıı c;ok C\'\'Cl, K::~tı:mo· 

ıısar llıasına uydurmuştur. O h:ıt-

ha)1rı tı tl~inJer ıle arımı Tiirk tlılinc 
•~a llın ınalelliğiııi söylc:.i ıı· 

~it" 
t 1 n· tklijı •r:in lıu kutlar seviyorlar'? 

&Jıi•r. f'~aı·şı., şairi ol<lııilıı için nıı'? 
te 

9 
ır11 ıa.tlııkii lıiitiiıı lııı ilıtifalknlc 

fe il b,;ıla "htikl:ıı marşı., lırste!..ii
,ııiıı llıiıı~crc l.ıilc ııdı ııecmbor; ha!

d'1'pr, 0 
1 ınıırşta, lıiı,: olmazsa .\kıf 

iıt lfa ir l)~llıı tla hissesi \"ardır. 
i tJ a~a t~·e ıııi sc•Yiyorlar? Onılan 

1/riıııı~ ınc<', ııc kadar snıııılkfır şa
er _ı 1 !l 1: \·ardır, adları lıiirıncllc a -

u~ıu · 
lllaııJıgı iı;in mi? Hın-ır. Du 
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Gene tevkifhane meselesi 
D ON bu sütunda., tevkifhanede eroinden, tevkifhanede ci

n:ıyetten , e ya.ralamadan bahsettim ve ''lnZiba.t altında 

bulunduğu muha~ telakki cdUmcsi Jazungelen bir yerde bu r 
gibi hadiselerin olınası insanda hayret uyandırıyor,, dedim. 

Aradan yirmi dört saat geçmedi. Şimdiye kadar tevkiflıane

<1e kaydedilen yara.lam& vakalarma bir yenisi daha inznnam etti. 
Bunun Wsllatını, gazP.tcmiz<lc ~öreccl•siniz. Fakat blrltaç 

satırla ben de hnlllsa edeyim: 
Te\ kifhanc içinde eroin kaçakçılığı yaptıkları ihbar edilen 

I\.ürd grupu, ihbarı yapanlar sandıkları J,iiz ı;rupuna di~ bilc
mel<tcdirler. Atmaca Dursunun işlediği cinayettm sonra. bu dü~
manlık azışmıştır. liürcl ~rupundan Yusufla, Lazlardan üç ve 
bir de Lii.zlarm adamı sayılan bir Ermeni arasında döğüş ba5la

mış, Ymmf cfüıc ;iCÇirdi_Ji bir aletle! a<lı geçenleri yaralanw~ ... 

~~~rfiı ııııı\_ıQ~ 

prtrı ffi)ifte4N titlm 
istanbula 100 bin metre mik8bı su lazımken 

42 bin metre mik8bı geliyor ! 
Terkos kesilince sakalar çeşme suyunun tenekesini 
10 kuruşa sattılar. iyi sular da hemen pahalılaştı 

Son günler içinde istanbu: bü- Çalışma programımızın hudut- Tenekesi 10 kuruşa satılan Millet 
yük .bir susuzluk geçirdi. Terkos lan içine giren bu işin tahakkuku· suyunun tenekesi 25 Jrnruşa kad~r 
akmaz oldu, aktı, devam etmez ol- n çalışacağız. Şimdilik geceleri satılmıştır. Bir tenekesi yüz pa
du. Hele g'!ccleri tamamen kesilip saat 21 den sonra suları kesmeğe raya evlere getirilen çeşme ve 
halk susuzluktan Kerbelada kal- mecbur kalıyoruz. Bu tahakkuk Terkos sular'.ntn tenekesi 10 ku_ 
mısa d:jıı.:lü. ettiği takdirde böyle bir kesime ruşa ka:lar çıkmrştır. 

• s ı M""d .. u·· zı· lu··-.. um kalmıyacaktır. Haber aldığımıza göre Kırk-Bu hususta u ar u ur -Na•nl bir alet? Bunu bilmiyoruz. Mangal ayağından imal 

_ ed.ilml5 hakiki bir bıçak mı? malfırn değil. .. Man~al ayağından 
imal edilen aletin hakiki bir bıçaktım farksız bulunduğunu, katil 
Dursun Atmaca'nm malıkemede \'Crıllğl: 

ya diyor ki; İstanbulun yeniden yapılacak çeşme ve saire gibi suların yolları 
1 •'- Son fırtınaların tesiriyle Terkos isalesi suretiyle muhtaç ol- fırtma <lokyıs;yle bozulmuştur • 

Terkos gölü allak bullak oldu ve duğu su 160 bin metre mikabıdır. Bir ç:-k su yolları da böylece 
terşih havuz~arı çamurlu suyla Çünkü istanbulun bir çok yerle· harap olmuş ve yahut sellerin te
doldu. Süzgeçler tıkandılar, su az rin.de Terkos yoktur. siri altında çöp, taş ve saire ile do-

- 8-10 ay enci tevkifhan<."de bulunan 'e sonra beraet ede. 
rek çıkıp g•Jen çamaşırcı Mustafa.dan alılığmı bıı;-ak ... 

İfadesinden, bunun bir bıçak olduğunu öğrenmiştik. 
Iiürd Yusnfun lmllan<lığı ela belki b ucinsten, bellii de At-

• macanın öldürdüğü Bekirin e linde bulunduğunu iddia ettiği nes

nedir. 
lfor ne olursa olsun ... Bugün şu muhaltkak ki tevkifhane bir 

ıslahhane değil, bir cürüm C\'ldir; iı.lare mekanJ7.01ası düzeltil
meye, il·i temiı.lenmeye muhta~ bi r binadır. Alman tedbirlerin 
o çatı altına. girenlerden b!rçoğunun zekalarmı dalma sakat YC 

zararlı, cemiyet nizamlarına al km şr:\'lere harcıyanlardan bulun· 
dukları ı;özönünr. alınınıyarak, siz Ye biz ~bi nom1a.l insanların 
yapabilecekleri zararları önll~·ccek derecede alındrğr anla~tlıyor, 
ki dört du\·arı nrasmcla. mangal ayağından bile olsa insan ~·ara
layıcı aletler ve eroin gibi >.n"an zehirleyici nesneler bulunnbilL 
yor. 

Gazetelerimiz yeni adliye Yekillnln, dün işe başladığım bil

diriyorlar. Biz<'e ('!ine alacağı ilk !.} tevkühane Ye hapishane
lerin ıslahı olmalıdır. 

R ............................ ·-··· ................................................................ . 

Tevkifhanede 
sıkı '- ştır __ _ 

yapılıyor 
ovkifhanade çıkan yeni bir hAdiseae 

bir gardiyan ve üç mevkuf yaralandı 
( Baştarafı 1 incide) 

lakasr yoktur. Tahkikat safahatına 
göre vaka şöyle olmuştur; Gardi • 
yan, mevkuflardan Rizeli Salih oğ
lu Rifata yatmasını söylemiş, onun 
inadına karşı Kürk Yusuf: "O me
murdur, ne derse itaat etmek la
znndır. git ve yat.,, demiş. Bunun ü
zerine iki mevkuf arasında bir ağız 
dalaşr olmuş ve mevkuflar dışarı
ya çıkınca bu iş biraz d.aha büyü· 
yerek kavgaya mUncer olmuştur. 

Kürk Yusuf, eline geçirdiği bir 
mangaJ bacağıyla Rifata saldırmış, 
araya sergardiyanla bir kaç mevkuf 
daha girmiş ve nihayet hadise, Hti. 
seyin oğlu Mustafa, Abdullah oğlu 
Hasan, Kirkor ile sergardiyanın ha
fif yaralanmalariyle bastırılmıştır. 
Alınan raporlar sekiz günlük oldu-

ğuna göre vakanın tezahürü mühim 
değildir. Bazıları ayaklarından, ba
zıları da dizlerinden sryrılmak sure
tiyle yaralanmışlardır.,, 

Hadise derha! nöbetçi müddeiu
mumiliğine bildiri[miş ve mahallin
de yapılan tahkikat ve tetkikat biL 
hassa ele geç.irilen mangal ayağı ü

zerinde durulma::ıuıa sebeb teşkil 

etmiştir. 

*** 
Müddeiumumi Hikmet Onatın 

verdiği izahatın bittabi işin en doğ
ru safhasr olmak gerektir. Ancak 
gazetelerin ya.r.dığı nokta etrafında. 
da tahkikatın tamik olunduğu mu
hakkaktır. 

Bu hadisenin, Bek.irin katli ile 
bir alakası m·'vcut olduğu gibi gö
rünmektedir. 

MalfJm oldt"ğu üzere Bekiri kat
leden RizeHyc"i. Bu defa da hadise. 

'ld' Müracaatlara rag-men de verile- !arak bir çok yerleri susuz bırak-geldi, kesı ı .. 
Bugün bu vaziyet kalmamıştır. memektedir. Çünkü bugünkü a- mıştır. 

!\luntazaman su gelecektir. Bazan bo!1elerin sarfettiği su, ancak şeh. Bugün gene Nuruosmaniye ve 
ufak tefek arıza ile kesintiler ela- re isale edilebilen miktara göre a· ho.vilisinde Terkos sularr akma-
bilir. Fakat böyle umumi mahi· yarlanmrştır. m ştır. Ancak öğleye yakın ak. 

l Y "d ı... kaydı" su mı"kta· mag-a başlamıştır. Sular İdaresi, yette bir hadise o amaz. en! en aı ... ::ne , . 
Bugün istanbulun suyu şikayeti rmın arttırılmasına vabcstedır. Terkos suyunun metre mik'abına 

mucip vaziyette değildir. ,, 50 bin metre mik'abı su isale- on beş kuruş almaktadır. Bu fazla 

Halk, Terkosların kesilmesi sine muvaffak olunduğu zaman görülüyor. 
ı.izer:ne çeşmelere dolmuş ve bu 1 yeni ve daha geniş mikyasta abon. Bu itibarla yeniden hazırlana-

} d h b l 1 kt c:ık Su ar idaresi nizamnamesinde yüzden s;eşmelere gelen su ar a man esa ı açı mrş o aca ır. 

a::almı~, fırtınanın tesiri bu sula~· Diğer sular da bula~ı . Terkos suyunun da daha ucuzla· 
da da görülmüş, gayet bulanık bır Filhakika fırtına dolayısıyle dı· tılması içüı esaslar konulacaktır. 
halde akan çeşmelerden bir ço. ğcr sular da bulanmış ve çamurlar. Hzber verildiğine göre suyun 
ğu tıkanmıştır . r.nştır. Dün .dahi evlere tevzi o- metre mikş'abı 1 O kuruşa indirile-

Dün bu çeşmelerin <le temizlen- Junan M:llet suyu içinde yaprak ;:etkir · 
mesine başlanmıştır. Bil:ıassa !'f · ı· parçaları bul ınmak suretiyle ga. -~----~~----~~ 

:: .osmaniyedc çarşıya giden bü- yet bulan k bir haldeydi. Diğer iyi S} © li'1I 
' yük yol üzerindeki çeşr:ıe, burada mJarda da bu hal görülmüştür . 

oturan büyük bir k:tlenin ihtiya· Tcrşih süzgeçleri olmadığı için iyi 
cma karşı koyan bir çe~meydi. Ev ;;ular bu suretle akmcı.ktacır. 
velki gün tıkanan çeşme bu gün Halbuki bu iyi suların satışı Ü· 

temizlenmiştir , zerinde müessir olmaktadır. 
Böyle temizlenen çeşmelere ya- Suculardan biri diyor ki: 

rından itibaren tekrar su verilecek ''- tyi suların havuzlaı da top· 
1 ;,;._ 'l" .... ı;,_,..,,. ı..ua:;',.,ı.a -:ı..torlyie !anarak terşi h e:lilmek suretiyle 

tstanbula yetmiycceği aşikardır. şi~elere ve kapalı kaplara konul. 
Bu hususta Sular Müdürü diyor ması lazımdır. Yoksa onlar da ça-

\{i: murlu ve bu1anık oluyorlar. Bir 
''- Biz şirketten Terkosu 26 çok yerlerde bu gibi sularm yol

bin metre mik'abı clarak aldık. ları bozuktur. ve dışarıdan a ınn 

Bugün 42 bin metre mik'abına çı· sellerle münaseb~ttedir. Bu~ ,·,n 
kar.dık. 50 bin olmal: ü· eredir. saf olarak, fırtınalardan mütecs ... ir 

Bu mi'ktar istanbula azdır. Bu· olmadan gelebilen su yalnız l'e. 
:ıun asgari 100 !::in metre mikabı men hemen taşdclen suyud.ır.,, 

olması lazımdır ki İstanbul tatmin Terkos sularının kesilrx~i ve 
edilebilsin. Buda te§kilat ve tesi· bazı çeşmelerin de teressübat ile 

satın büyütülmesine muhtaçtır. tıkanması yüzünden halk susuz ka 

lınca mahalel sakaları bir teneke 

desi tevkifhanedeki mevkuflar ara- suyu .derhal eskis"nc nazaran iki 
sında mevcut ihtilafı alevlendirmiş misli fiyata yüüselttiler. 

olması çok muhtemeldir. Hatta bu vaziyetten istifade e-
Katil Dursun, bıçağı 8-10 ay ev- den sakalardan bir çoğu da Millet 

yel tevkifhaneden bcract ederek çı. suyunu diğer sulardan daha yük-
ı ~ 

kan çama!jrrcr Muslafadan aldıgmı sel:: fiyatlarla sattılar. 
söyliyerck maktul Bekirde de bı- Böyle vaziyetlerde halkın z:ı. 

çak olduğunu iddia etmiş ve bu ci- rar görmemesini t= .• ün iç in su ih· 
heli şahid mPvkuflardan Hasan, llı- ı tikarmJ. mani olmak lazımdır. 
san, Rüat teyid etmişti. 

- Muhakeme sırasında yüzleştiri - bidir. Bir eroin meselesi bahsa mev
lrn mevkufların ifadelerinde, arada zu değilciir.,, 
mevcut husumetin ii.cf rma tesadüf Mevkuflarm ellerine geçirdiklc-ri 
edilmektedir. mangal bacakları meselesi hakkm-

Bu ikinci vakada :\'aralananlar da da diyor ki: 

.. llll:ı ................. .. 

'l'an vapuru 
kurtarıldı 

Bu sabah CQniz Tic:.ıret I\lüdürlü 
ğüne, Ereğli liman reisliğinden ilk 
resmi malumat gelmiştir. Bu, Ereğ
li liman reisinin hfıdise günü çekti
ği yıldırım te'.graf ıdır. Telgraf ta şu 
satırlar vardır: 

"-Gece saat 4,30 da 10 }mwettc 
csmeğe baı;;lr~'an yıldız karayel ftr
tınası ile Kaplan, Şadan, Galata, 
lkbal. Sümer, Tan, l\1ete, Samsun, 
Millet, Zonguldak \ "C Yunan bandı
ralı Nomikos vapurları karaya o • 
turdu. Bakır. Ilgaz. Şule, Anadolu,, 
S:.tlrnrya, ltaly~n bandıralı lvano 
~ilepleri de de:1ize açıldılar .. , 

Son dakikada Gemi Kurtarma Şir 
ketine gelen bir tebiz de de llorra 
!rnrtarma gemi.:ıinin uzunkumda ka· 
raya oturan Tan Yapurunu bu sa
bah yüzclürmeğe mu\'affak olduğu· 
!'IU bildirmi5ti . Tan vapurunu per
-_·ane:::i bir kayaya tesadüf ettiğinden 
!ıafif ha"-ara u~ra..rru~tır. 
Diğ:!r taraftan hab~r \"crildiğine 

~üre batan Millet yapurunun acen 
.esi, Barzilay k;ızada coğ;,ılanlann 
-ıilelerinc 5000 liralık bir yardımda 
'm1:.ırı '1ıa~a karar 'ermiştir. 

Fatih Halkevinde fotoğr~.J 
dersleri nıernlckellc henüz Siilcyman Çclrhi 

için, Yazıcızaclcler i~·in ihlifnl tertip 
cdilıliğini ~ürmedik. Yunus Emre i -
çin oldu; onu tertip rcl<.'nler ele nıüs
lümanlıklan, halla clervişliktcn ziya
tle lıcdii endişelerle hareket ediyor-

ye sebebiyet veren Rizeli Rifat ve müddeiumumi muavinliğ;nce işe va- "- Bu mc!:eleyle yakından ve c
Kürd Yusuftur. zryct edildikten sonra r.mayeneleri hemmiyetJe meı;gulüz. Bittabi icab 

Fatih halkcvinden: 
1 - Evimizde fotoğraf dersleri 

ve fotoğraf atölyesi açılmıştır. Bu 
derslere yazılmak ve bu atölyede 
~alışmak istiycnlcrin 18-1-939 !:ar
ş,-ımba günü saat 18 e kadar 3 adet 
fotoğraf ve nüfus hüyiyct varakala· 
riylc e\· direktörlüğüne münı.eaat • 

!arı. 

)ardı. 

Akif'i ni~·in 5eviyorlnr, bilir misi -
niz? Ilasilliği için, şiiri kendi anla -
y15ları derecesine indirdiği içiıı. 

Mevkuflar arasında Rizelilerle yapılmış ve sorguları ikmal olun- 1 eden tedabir ittihaz olunacaktır. Ba
Kürdler beyninde bir anlaşama- muştur. 1 dehu bu gibi vakayiin zuhur edc

mazlık mevcut olduğuna her jki va- Bu hadisenin bir <'roin işiyle a- ceğini, alınacak tedbirlerin ehem -
ka da bir delil olabilmektedir. Be- !akalı olup o!rnadığt J• ~ l.kında. müd. miycti bakımından, sanmıyorum.,, 
kiri öldüren Dursun Atmacanın <leiumumi Hil:met O ·~· t diyor ki: Evvelki gün, dlin tevkifhanede :ı. 

NUIWLL.1ll AL1Ç muh3kemesi sırasında katilin ifa- "Hadisenin sebebi rııı'attığım gi- raştmnalar yapılmıştır. 

Sular neden kesilmiş ? 

B t;LEDİYE sular idıı.rc~.i eski nizam. 
namelerle idare ediliyormu~. Bu 

cihet n:ızarı dikkate almaral' yeni ııizanı

namelrr hazrrlanmış, birkaç aya kadar ik
mnl olunup nkiilete gönderilecekmiş. 

Bu aralık da bir mctremikılbı su için a
lman on be~ kuruş ücret fazla olduı-;'11 ci

hetle indirilecek, yani su ucuzlatılacakmış. 

Mıı.liım a, Terkosun lmruluş tarihiuden
l>eri "sudan ucuz., diyemez olduk. Her üç 
ayda. bir eYlere atılan faturalar manüatu

ra. e_şyası faturalım gibJ gözleri dört açı
yor. nu yüzden te~·emmümle "imrarı ev_ 
kat,, l'yliyen yatandaş nicedir. 

Yanın ay<lanberldlr ki terkos muslukla
rından sn yerine ı!;lık sesleri ~elm<>l<tc Ye 

filhakika t erlms ~öhinü allakbııllak ecl"n 

fırtına gürültüleri mıısluklarıl::ın al•ı.~:1·Je

mckt'4!dir. 

tstanbulu Kerbclliya döndüren l:arbcliisı 

olsa grrek. Aman biz nz~e~Hk. Yine mct

rem.ikQ.bma ı;; kuru-:; 'erelim, fakat su~·ıı

muz olsun. 

Bugün pahalıylH.'n hazan kıtlığına kırım 

giren terkosun ucuzlayıp da büsbütün ter

ki darü di~·ar etmesi müml•ün1ür. ' 'Il<'r 
ı:-<'Y sudan lll\Jl:olunmuştur.,, ~·c doğru söz. 
Hatta su!-ıuılul' da. 

Topraktan altın istihrae1 

TOI'R.\KT.L""i alim yapmak istiyen 
Leh miihen<libi Dunilı:oY!>kinin atlı 

t.eluar Avrupa matbuatında ehemmiyetle 
yer alnııo;. 

l\lühendi"', Filipin aclalarma gidcr<."k or:ı· 

da üç sene kadar tetkil;attn bulunarnkmıs. 
Bu zat 1038 ele zaten kiraladığı lıir fab

rika.da ı,':İzli ~izll altın J'atlma~a. uğra5ırmış. 

Bu is için, şimdi;re kadar 4,5 milyon 
Vr~nsrz fr:ın:;ı sarfrd.ilmi~. Şimdi ele .ıo 

milyon 1-;v:!;'re fr:m~ serma~·e o!:.ı.r:ık ko. 
nuyormu~. 

. \llah .\lla~1. lıu b.te bir Rrniblik 'ar. 
Cu iş ir!n ne mühendis olmağa, ne de 

Fil.ipin adala-:-m:ı. ~itmcğ0 Jüzum \ 'ar. 
Bu muazzam ıs, içre Ye rransız milyon

larmı i-Oprnğa ~fimdükten sonra ba.!mm dı" 

topraktan altın çıkarır! 

2 - Derslere 18-1-939 çarşamba 
günü saat 18 de başlanacaktır. 

3 - Evimizde bir fanfar teşkil e
c!Hecektir. Bu fanfar heyetinde yer 
almak isliyenlcrin 10-1-939 salı gü
nü saaL 18,30a kadar evimiz direk
törlü~ünc müracaatları. 

4 - Derslere 10.1-939 salı günü 
saat 18,30 da başlanacaktır. 

Ha btışJstanın son 
t.orw"io · o~1uğu 

İngiliz birlc::;ik matbuat a.P.nsı

nrn bilclirdi;';ine rrörc, Filistin de Ha
beşistanı artık tanımamaktadır . 
Habeşislanın yeryüzünde kalmış en 
son konsoloshanesi olan KudiieııD:>::.. 
soloshancsinin bayrağı ge\CD. güa 
Filü•tin idare amirleri tarafından 

indirtilmiştir. 



1,199~ ı .!le! ~~~i ~!r .. ı Tunusta Italya 
=~rKk.\iuR~A~~~R~ .• ~D;Oi~SıiU~!.~SP~ılaları koyluyu oldurdu b U ,,. k ld 
... , .... ı Cinayet l olduğunuyebirazdanmerkezegefr ayragı ya ı 
TCHKl\"E RADYOSU at mesafedeki Pirinçköyüne geliyor rileceklerini bildirmiştir. Saat 11,30 

Dalga uzunluğu: 1639 m. 183 Kes.'./ Iar ve doğruca 50 yaşlarında Feyzi da yakalanan haydutlar jandarma. 
i20 Kw. T. A. Q. l!l,74 m. 15195 Kes./ 

T A P "1 7o 6465 K ı oğlu Mustafanın evine girerek, uy- lann muhafazasında ve elleri ke • 20 Kw. • • • .., , m. es. 
20 Kw. ku sersemliği ile ne olduğunu şaşı- lepçeli olarak Eyübe getirilmi§ler, 

6 - ı - l !l39 CIDI \. ran evin ild kız ve birde sakat ço- Müddeiumumi Sadrettin tarafından 
18,30 Türk müziği :<Fasıl cuk, halkı korkutup bir köşeye sin.. sorguları yapılmağa başlanmıştır. 

nıusikisi - suzinak mak:ıııı). 19,30 diriyorlar, evin reisi olan Mustafa Şakiyler kim? 

_.. Baştarafı 1 ncide 
lerin c~yıı.ne bir hareket olduğu
nu, Fransft: ile olan hesablarm ka
bardığını ve fakat bu hcsaplarm 

tur. 1talyanm infialini anhyor ve seselcri erkftm, konsolosh 
Tunustaki İtalyanlar tarafrndan ce- protestoname tevdi etmişi 
saretle kabul edilen karar suretini Konsoloshane bunu Roına. 

dirmek vaadinde bulunmuşt 
I\:onuşıu:ı (Iları:ılık spor s:ıati}. 19,45 d ·· ük' ak son santime varıncaya kadar görü-
Saat, ajans meteoroloji ve ziraat bor- YI a yuz oyun yatırar bağlı • Bu dört adam Çingenedirler. 1 · Daladye Cezayirde 
sası h:ıhcrJcri. 19,5:; Türk muziği : rorlar. Paralarının nerede olduğunu simleri Karacabeyli Ahmet, Bursalı lcceğinl,, yazıyor. testosu Pari!, 6 _Başvekil Dala 

selılmhyoruz.,, 

Tunus ltalyanlarının 

Nişaburek Peşrevi (T:ın!Jori Küçük söyletmek için za\'allı adama birhay Eresun, Bursalı Mehmet ve Bursah İtalyan ajanıının verdiği Paris, 5 (A. A.) - Tunusta halk nusta müteaddid şehirleri 
Osman bey). 1 - Murıılıbn' - lllr ke· li işkence yapıp yaraladıktan sonra Mustafadır. maluınat tarafından İtalyan bayrağının yır- tan sonra dün akşam BiJ 
re yüzun görmcği (tsmoil Hakkı buradan bir scy· çıkmıyacağınr an - S I ··t d' 'nk· t · Jıey). 3 _ Şarkı _ nin zaman söyler- • uç arını mu ema ıyen ı ·ar e · tılmasr suretindeki hadise dolayısi- Foş kruvazörü ile Cezaıre 
sin ( Ziya P:ış:ı). 4 _Yürük semai- layıp o sıradaki evlerden başka biri- mekte ve sepetçilik yapmakla geçin Roma, 5 (A.A.) - Stefani A· le mezkür şehirdeki İtalyan mües- etmiştir. 
Ey gül ne acep (Zira Paşa). 5 - saz sini baı;mağa gidiyorlar. diklerini söylemektedirler. Ancak jansının Tun ustan alarak ver-
semaisi - (Osm:ın lıc~). G - Taksim Basılan ikinçi ev gece sabaha karşı o civarda ne iş diği haberlere göre, dUn Frarı-
'(Kemal :Niyazi Sc}htın). '(lıhız:1ffer Haydutların bu sefer baş vurduk· yaptıkları hakkındaki suallere cevap sıa Başvekilinin askeri tertişini 
tıkar. - şnrkılorı okuynıı). 7 - IIicaz ları yer 60 yaşlarında Hali! ismin.. \·erememişlerdir. Hepsinin üzerinde mUteakrp bilyUk tezahürler ya.
şarkı • Demem r.unıı (Şe' ki bek). 8 
~ Türkü _ lıalim ynrin hahı;csinc. de bir Çingenenin evidir. birer brçak bulunmuştur. prlmış ve ltalya, Musollni ve 
9 - Jlii1.:un şnrı, 1 _ ırarnlıı iıılizar IIalilin güzel bir kısrağc vardır. Ereswı da ise ayrıca yeni atılmış Kont Cianoya yuhalar cekllmiş-
(Lr:rlfi hanııııJ. to- Jlii1.nııı şarkı - Beş haydut bu h<ıyvanı alıp kaç_ birdetabancaçıkmıştır.Buadarnm tir. 

• .\ınan saki - (Lemi). (Seıııalı:ıt Öz· rnak istiyorlarsa da, hayvan ellerin- ceketi kan içindedir. "Unione" adındaki ltalyan 
'denses - şarkılıırı okıı3 ıın ı. 11 - Sc- den 1..'Uftulup tekrar ahırına dönü - İçlerinden birisinin de kolu §İ.ş· gazetesinin idarehanesi basıl
gilh semaisi - (Osman hcJ ). 12 -
,(Refik Fers:ın) taksim. 13 _ ııa~ati yor. :ı:niştir. mış V"e camları kırılmıştır. Di· 
:Araban şaıkı - Dc;lişti şimdi h.ıtiın. Bu sırada patırtıdan Halil ile iki Bütün bu deliller karşısında dört ğer birçok İtalyan dUkk!\nları-
:cnalımi be~). 14 - füı~ati nrahan oğlu Ya,Şar ve Arif uyanıyorlar. haydud inkarda ısrar etmektedir - nın da camlan kırılmıştır. Bu 
şarkı - Göııliimü hicrMa (Hahmi Ahıra ko~tuklan zaman karanlık. ler. nümayişler iki saat sürmüş ve 
bey). 15 ........ Senin ~:ııın l<Işn hen • ta yüzlerini göremedikleri beş adam Kendileri, bugün öğleden sonra polis katiyen mUdahalc ctme-
7er" '(S.td<•tıiıı Jüı~nnk). Okuyan - • "'dd · i t f d 11 

'
'(Muzaffer llk:ır). Ç:ılanl:ır _ Vct·ilır, la karşı karşıya gelıyorlar. mu eıumum ara ın an yara ı ar- mlştir. Bir terzi dUklulnınrn ca-

n h 1 ··th' b" bo'r m b 1 la muvacehe edileceklerdir. Filha - k" d l d r n ttaı"·an :Fahire \'e Refik Ferans, Kemnl Ni- er a mu ış ır guş a aş 1- ıne a.nın a ası 1 u a "' 
~azi Sc)lıun. :!1 .:\lüzik (Rııuyo or. yor. Baba ve iki oğul sopalarla müt- kika yaralrlar katillerin gerek ka. 
keslrası - Şer: Praetorius: 1 - Sen· hi~ birer dayak yedikleri, kafaları ranlıktan, gerekse daima saklandık
f ni. ne m:ıjiir (Şcrıılıiııi). 2 - mı- gözleri yarıldığı halde karşı koymak larından yüzlerini iyi görexnediklc
ler Y:tri rnsyoııl.ıı ı - (K:ı ks nojer). ta devam ediyorlar. riui söylemekteyseler de kılık ''e kı-
22 S:ıat, r.slınnı, lrıll\'ilfıl, knnıhiyo • B d h d tl b akl u sıra a ay u ar ıç · ara saNukut horsa~ı (Fiııt). :!2,10 Konuş· 
mıı. 22,25 :..rıizlk ( Knciık orkestra : rılryor ve zavallı ev sahiplerine rast 
1 - Ar:ıniu<>zrlc hir eğlenti. 2 - Is . gele saplamağa başlıyorlar. Bir ta -
panyol fantezi • (Demerşm:ın); Vol· raftan da kaçmak için ahırdan çıkı. 
ga kıı;} ıkcılarıııın şarkısı (Ycııinger) yorlar. Fakat Halil, 60 yaşında ol • 
3 - Ari:rcltrı al'anlika (füoji), 4 - masına rai;:rmen haydutların peşini 
l~ıiı:tik oskerler (Bruno i\furk;,). 5 -

brra.l{mı'-·or ve tıkibc kalkl'. ·. l"te Aınııtri serenadı (Dece). G - Lcs- J ' 

ginka (Rulıenşla)n). 7 - Karmen - onun bu cesareti hayatına mal olu
sıta (Lui Anjcl). 23,25 Müzik (rlans yor. 
1ıl5klıırı}. 23,45 Son aj:ıns h:ıhcrlcri Cinayet 
,.e ~arı o ki prııgrııın • Haydutlardan biri tabanca mr ı;e-

YabanCI radyolardan kip üç el ateş ederek adamcağızı 
seçilmiş parçalar 

Pr<ı raınu11J,j vııldllcr Türkiye sa~
ti uıerınc YC öğleden sonraki sanı 
olarak wrilnıio;lir: 

Opr.rnlor ı1c senfoni konserleri: 
7. lstokholm: Xoel oratoryosu 
7.15 Bükrcş: "Karmen,, ( Bizel). 
8.3:> lHikrcş: Operadan nakil. 
!l.15 ~lıılgral: "Sihirli flüt,, (ilto-

z:ırt). 

ıo. Brüksel 1: "Wcrther,, (Mas· 
senep), 

10,30 !.il: '.\lozarlın senfoni rn şar
kıl.ırı 

10,30 
1. 

Slr:ısburg, Hen: Ye her. 
ı c;ecc). sonra): Faııı L', llıerl. 

yere seriyor ve sonra pervasızca eş
kıyalığa kalkan bu ~ adam baı,ila
nru alıp kaçıyorlar. 

Halil yarasının ağırlığına rağmen 
ölmemiştir. Oğulları, kendisine yopı. 
lan işkenceden yaralanan komşuları 
:\Iustafa, hem Ifalili kurtarmak. 
hem de kendi ; aralarım teda\'İ et
tirmek üzere, sabahleyin ~afakla ce
raber vaka mahalline yetişen jann:.r 
malarm yardımilc ewela araba. 
sonra da otobü le Eyübc getiriliyor 
lar. Fakat za\ allı Halil Eyiibr gelir 
~clmez çok kan kaybettiği için ölü· 

<)da 1111ısil.isi ııe l•oııurler: ) or. 
7. Brill,sel 1: Pi:ı.ano konseri. Diğer yaralılar da Balat ha•tane. 
8,15 llcrlin (ııwn d.): Piyano, sine gönderilerek tedavi altına ah • 

ducllol::ır, 
9.t!i Fr:ıııkflırl: Kıı:ırlellrr. nryor. 

10.45 Ucroıniiıı ler: lsııaııyol ş:ırkı-
l.ı rı. 

11. E' Crl kulesi: Şum an progr:ımı 
Jlrı/if mıı~i/.;i ve CP{lercller: 

5. Lonclrn (N.) : lliin) :ı halk 
dcınsl:ırı. 

6.:ıo VarşO\ a: "Gcyş.ı.. (.f on<>s). 
9. Sollens: Offcıılı:ılı'ın "Pcpilo,. 

9. 
10. 

1 l.30 

Ye "Hoııı ne el' \pi,, opcreılcri. 
1stokholırı: "Giudilln. L('lı:ır 

Hoııı:ı gı ııpu: "\'i~ :ııınlı k:ı -
ılınlıır,. (Lclı:ır). 

::\'arrnli grıı ıın: ''~leludi Ye 

Jandarma iş başında 

yafetlerinden kendilerine taarruz 
edenleri tanıyabilecekleri mulıak· 

kaktır. 

Yalnrz beşinci haydud ne olmuş
tur? Acaba yaralı olduğu için ar
kadaşları kendisini başka blr yerde 
mi bırakmıştır, yoksa o diğer bir 
istikamette mi kac;mıştrr? 

Jandarma bu bec:inci haydudu da 
her tarafta aramaktadır. 

bayrağı oradan alınını:} ve so
kak ortasında yakılmıştır. 

Bt~rlin. 6 (A. A.) - Havas ajan. 
smtn muhabiri bildiriyor: 

Dııladiye'nin seyahati hakkında 

}imdiye kadar ihtiyatlı davranmak
ta olan A.lman matbuatı, dün ak
::ıamdan itibaren düşündüklerini a
çıkç3. yaımağa başlamıştır. Matbu
~tın bu tarzı hareketl, takib edece
~i ,yeni veçhe hakkında hiçbir şüp
he bırakmamaktadır. Gazetelerin 
baelıklo.- t~~ Mdialindı:m bah
setmektedir. 

Völldşer Beobahter diyor ki: 
"Tunusta ltalya aleyhinde yapr. 

lan nümayişler Franını: - llalynn ih

tilaflarını halletmek için ül.zım o
---~-===~-::=::::::::::=::::::=- ·:ın !takın havayı yarntacell: mıı ı-

[e n İ St an vP.tte değildir. Romanm talctılerine 
karşı yapılan delice tahrike 1tal • 

Anc:ak, karanlık \'e heyeca.n yü

iünden, yaralrların dort haydudu 
beş kişi gibi görmüş olmaları da 

muhtemeldir. 

ve u k ray na 1."!l.TI matbuatının verdiğ\ cevablıır 
~c;tk ve sarih lisanlarile kannat tel-

leh Hariciye Nazırı kin etmektedirler. Bu cevablarda 

H"\l 1 .. .. tü haksız tahkirlerle Fransız tezinin 
1 er e goruş müdafaasında gösterilen asabiyet. 

Berclıte,.gaden, o (A.A.) - Ha. 
vıı.s ajznsınm muhabiri bildiriyor: 

Hitler ile Leh hariciye nazırı 

Beck dün saat 15 ten 18,5 a kadar 

görüş-rnüşlcr ve birli'ktc çay içmiş

lerdir. 
Beck ile refikası Varşovaya av· 

det etmeden evvel bugün Münib 
tc kalacaklardır. Beckin bugün 

Alman hariciye nazırı Von Rib· 

bentrop ile görüşmesi de muhte. 

meldir. 

ten eser yoktur . ., 
Börsenzeitung şöyle yazıyor: 
''Tunusta. ttalya aleyhindeki t:ı~

kınlıklar Parisle Roma arasındaki 
kM•gayı mühim bir qcklc .sokınu~-

Hitlere suikast 
.suçluları 

( Baştarafı 1 incide) 
Bu 1933 .de naziler il:tidar mcv· 

k:ine geldikleri gündenberi en bü. 

yük dava olacaktır. 

Dava gizli yapılacak ve Alman 

halkı muhakeme bittikten sonra 

haberdar edilecektir. 
Başlıca suçlu meşhur siyasi 

muharrir ve gazeteci Ernst Nikiş
dir. Kendisi kuvvetli bir Alman -
Sovyct iş birliği taraftarıdır. 

Izmirdeki son kazıl 
da bulunan eserle 

Bulunan bir kısım eserlerin miladm · 
asrına ait oldukları anJaşıld1. Bu yıl da 
lara devam edilecek 

İzmir, (Hususi) - Geçen yıl Bor 
nova ci\'annda tüccardan Edmon 
Jironun bağında meydana çıkan 
l\1ilattan evvelki zamana ait tari· 
hi mozarik ~ahasmrn maarif vekale· 
tince istimlak edilmesi \'e muhafa· 
za,.;ı kararlaştmlmrştı. ~1ozayik, 

vaktiyle tamamen meydana çıkarıl· 
dıktan sonra 10 santim kalınlığın 

da kum tabakasile örttilmü~tü. 

(9x17) ebadında bulunan bu eser 
şarap ilahı Baküs Diyoruzos namı
na inşa ettirilmiş bir ayin binası en 
kazına aittir. 
Aydının Afrodisyas harabelerindt 

meydana çıkarılan friz, ba~lık, bir 
a~lan başı ve bir kadın heykeli tı· 
mir müzesine getirilmiştir. Havalar 
roüi;ait o1unca bu tarihi eserler İÇ.İn 
kaideler yaptırılacaktır. 

Mevsim münasebetile eski lzmir 
kazılan tatil edilmiştir. Bu yıl ya· 
®a\lo kazılarda, uzı.w,luğu 166, eni 
16, rüksekliği 7 mctı~ vı ......... .-•ı·c.v•-
aksamından bulunan büyük yeraltı 
tonozunun 60 metrelik kısmı açıl· 
mış, tamamen temizlenmiştir. Önü· 
müzdeki Yilda iktisat vekaleti tu
rizm bür~sunun gönderdiği 2000 ve 
vilayetin verecei',ri 500 lira ile kazı
lara deYam edilecektir. 

Belediye tarafından Küllürpark· 
ta suni göle akıtılan Agora suyu ka· 
nalizas:ı.·on in~aatı esnasında Alay· 
bey caddesi ile civarındaki sokakla
lü. Bunlar, ilerde kazrlar yapılmak 
üzere muYakkatcn kapatılmıştır. 

nn altında birçok tarihi 
lurunuş müteaddit Bist ve 
meydana çıkarılmıştı. Birçoı 
!ar, mabet basamakları old 
min edilen basamaklar da g· 

'il'-: ....---

Agora mütemmimatından 
dın ikinci asırlarına ait o 
anlaşılmıştır. Bu kitabe, 1 
Izmirliler tarafından IzmiriJJ 
bir adamı adına yapılan bit 
üzerinde bulunmuştur. KitB 
kında okunacaktır. Müteha-
rilmiştir. 

Haçı suya atma g 
Bugün ortodokslann haçı 

ma günüdür. 
Bu münasebetle kiliseıerd 

Bulunan bir kitabeden, bu eserlerin ler yaprlacaktır. 

1 
BAYANLAR: 

Bugün S~ö~!~!~1 ~~eritası~ 
AŞKA TAPAN KADDır-

cenç kadın kalbi, kadm hissi, kft.dm a.5kl, kadın talii .. • 
Senenin en nefis şaheseri 

Baş rolde : Z A R AH L E A N D E ıt 
İlaveten Paranıunt Jurnal. Fiyatlarda zam yoktur. 

F.iatlar: 25.35 Localar 150 kuruş 

füılırırr. ve ııar,11dclcr: 1 

10.:W Postc Parhicıı. 
10.:ıo J.ıın drn (H.). 

rilın, 

Yaka müddeiumumiliğe haber ve
rildiğinden Tabibi Adli Salih Haşim 

ye nöbetçi müddeiumumi mua\'in• 
:)adrettin sabahleyin Eyübe gelerek 

;:esedi ,.e yaralıları mua)ene e!miş
ler ve ta!dbata el koymuşlardır. Bu 
sırada, vakayı duyar duymaz her ta 
rafta sıl.ı tedbirler aldıran Eyüp 

jandarma kumandan \'ekili gedikli 
erba5 llakk1 katillerden dördünün 

vaka mahalline bir saat mesaf ecleki 
Cebeci 'köyünde, pusu kurmuş olan 
jandarmalar tarafından yakalanmı~ 

Siyasi Alman mahfelleri, Alman 
- Polonya görüşmelerinin ehem· 

miyetini gizlemekte ve Bcckin zi

yaretinin tamamiyle hususi ma. 
hiyette olduğunu kaydt:'dı:-rck, "sa· 

mimi bir hava içinde Almanya -

Polonya münasebetlerinin gözden 
geçirildiğini., bildirmekle i1o:tifa ey 

lemektedirler. 

Beck, dün Münihe hareket e.der-

R·· ı t ken istasyonda Von ın~e:ı rop, 
P-;lonya sefiri 1-Iipsky ve bazı Al. 

manya ve Polonya ricali tar.tfııı

dan uğurlanm ştır. 

Suçlulann çoğu gazeteci, mu

allim, muharrir gibi münevver sı

nıftır ve kimisi sağ, !o!imisi ~~l par· 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangos 

/) l/IS /11/f ikisi: 
11 .30 \'arşen :ı, • ·apoli. 
12, 1 :» Hoııı:ı, Tııriııo. 

12.25 l.oııdra {il.). 

1. ı.onclrn rX.) 
l'i11cs, l.oııs{ erarıe ı e r.nmı mıarar: 

8.15 Sotlcns: ":\!ıkroın~aziıı,,. 

10. Bresin\': "\'ukııı lla\tıria, .. 
10. Napoli "L ıncr.ıld,ı,, (C:ılli • 

nar • ş:ırkıl:ıtı okuyrınl ı - :ııustr:ıı 
peşre,·i. 2 - !\liislear ş1rkı - gc! ey 
s:ıkı ş:ır:ıhı tnzclcndir. (Hahnıi lıc-y). 
3 - Snrkı _ Açldı lıalıçccle f!lıller. 

(Zeki. Arif). 4 - :ıŞrkt - Aşk ve mu· 
lıahhet gibi (Suphi Ziya). 5 - Tür
kii - \lı\·erin hıığlaınarnı. (Cc,·del Ko. 

10,30 
ıı::ıl. zan. Ut! taksimi). li - S:ırkı (Raıli

E~fel l,ıılc i: H:ıd)o f:ıııt:ızisi. 

Ankara radyosmmu 
yarınki programı 
7 - 1 - 1030 CUl\l \HTl~S l 

12,30 .:\liizik (Mıızik hol ıı:ırı;al:ırı 

Pil. 14 Sııııt, ajans Ye melcor - An
Irnra. 14,10 'fiirk mi.iziği (ll:ılk tiir. 
küleri 111.) H,45 Mıızik (!1.ılk:rn lıa

\aları Pl). l:ı,15 - 15,30 l\luzik (C:ı:.ı:

lıand). 17,30 l\lüzik (Dans sa:ıli). 18 
Türk müzi~i - inccsaz lıc)cti (Hü
zam fuslı). l!l,05 Sa:ıt, njans, rnetco. 
roloji n ziraat hors:ısı lı:ıLcrleri. 
19,15 Konu5ma (Dış polilıka, lıacli
sclcri). 19,30 l\Ionoloğ (Dürncv Tür· 
kan tararın<lan). Hl,40 Sinema sesi. 
20,15 Tiirk mliziği: .('.'luzeyyen Sc-

re - şarkıları oktı.}nıı). 7-llicaz şar
kı - Ke kiısıliin hi sebeb Liiylc. (l'cli 
Cemil hc•y). 8 - Tiirkü ·Esmer hu· 
gliıı :ığlıırıı15 _ C:ılaııl:ır: \'c•cih<'. Ihı
~cn Knm, ce,·ılct Kozan, J.\cmal Ki
y:ızi Seyhun, ncştıt Erer. :W,4:> Mli
zik (Folklor - Halil nedi \'C Kutsi 
Tezci). 21,15 S:ıat, cslıuııı, talı,·ilrıt. 

kambiyo - nııkut horsa (riyal). 21,25 
'.\lüzik (Küı:fık oı'keslrn): 1 - L:ı 

r;aızrılarda - m•cı·tıir _ (Rıı~siııi). 2 -
S:ır:ırıı tcma~n sııhnl'ler (Massenel). 
:\ - Sanısım ve Dama opcro seklL
siyonu (Puccini). 22,25 Konuşma 
Konıışma (lıaftalık postn kutusu). 22, 
;;o Müzik (tsparıyol, :Mehikn, Arjan
lin <ı:,ıın haı:al:ırı) 23,15 l\lüıik (d:ını; 
plakları). 23,45 - 2t Son .ajans ha
berleri ve yarınki program. 

Müzakere mevzuları 
üzerinde tahminler 
Varşova, 5 (A. A.) - Havas a-

jansı muhabirinden: 
Bcck ile Hitlerin tC'lalı:isi, A Yrupa

nın şimdiki vaziyc.indc münnka!la 
götürmez siyasi bir mahiyet ikti -

sab etmektedir. 
İyi malümat almakta olan maha

fil Almanya - Polonya meseleleri a

rasında Danzig mescl~sinin müza -
kereler sırasında tetkik edlleceğini 
heyan etmektedir. Almanyanm ilk 
olarak ilni sürC'ceği noklanm Po -
lon,·adan Pomeranyadırn geı:ecrk 
bir- otomobil yolu inşa.sına muvafa

katini istihsal etmek olacağr söy -

lcnmektedir. 

Fazla olarak Danzigin A lmanyaya 
ilhakı, Polonyıı tarafından işgrıl ı'

dilmi.'j olan Cicz!llyn Sllczyasındaki 

tilcre mensuptur. 
Nikisi ile karısı. 1937 mayıs·nda 

tevkif ~d]mişlerdi ve o zamandan· 

beri muhakeme ı:-dilmek i".=:re 

M.oabit hapishanesinde bulunu· 

yorlardr. 

OçüncU keşide: 11 ikincikanun 939 dur. 
Büyük ihramlyp, 50,0UO llradt 
Bundan ba§ka: 15, 1 2, 1 O bin liralık ik 

yelerle (20 ve 10) bin li rahk iki adet 
vardır ..• Nikiş ve karısı Almanyanm 

harpten sonraki ordusunu te~'kil Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak ctmey1 ihmal etro' 

etmis olan general Fon Sekt ile Sizce piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş clu 

ı 931. haziranındaki nazi temizle. -
.. \. ..... 4 

me harektinde öldfüülmüs otan 

"<meral Fon Slayherin ahbabı idi- ~ 

ler • 

HABER'in 
hazırla~ 

Almanların mukadderatı ve Ukran
ya m~scleleri de tetkik edilecektir. 

1939 Senesi ve yıl dönümü için 
~ buyuk mükafath 
~ Beck, fazla olarak HitlerdC'n ha

kiki tasavvurları ne olduğu hnkkm. 
da iz.alı.at istiyOC!:'k ve icahınrla ha

zt tc.m inat alacak V<'Ya. vcr<?r.ektiı

Almanya ile> Po'ourn ara:ıınc'::ıl.: 

"11İİ"l~kb"I mü11aseb~t. b••ıut bağlı

dır. Eeynf'lmikl Yazis<>t d,.. hıı rii
kalemcyr mevzu lc',kil <'cleccktir. 

i 
• • 
Güzel Gözler Müsabaka 

TafsllAtonn 10 inci 
sayfa da o lk iYi y u mı~~ 



Devlet mübayaatmda 
Komisyonct.lluk 

ilga edildi 
Vekiller Heyeti dünkü içti

rnaında bu mühim karan verdi 

Kararın verilmesindeki 
amiller nelerdir ? 

Ankara, 5 (A .A.) - tcra Vekilleri Heyeti bugün, .eaat 16 
da r:ı.şvekilette Reisicumhur İsmet lnBnilnUn reisliği altmda 
._ Marepl Çakmak'ın qUraklle toplanmış ve muhtellf mesele
ler üzerinde görU~ülerek kararlar verllml~Ur. 

Bu meyanda müzakere edilmekte olan barem tadlUitJ kanu
ıı1u11ın askeri ve mUlk! devlet dairelerile bilumum banka ve mn
emaeselerln maa§ ve ncretlerlnln teadUlU cs:ısları Uzerinde mllil.. 
bet blr neticeye varılml!.81 takarrUr etmiş, bundan başka devlet 
llı11bayaatmda komisyonculuk usulilnUn ılgası \'C vekAletlerln 
boynır. mUbayaalarda ecnebi fabrikalarla temc.s tesis ederek mU. 
bayaayı temin edebllecokleıi işler için bu karan derhal tatbik 
etznelerl ve maliye vek!letlnln de bu karara göre alınacak ka
ıı.uııt tedbirleri iki ay zarfında hazırlaması kararla tmlmıııtır. 

Karann verilmesinin Amilleri 
Ankata, 5 (Telefonla) - ReislcUmhur İsmet lnönü'niln rl. 

haeU altmda Erkbıhıırbiyei umumiye reisi mareşal Fevzi Çak
llı&lm da i§tlrakiyle baıvekfılet blnamıda toplanan heyeUveki
lerıin verdlğl kararlar arasında bilhassa devlet mUbayaatmda ko· 
lbisyonculuk usulUnUn ilgası ve vekllellerin bUyUk mllbayaatta 
lllkalı fabrikalarla doğrudan doğruya temasa geçerek araya bir 
başka el taıııtırmaması hususu bUyUk bir alaka uyandırdı. 

Maliye vekAleti bu mUnasebetle ittihaz olunan kararın ka
'luniyetlnl temin lçln jk.i ay içinde bir llyiha hazırlamı, buluna
Cak ve mecllae verecektir. 

Bu karamı ittihazma Amfi olan ııebebler etrafında dönen ea
l'talan bildiriyonım. 

BUyilk mllbayaalarda, her ıeyden önce hUkfunet 
doğrudan doğruya mlibayaa suretile tahmil olunacak 
)Üzde bir kumn komisyonla artacağı tabi! b unı:ıruw~unaaı1-
llenln bu gi ı mlli., on larmdan kurtarılnın ,_.,:.-... 
J:"ecede Anın o aralt goiillineıtedlr. 

A)Tıca b\ı ytızden mevki ve oahsiyetlerinden istif o.desi rnel

huı bulunanların da ferdi t cbbUslerinlıı doğurabileceği m 'h. 
~--- - ·- - & ,..._csn:! &lU ı onuntı ~ıı:çııun:ı1L dıı:meıı: olan 
bıı karar bu bakımdan da Ankara mahaflllnde çok isabetli ve 
Yerinde görUlmektecllr. 

Şayanı dikkat noktalardan bıri de hUkumet mUbayaacıhğm
~ §ekil ve tip işlerinde doğrudan doğruya şartnamelere muva
fık hareket olunma.111 imkAnlan daha kuvvet ve emnlyetle temin 
edilınit bulunacaktır. 

HükClmet mübayaacılığmdn fbtisu bahaa mevzu olmakaızm 
Yalnız lı:omi.!lyonculuk auretlle kan§an UçUncU ıahsm herhangi 
bir nahoo neUceyitevllde mUsait olabllmeıl ihtımallerl de bu 
•uretıe önlenmlo bulunmakta ve mUbayaatm tamamen kanuni 
aekUde ve alAkadarlar tarafından vasıtasız bir halde cereyanı te· 
nıJ.ıı edllmi§ olmaktadır. 

Maliye vekaleti kanunlarla mukayyed bulunan komisyon 
'lıllJlJcrinin, devlet mUbaynatçılığmdan ilgası eaaslannı yenJ ve elı: 
bir kanını IAyihast ile ihzar edecek ve bu sırada da mUbayaatm 
hangi nevllerinin ve ne miktara kadar olanlarm1n bu kanunun 
11hnulilne gireceği tasrih olunacaktır. 
> • • • 

--

lngiliz Krahmn yeni tayyaresi J NGlL!Z. kralı kendisine y~i bır hu~. t tayyare almaya karar 
vermı§tır. Kral Corç yem tayyaresını 2 motörlü ve tek satıhlı 

:: Sistem bir modelden intihap etmiştir. Tayyarenin saatte 350 kilo· 
re kadar bir sürati vardır. 

1İıld l<raıın ş!md.~i tayyaresi dört kişilıktir. Alacağı yeni tayyare mode
,, e on sekız kışılık yer vardır. Fakat, kralın tayyaresinde bu kadar 
ıoıcu. . "h • lm 

ıçın yere ı tıyaç o adığından, bazı tadilat yapılacaktır. 

Şarlo konuşacak 

ŞARLONUN yeni bir film hazırladığı malumdur. ''Diktatör,, 
S iam!ni taJ yan bu filmin bazı itirazlarla kaqılandığı ve 
'•turnesine mani olunacağı da mevzuu bahsedilmiıti. 

t ~evyorktan b'ldirildiğine göre, Şarlo filmi çevirmekten vu. 
eçııııı değildir ve filmin çevrilmesine gelecek acne baJ}anacaktır, 
~ Şarıo "Diktatör., ün mevzuunu hazrrlamıı ve aenaryosunu 
h ltııı bulunuyor. Bu, artistin ifk sözlü filmi olacak ve Şarlo orada 
erır,, &ibi konuıacaktır .• 

Hayvanlarda sun ·i gebelik 
S OVYETLER Birliğinde hayvanların sun'i surette gebe bı

lı rııkılması usulu, ç~k gcn:ı mn:}asta tatbik olunmaktadır. 
ırı~kıuretJe, 193 7 ~en esir.de 1.000.000 iken 1938 senesinde ı .500.000 

15 • 1937 senr. .. ınde 12.000.000 milyon iken 1938 senesinde 
~.~ooo.ooo koyun ve 1937 sencs::ldc 53.000 iken bu sene 120.000 
~ak ıun'i usulle gebe b rakılmııtır. Bu usul, ince ve iyi yünlil 
C 

1 
&ıııl:ınn faz1aıa:ma:: n " ve iyi c'ns inek ve at sürülerinin ço· 

t~ nıııının d:ıima hızlı bir tempo ile &itmesine ço'k büyük yardım 
tlctedir. 

HA 'Rr.R - Akşam postası 

IT~l!UğffilŞ!jr~@L~@rR!l~IR 

Katalonya cephesinde 
şiddetli muharebeler 

F rankist tayyareler, cumhuriyetçilerin bir şehrini üst üste üç defa 
bombaladılar; 3 O 
kişi öldü, 40 kişi 

yaralandı 
Baraelona, (A.A.) - Diin Ka· 

talonya cephesinde çok giddetli 
muharebeler olmutşur. Bu cephe· 
de Frankiatler, Cahtelldans mın. 

takasındaki hatlannı ıslih etmeğe 

muvaffak olmuşlar ise de diğer 

mıntakalarda pilskUrtUlmU§ler
dir. 

~~w~ı ~ awww:w ws ı -
!CERDE 

• Pazarlıksız :ılış kanununun .~n
k r:ı, ht:ıııbul \C tzmırden sonra dl· 
Rer 'ıli\ ellerde <le tnlbıkı 1(-in VekCı· 
Jet t r fın lan ırtkıklcr '.\opılmnkla -
dır. 

ı, nıılcnıı<lekı oıı fırlınadıın son 
ra rınanımı lckı r b lık kını ba~
Jnmı tır. Kulli) etli mık l rdıı u kum 
nı,e1urır ,ınmı5111. 

Aıi tayyareler lbugU.n Taragme 
ıehrini Uç defa bombardıman et· 
mişlerdir. 

YenJ seneye mim \'eya garlb oyu ocaklar .•• 

• Bclcclı)e 2111 ıı Dnırc l, Fenerbıb 
çe \C Knl ıııı <'ihelleı ine alt proje 
uzcriııtle hır 1 fı.ıl.ıl plı1rıı hazırın • 
mış 'e D:ılııl ) · \ e . it• ınc sünder • 
miştır. 

• Şehir Tı) lro~ıı nı n b. şınd:ı 
Ankarn \c hınır mınt ıknlorıncl:ı bir 
ıurnn)a ~ıkacnk '<' lm ıurnıı 50 gQn 
surcceklır. 

- Deylı Hcrald'dan -
30 ölü ve 40 yaralı vardır. Uçün· 

cu bombardıman 2 S tayyare tara. 
f ndan öğleden sonra yapılmıt ve 
iki aaat ailnnUştür • Dört kişi dondu • \eni ı;umruk le kıla! kanunu \"c

kill<'l tarnfınd n hazırlanmailn b:ış • 
lnnmıştır. J>roıc kanuıı şeklini aldıl. .. 
t:ın sonra f:ı:ıll\ ele ınc rkcz tcşkt1•ıtın 

Valbsya, 5 (A.A.) - Estrarpa· 
dure cephesinde cumhuriyetçiler 
ilerlemektedirler. 

İlgaı:, 6 (A.A.) - Ayın ikisin-, 1erini bildırmiılerdir. 
de baghyan tiddetli kar fırtınası İzmitte 
ile dönemeçlerde iki metreyi biı· Izmit, 6 (A.A.) - Bır kaç gun-

da haşl:ınacaktır. • 
• Bnzı 'ilJi) il rdc oı ı.Ju C\ lcrf gi· 

hi, memuı lıır için d bırer klüp leş· 
kiline b şl nım lır. \•c.kiilel her \ ıl.ı· 
yelle lıö) le hır e' ın ıe~kllinl cluşfin· 
mckledir. 

Madrit, 6 (A.A.) - Cumhuri
yetçiler, Sierra Morena mıntaka· 
aında kiin Pozobla:ıconun 45 ki. 
lometre garblnde ve Kurtuba e
yaletinde Vasekuillo • la Graniju· 
ela hattında bir taarrm icra etmit 

lan kar, İlgaz • Çankırı yolunu denberi yağmurlu giden hava, 
kapamıgtı. Bu yüzden Çankmya dün birdenbire karayele çevirerek 
giden ve içinde 16 yolcu bulunan soğuma§ ve akpm ıiddetli bir fır 
posta kamyonu yolda kalmııtr. tına ile gelen sağnağı müteakip 

Şiddetli kıt dolayısiyle posta kar yağmaya baılamııtır. Kar bu 
• Ziran! \ e ,u)cti memleketimizde 

p:ıınuk cin~ıııi ı !ah ıçin Amerikadan. 
10 ıon ııamuk tohumu getirtmiştir. 
Bunlar pamuk mınl:ık ların:ı teni o· 
lun:ıcnktır. 

lerdir. 

kamyonunun hareketini takip C- g: nde de vam etmekte ve her ta
den ilgaz jandarmasının yol üze· rafı kaplamı~ bulunmaktadır. 
rinde bulunan biltiln 1ca lkolları K h" ~ d Bu nuntakada dü manm yapmış 

e>ld aka. 
. 1 k . ara uar a 

haberdar etmek auretıy e va tin· 
arahi ar, 6 (A.A.) - llçemiz. 

• Son n\l rda Alnı nl )U 'c di· 
ger memlckell re ) pıl n tirtık llıra· 
cntındaıı onr 45 b n btıl)a stok kal 
mı~tır. Onum ki h rto içıode 
4 - 5 bin 1 l)n 1 lı Al ı n):ı)a c'\• 
kedılecck lı r. 

Cumhuriyetçilerin c~ .. .:, 

mahsfıs surette Cabcza Cordouc -

Delbuez §İmendifer yolunu takip 

etmekteydi. 

de aldığı tedbirler neticesinde, 
u 

hayatı kurtarılnuıtır. 

Kendilerine yiyecek, çay ve sai· 
re gönderilmi tir. Tehlikeden kur. 
tuı.ıJa~ gö,r,liPJcler.t yardımdan do 

e duu o"ledr.n sonra şlıyan 
§Iddetli kar fırtınası aaat 16 da 

dinmiştir. Eğribe de ayni vaziyet
te .olup Gircsundan gelen ve Ka· 
rahi ardan giden yolcular ·Eğribel 
karakoluna iltica ederek tehlike· 

• llk tedri at murcıtışlcrıııc leni 
terbı) c 'c ledri uımllcrlnı o refmck 
üzere ) azın hır l-ur açıl c:ıktır. Roma, 4 (A.A.) - Son lspan· 

ya harbinde yaralanan 374 İtalyan 
gönüllüsü bugün Romaya gelmiş· 
tir • 

den kurtulnıuılardır, 
birçok memurlar, telefinefso aebe- *** • Mo:ıı if mhfctıişlerin<.len l nıaiJ 

Hikmet l rsnn mnıırif müşa\'ıri trn in 
edılmi tır. 

Amerlkada 
Fınna sokulan 

mahkumlar 
Filaae fiya hapishanesi 
memurları muhakeme 

ediliyor 

biyet vermek ve mesleki ihmalde 
buluiım~ töhmetıerile bu gUn 
mahkeme huzuruna çıkarılmıılar -
clir. 
Yapılan isticvablardan açlık gre

vi yapm13 olduklanndan dolayı, 

hususi hücrelere hapsedilmiş olan 
mahpualarm adeta "diri diri kebab 
edilmiş,, oldukları meydana çık -
mıştrr. Mahpuslardan dördll ölmUş 
ve 21 inin kurtarılmaları mtlmkUn 
olmuştur. 

Dört betbaht.m ihtl.zarlan o ka· 
Filadelfiya, 5 (A. A.) - Malı· du acıklı olmuştur ki bunlardan 

kQmlarm 100 derece hararetle ISI· ba..ıılan başlarını hUcrelerlnin du -
tılmış hilcrelcro kapatılmış olduk-! varma çarparak kırmışlardır. 
lan FilAdclfiya hapishanesindeki layı tlgaz jandarmasına teşekkür· 

Mısır prensesi lskenderiyeden Kahireye geldi 

M ISIR kral ve krali~si çocuklarının do~duğundanberi bulunduk· 
l lan lskenderiye sarayından Kahireye dönmiışlerdir. Prenses 
Feryal bugün bir buçuk aylık bulunmaktadrr. 

Kahire ılk defa olarak şehre "ayak basan., küçuk prensesi ooskun 
tezahuratla karşılamış ve kralla kraliçenin lskenderiyeden Kahire· 
ye dönüşleri milnasebetile bir geçit resmi tertip ~ilmiştir. 

Merasimde en önd'eki otomobilde kraliçe, arkadaki otomobilde de 
lngiliz mürebbiyesinin kucağında prenses Feryat bulunuyordu. 

Kral ve kraliçe lskenderiyeden Kahireye gelirken, büyük bir anane 
değişikliği olmuştur. Kral Farukla kraliçe Feride ayni ,·agonda otur· 
muşlardır. Halbuki şimdiye kadar Mısır fületlerince kralla kraliçe ayrı 
a}Tt vagonlarda yolculuk ederlerdi. 

lngilterede ameli derslere ehemmiyet veril:_;or 

J NGlLTERE maarif nezareti mekteplerde nazari derslerin daha 
ziyade azaltılmasını, bunun yerine mürnkun olduğu kadar ameli 

ders yapılmasını kararlaştmnıştır. 

Çünkü, birçok lise ve kolj mezunları boşta kaldıkları halde rnuhte· 
lif ticaret ve sanayi rnües eselerinde işten anlar gençlere ihtiyaç göriıl· 
rnektedir. Müesseseler. ameli tecrübesi olmryan gnçlri alıp yetiştirmek 
gibi zahmete katlanmak istemiyorlar. Esasen, mektebin gayesi genç· 
!eri hayata hazırlamak olduğuna göre bu onun 'fazifesi değil midir? 

Mekteplerde yeni tarzda tedrisata yıtba,mdan itibaren bac:lanacak· 
tır. 

Kııın Orta Anadoluda şiddetle 
devam etiğine da:r hususi muha_ 
birlerimizden aldığımız maliımat, 
bilhassa Çankırı, Zonguldak, Kas· 
tomonu havalisinde facialar vuku· 
bulduğunu göstermektedir. 

Kastamonu ve Çankmda yollar 
k .rlarla tamamiyle kapanmış ve 
muvasala kesilmiştir. Bir çok yer
lerde telgraf direkleri yıkılmı§, tel 
graf telkri kopmuş bulunduğu 

için muhabere de kesilmiştir. 
ViUiyetler, muh:ıbere tesisi ve 

tipilere uğrayanlara muavenet ve 
İr':dat için ehemmiyetle ve sür"atlt 
faaliyete geçmis bulunuyorlar. 

Zonguldakta pc-sta 1>amyonun • 
dan başka yolcu tasıyan bir kaç 
kamyon daha karlara gömülmüş. 

tür . 

• 'nli \C Bclctliye lleisı uıırı 1,ır
dor dun Çubukhıdaki g:ıı tlcpolannt 
gezmi~ tclkiktıttn bulunmuştur. 

• İlk mektep l:ılcbeleri içın clırin 
muhtelif 3 Pi lcı inı.lc b:ırınclırınn oda· 
lnı ı çılm ı tlu5ıınulnıckledir. Bu 
nrııc.l:ı J: \ üp ilk nıcktchı l :ınındnld 
\'eremle mücadele <lıspansl'rl ,,ır<l 

şeklırıc koııulnc. ktıı. 

• l ~nar <"enıı}dkrı )eni açtıkları 
lınstnncnın bina ını alın imayı ko· 
r.arl:ı5lırmıştır. Bıno atın .ılındıllan 

onra hoh('esindc i0·80 3ııtnklı bil" 
p 'l on ' pıl:ırnktır. 

• ('111\crsite Fen 1 nkııltesi kimya 
mulıenclislık zlinıresi birinci sınıfla· 
lnrırıd:ı şimdı)c k:ıdıır kinıyo dersin· 
den imtihan ) npılmn orchı. Yerilen 
bir lrnrnr gure bu encden Hlbaren 
talclıı· kııın adan d:ı ımlılınn:ı t ıhl hı 
tul coktır. 

f)/$ARDA· 
•fıı ıll<'rc Bnıık o;ı rnuduru Monta-

Ankaraya gelen nabcrlere na· gu Xorm n, dun Bcrlınc '° ıl olmuş-
hır. J\ecıdısını ı 1 S) orıdn l>r. Schııcht 

:ı:aran Zonguldak, Kastamonu, kıırşıl mı tır. Mont RU 'ormnn, 2i)::ı· 
Çankırı ha valisinde donarak olen rcııııın ı ıı mi) le Jııı u ı ınohirctıe 
!.. vardır. Ezcümle Dahiliye Ve· ol lu u ıu sth lenıi5lır. 

kaletine bildirildiğine göre Da. 
daylı iımail oglu Mustafa Jpekl 
mevkiinde donarak ölmütti.ır. nıucs 'sclerırıırı ıç 'e dısın , u rın· 

Andrazh Cemile , _ Feride adın· de ":ıri lokal \oh udilere '.\ ı) ccck 'c 
içecek 'crılmçz, )Dzılı k ı ıll r :..a· 

da iki kadın tipiye tutularak bo· pı 111 ıısl rdır. 
ğulmak suretiyle ölmü~lerdir. Bu g.'lzctc) e gore, o\ol ıcşkllatı 

"ie:ıe Araçlı kü..;jk Mehmet ;ı .. reisi i lıfıı ede ktır. K ndı i sokoll:\ 
}~rife Entoılu köyü uzaklarında rn sı) si bır m hhct -.enne1'le mut· 

telıC"n ılir. 
k .. ybolmuılardır. Derhal vak'a • Kulu le Ömer t ımıınin ,Ju u ı· 
mahalline gönderilen jandarma rln bir lngıliz lrnr kolu le ı ıni t>ro· 
Mehmedi ölmek üzere iken kurta- c ıo ı in r p tı r th:ı ı l ı gre-v 
.abilmiı, fakat Şerifeyi bulama· ılan cimi h ıclır. 
mııtır. i\lnınn} :ı 11 Lclıı lan nra ında 

\lrıı:ın} :ıdnkı Polonl nlı :rn lıudilerin Boluda yagan karın fazlalıgın-
' azi}Cl t mc ele i )enlden gorüşmele· 

dan dolayı halk s~kaklara çıkama re h:ı~I ınılııııstıı. Hu sıörüşmelerin 
mış. dükkanlar açılamamıştır. lııı k ~ gün d ' ın cderc,.:i tahmin c· 

Amasyada da hala kar yağmak. dilmektedır. Bir illlıif elde edilme.si 
tadır. Viliyetler bu münasebetle ümidı 'ardır. 

• lllndistnnda Binn:ın)ado fevkalS 
imdat istasyonları tesis ederek de ali\ ol rejimi Hiin cdilmişlir. 
kaybolanları aramakta ve batan • Cck H.ırırb c ":ızırı Clıalko' sL:y, 
otobüsleri kurtarmağa çalı~ak-ı bu o) ın JO nundn Berline •idecek ... 
ta.dır. tir. 

Halka yard-m olunmaktadır. • Ch~berlain ve Lord Hafffu,.. 
D:..lı "li V kil . . . T lı:ışı t:ıtılıııden bugün J.ondl'tlya d8n· 

1 ye e etı vaııyetı vı a - müşlerdir. Pazartesi g(inO ~omaya 
yetlerden 90rmuıtur. h:ırckct edcceldcrdfr. 
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Beden Terbiyesi Yüksek istişare 
heyeti kuruldu 

Cevdet Kerim, 
Amiral Fahri, 

ve Burhan 
aza 

General 
Muallim 

Felek bu 
oldular 

Mazlum 
Mazhar 
heyete 

Yeni Beden Terbiyesi kanununun sekizinci maddesinde Başve. 
kil tarafından memlc!tette spor ibtisasiyle tanınmıı zevat arasın
dan seçileceği yazılı olan beş zat 2 - 1 _ 939 tarihinde tesbit edil
miş ve karar kendilerine bildirilmiştir. 

Yeni seçilen merkez istişare heyeti azaları şunlardır: 
Cevdet Kerim lncet'ayı (Sinopsaylavı), General Mazlum (Eski 

Milli Müdafaa sıhhat işleri r.ıisi) Amiral Fahri En,ıin (Sabık Ossü
-bahri komutanı), emekli yarbay Mazhar (Muallim), Burhan Fe. 
lek (Eski Atletizm federasyonu bı:\şkanı). 

Heyete, •Yİlli müdafaa, Dahiliye, Sıhhiye ve Maarif Vekaletle
rinin intihap edeceği birer mümessil bulunacakhr. 

Beden Terbiyesi kanununun dokuzuncu maddesi mucibince 
hu heyet spor bütçesini tetkik, haftalık çalışma programını taa. 
dik, !bütün beden terbiyesi teşk.ilabna ait bütün talimatnameleri 
tanzim edecek ve federasyonlann teşkilat ve vazifeleri hakkında 
Dıütale •um bildirecektiı-. 

-

Güreş 
Ve mücadele sporlarile 
meşgul olacak yeni bir 

klüp kuruluyor 
Eski Haliç ve Kumkapı ldüple. 

rinde çalışmış bazı zevat birlete
rek münhasıran güreş ve mücadele 
sporlan ile İneşgul olan bir spor 
klübü kunı:ağa karar vermişler ve 
teş.9!:.ıbüslere girişmişlerdir. 

Çok faydalı bir teşekkül olaca
ğını umduğumuz yeni klübün is
mi (Güreı klübü) dür •• 

Bu haftaki lik 
maçları proğramı 
Beden Terbiyesi İstanbul böl

gesi futbol ajanlığından: 
7-1-939 cumartesi günü ya. 

pıl.aoak maçlar: 
Şeref Stadı: 
J{asımpaşa - Davutpaşa B ta. 

kımlan saat 14,30, hakem Şahap. 

Şeref Stadı : 

Holivudun · nikahsız 
evlileri kimleı'dir ? 

Barbara Stanvik, evli olmadığı 
halde, Rober T aylorun istediği 

yemekleri pişirir, söküklerini dikerı 

HoUvudun blrlblrladen aynhnryan etlerinden Klark Geybl, Ka.rol 
Lombar 

' Rober Taylor ve ıfarbara Stan 

mükellef ev almıştır. Aralarında 
kert. hafif bir geçimsizlik olmUf 
Corç öteye beriye başka kızlarla 
miş fakat yüzündeki derin k 
fadesi onun pek bedbaht old 
herkese ilfuı etmişti. Ne Corç 
ne de Vircinya Payrun gözü 
birlerinden başkasını görmez. 
sevişmeden evvel Corç Raft 
vudun en uçan çapkınlarından 
riydi. Corç yoksuzluktan bird 
re yükselip gayet süratle büyük 

Bir çok oyunculara muhtelif 
cezalar verildi 

Karagümrük - Anadoluhisar servet yapmış,, ve o serveti yo 
B takımlan saat 14,30, hakem Holivutta Paramunt . stüdyoları- lon:n annesine yemeğe giderler. Ro- luk zaman~ıdaki arkadaşlarına 
Fahrettin Somer. nın bulunduğu yerin civarındaki bert Taylor yemeklerini ekseriya men hemen tamamen dağıtmış, 

8-1-939 pazar günü yapıla • Larehmont Ovenne'de bir kasap Barbarada yer. Barbara ona hizmet yük olduğu kadar yumuşak k 
cak maçlar: dükkanı vardır. Buraya güzel bir eder, istediklerini pişipr, hatt~ onun bir adamdır. Vircinya şimdi bu 

~eref Stadı: kadın sesi tamam iki senedir mun· söküklerini diker. Evlilik hududu- rif arkadaşının padasını idare 

B 1 h k 1 f d 
Anadoluhisar _ Anadolu Ata- tazaman hergün telefon eder ve en nun dışındaki böyle anlaşmalar Ho- mekte, ona parasını işletebil Un ar a em e f fa r a 1 n an krmları saat 9,30 hakem Adnan iyi tarafından iki kilo biftek hazır- Iivutta olduğu kadar hiç bir yerde sağlam kazanç yolları göstedm 

1 d k 1 
Akın, Karagümrük - Beylerbe _ lanmasıru ister. Meçhfıl ses, bu si· tekamül etmemiştir • dir. Corç ile Vircinya sevi§ID 

Oyun ar an ÇI arı mıc Sporculardır yi A takımlan saat 11,15 hakem parişin hazan Holivut yıldızlarının Yukarıda saydıklarımız sadece evvel Corç gayet dar elbise ve 
~ Eşref Mutlu gece eğlendikleri yerlerden biri olan biribirlerini çok seven, biribirlerine "sk ·nı · di Ona H li Futbol lik müsabakaları esna. ay, Galata Gençler klübilnden · ı arpı er gıyer . o 

smda hakemler tarafından oyun 1118 Osman Birdemir Ü" ay, Sü. Taksim stadı: BroYD; Oer~!'ye, ba~an Rossmore h~eti olan dostlar, arkadaş~ardır: mister Brodvay derlerdi. v· 
dan karıl ~ Street te mükellef bır aparbmana. Lakın dı§arda onlara gaynresmı ona daha efendice elbiseler gi 
· çı an oyunculara. Türk leymaniye kllibünden 538 Daniş İstanb Is Be k A ta ~ ~ ::ıtOdyo~uıttt ğ'On vaziyette kan koca gözüyle bakar- ..... tmi b' .. ..ı-ı 
Spor Kurumu zamanında mmta- Turanlı bir ihtar. k u por - Y 2~.:.- · ~ . _ ~ ogre ş, epeyce ır mucaucı 
,~ di · ı· di ı taraf da ımlan li\aat 13 hakem .ızzet Mu- M cueı • ı ınTR ltn". ~' Çapij~ folet Godart . ı· +...,; 

Aa ııp .ın1 kvtean.da~ı m n Yukanda kltlplet'! ve 1>51ge nu. ~bittin :Apak, yatl 'ii'B.lı:e'mlm F!TL ~wJiği yemektir, ona her ak- da bu sınıfa dahildir. ffo çift!er lier !Onftt:t. d :oetk ... tae geı;,ıpt _ ıya~ ..:ı .... 
ceza verı me ı ı. maralarile isimleri yazılı idman- t K 1 z· K 1 b .... h 1 . v· be be .d 1 h . m en ur rınış ır. \;;~ . . . re ayra , ıya uyum u. şam u yemegı azır ayan ıse ır- yere ra r gı er er, er şeyı bera- . 1. 1 d kl hald b" 

Y 1 ... - 1 cılara lık maçlanndakı suihare · p d v· · Co R ft ,_ :ı Önl b' "b' · cınya ev 1 o ma ı an e eni a-ı.u·u an Beden Terbiyesi - Vefa - Galatasaray A takım- cınya ayr ır. ırcınya rç a a Ler yaparıar. an ırı ırınden a· 
:Umum müdürlüğünce mıntaka di ketleri dolayısile hizalarında ya. lan saat H.45> hakem ~J:i•a~lli~·,. ~•ii"llll•~~IJ!l'J~:YIJ.• !etifı-if'.-v sahibi i•'r..ıtl!ln !rP~~~.~=-~~~"~a~ 
slpJJn divanları lağvedildikten zılı mUddetıer içf~ m~~~baka boy Adem Göğdün, yan hakemleri e\ıleAt:Pete çoktaIJ, razıdlr. Fakat dan..geçmez. Onun ıçın her yerde Vircinyanın beş yaşl1'ft!ild 
sonra, ha.kem raporları umum kotu cezaları verılmıştır. Bu ce. Fahfettin Somer; Şevki Çanka. Corç R.ıft evlidir. Ve bu birleşme· beraber davet edilirler. Biribirleri- gibi bir km vardır. Onu en çok 
mildürlüğe gönderilmeğe başlan- zalar tebliğ tarihi olan ~1-939 nin .resmen yapılm,asma imk~ yok ııin müşküllerini hallederler, biri- martan Corç Rafttır. Küçük 
dı ve bu yeni tedbirin ilk netice. tarihinden başlamaktadır. Alaka Fenerbahçe stadı: tıf. Çünkü karısı, aytı yaşalaına· birlerinin işlerini idare ederler. her istediğini Corc amca va 
si olarak ta - evvelce ekseriya dar klüplere .. hakemlerin. bu id- Kasmıpaşa - Altmordu A ta _ latma rağmen bir türlü boşanmağa Evlerini biri birlerine yakın yap- elde etmek yolunu bulmuş bahti 
cezasız bırakılan - bu gibi fut. mancıla~ .musabakala;a ıthal et kımlan saat 11 hakem Rıfkı Ak. yanaşmamaktadır. tırırlar, müşterek akzi alırlar, bi· küçük çocuklardan biridir. 
bolcülerin derhal tecziye edildik. memelerı lüzumu tebhğ olunur. 1 soy, Hilal _ Topkapı A takımla. Karol Lombar da Klark Geyblin ribilerinin sevdikleri şeyleri sevme- Robert Taylor Londradan 

leri görüldü. v h A k 1 n saat 13 hakem Şazi Tezcan. karısı değildir. Buna rağmen o, bil- ğe çalışırlar, hatta biribirlerinin ge- kaya döndüğü vakit Barbara S 
Beden Terbiyesi Umum müdür a ap n ara ya yan hakemleri Neşet ve Halit Ü. tun Holivuttaki hayatını Klarka yiniş tarzlarını, şahsiyetlerini dü- vik ile Barbaranm küçük oğlu 

lüğü tarafından dün İstanbul mm ·ıı· ı zer. uyacak tarzda yeniden tanzim et· zeltirler. Buna rağmen bu meşhur ona o kadar çok hediye getirıni 
takasına gönderilen cezalılar lis- QI 1 Fenerbahçe _ Süleymaniye A nU;;itir. Onu Papi diye çağırır, onun yıldızlar sadece biribirlerile iki ya- ki bu hediyelerin gümrük m 
tesini aşağıya geçiriyoruz: takımları saat 14,45 hakem Halit la ava ğider, onun her al~kadar ol- kın arkadaştan başka bir ·şey değil- si tamam iki ~t sürmüştür. 

Resmi tf' bliğ 
1 Mıntaka değiştiren başka Calip Ezgü, yan hakemleri Ek· du~tı şeyle alakadar olmağa çalışır. dirler. Robert Taylor kendi bahçes' 

İstanbullu sporcular da var rem Ersoy ve Neşet. · Barbara Stanvik madam Robert Daima bir kadına bağlı kalan er· ki yüzme havuzunu bırakır ve 

Beden Terbiyesi J stanbul böl. 
'gesi futbol ajanlığından: 

Feneryılmaz klübünden 905 Şe. 
refettin Avalakoğlu bir ay, Fener 
filmaz klilbünden 94 İsmail A • 
maş üç ay, Altmordu klübilnden 
868 Manol Karagöz üç ay. Eyüp 
"1übünden 1319 Şükrü Demirci. 
.,gıu bir ay, Fenerbahçe klübün
Q.en 232 Naci Bastoncu bir ay. 
Yefa klübünden 1260 Sulhi Ga -
ran bir ay, Anadoluhisar klübün. 
aen 123:ı Hıristo Paskalidis iki 

Macar milli 

fakı mı 
Bu sene kimlerle 

karşılaşacak 
Macar federasyonu mayıs ayı ni

hayetine kadar yapılacak beynelmi
lel karşılagmalarm tarihlerini tes -
bit etmiştir. 

Macar federasyonu beynelmilel 
mUsabakalar takvimini şöyle te.sbit 
etmiştir: 

26 şubat 939 BrUkselde Belçika 
milli takmıma kal'§I. 

1G mart 939 Pariste Fransız milli 
taknnma karşı. 

2 nisan 939 ZUrihte İsviçre milli 
takımına karşı. 

T Kaym 939 Peştede lrlandaya 
bt'lt. 

18 JlaY1- 939 P~ted.e 1nglliz mil
li takunm& '\ti'rvr. 

Beden terbiyesi umum müdilrlü. 
ğünce verilen son karardan sonra 
mektepli ve asker olmıyan futbolcü
lerden bazıları klüp ve hattA. mınta
ka değiştirmeğe başlamışlardn. 

llk olarak kapanan Güneş klübü 
azasından ve son günlerde Fener
bahçeye gireceği söylenen Vahab 
Ankaraya gitmiştir. 
Diğer taraftan Topkapmm meı-

hur oyuncusu, bir zamanlar aehri· 
mizde gol kralı olan Haydarla ayni 
klüpten Şeref de Adapazarı klüple
rine intisab etmek Uzere Kocaeli 
mıntakasına gitmişlerdir. 

-o--

Su sporları klubu 
F ederelik hakkı refedildi· 

Süleymaniye stadı : 

Ortaköy - Galata Gençle?' A 
takıriıları saat 11 hakem Necdet 
Gezen. 

-0--

Askeri liaeler ıampiyonaıına 
devam ediliyor 

Dun Hendbol musabaka
ları yapıldı 

Askeri lia~ ve hentbol §atnpiyo
nası müsabakalarına dün Şeref 

stullnda devam edilmiştir. 
ilk karşılaşma Maltepe - Deniz 

liseleri arasında yapılmıştır. De
niz lisesi baştan nihayete kadar 
hakim .cynadıklan oyunda 11 gol 
yapmışlar, Maltepeliler buna an· 

ğinden kapatıldı cak iki goll~ mukabele etmişler ve 

E 1 b. h ı· yüzü ü 1 maçı 11 - 2 Deniz liseliler kazan-vve ce ır ay ı c ve ye - 1 
kencl yetiştirmi§ olmakla beraber mışl~rd _r. . . 
son senelerde faaliyetini tatil eden, 1 ikıncı oyun Kulelı ıle Bursa as
fakat federe k!Upler meyanında bu. I ke:i !isel:r:. a~ası~da ol~uştur. Ku 
liınmakta olan (İstanbul su sporları lelının halamıyetı altınc;a geçen 
klübü) nün şehrimiz spor mıntaka-1 oyunda K~ıleliler 16 gol atmışlar 
sı tarafından federelik hakki refe - ve Bursalılar da ancak 3 gol yap:.· 
dilmiştir. Bu vaziyet üzerine de su 

1 bilmişlerdir. 
sporları klübünün mühril ile ruh - -o--
satnamesine vazıyet edilerek mez
kür klilb tamamen .kapatılmıştır. -------

Macar Seget takımı 
gelemiyecegini bildirdi 

Beşiktaş 
Bu hafta Pera ile hususi 

bir maç yapacak 
Futbol Feder~yonıı t&rafmdan Bu hafta lik maçı olmıyan Be. 

Macaristanın Scget takımı Anka 
ra ve tzmirde maçlar yapmak üz ş!ktaş birmoi takımı pazar tünf 
ere; davet edilmişt,ir. P,u tea>,asın Beyo.ğluspor (Pera) lakılftib i:en
şimdilik kabil olamıyacai! ge· .di stadında bwsusi bir m•!r yapa
len cevaptan anlaşılmıştır. l taktır • 

Taylor değildir. Bu vaziyet, iki keklerden biri olan Corç Raft, Vir· baranın yüzme havuzunda 
gencin biribirine bitişik iki köşk yap 

1 

cinya Payna nümunelik bir koca bu ona ayn bir zevk verir. 
tırmasma mani teşkil etmemiştir. kadar bağlı ve sadıktır. Ona daha Holivudun evli olmıyan gif 
Muntazaman haf tada bir defa Tay· geçenlerde Leverley Hillsda bir de tıpkı kan koca gibi biri birlerine 

~!! 
Kalbim iki aşka ·birden sahne 

lerine yarıyacak hediyeler veri 
Robert Taylor Barbaraya el 
alır. öteki de ona bir büyük 
sigara ile mukabelede bulunur. 

j:arol Lombar ile Klark Gey 
bµgünkü arkadaşlığı teessüs e 
den evvel Karo! Holivudun en . oldu 1 Ne yapayım ? 

1'ir. türlü karar vermeyen okuyucunuz Fazıl jmızasiyle 
mız ıbir mektupta ıu aabr1ar var: 

aldıit- yük sosyete kadınlarından biri 
Birçok yıldızlar davetlerinde 
teşrifatçı olarak kullanırlardı. Kl 
ile arkadaşlık tesis ettikten 
Karolün birdenbire deği§tiği gö 
dü. O, artık sosyete muhitine 
muyor, davetlere gitmiyor, gece 
lüplerinde görünmüyordu. Holi 
lular bunun sebebini öir 

''Kalbim iki aşka birden sahne oldu .. İki km birden seviyorum. 
Onlar da bu sevgime mukabele ediyorlar. Fakat bu hilin .devam e· 
demiyeceğini ben de anlıyorum. Fakat ne yapacağımı bir türlü 
tayin edemiyorum . ., 

Bu hislerin birisi, belki de her ikiai de muvakkat bir arzu, 
gelip ge~ci bir istekten başka bir şey değildir. y Asıl sevgi, yhaki\<i 
aşk parçalanmaz. Bu vaziyette yapılacak en dogru hareket agır ne· 
ticeler doğurması muhtemel herhangi bir maceraya atılmadan bek
lemektir. Nasıl hareket etmeniz lazım geleceğini en iyi kalbiniz size 
söyler. Kalbin sözlerinden daha iyi rehber bulamazsınız. Fakat ilk 
baharla braber aşk ismini verdiğiniz bu iki arzunun birden sönüver
mesi de ihtimal dahilindedir. Vakia mektubunuzda yaşınızı yaz
mıyorsunuz .. Yalnız ben daha çek genç olduğunuzu tahmin ediyo
rum .. Çocuk sayılacak bir yaşta bulunan birisi için de bu çeşit yanıp 
tutuşmalar, sonra unutmalar sıksık vaki olan şeylerden.dir. 

~ 
S. D. 12 imzalı bir mektuptan: 
"B2nimle evleneceğini vaadetti. Sonra başka bir kadınla evlendi. 

Şimdi onunla da ayrıldılar. Benimle barışmak ve yeniden münasebet 
tesis etmek istiyor. Onu balA sevdiğimi hiasediyoruın, acaba barış-
sam sonunda pişman olur muyum?., 

Evvela kalbinizi dinleyiniz. Bu adamı hila sevdiğinizden eminse
niz o vakit de aklınıza müracaat edersiniz. Bu adamın sizinle evlen
meğe razı olacağından, evlendikten sonra da size sadık kalacağından 
~e sim mes'ut edeceğinden eminseniz tereddild etmek için sebeb yok
tur. Belki 1ie yıllardanberi devam eden hulyanız bu suretle hakikat 
halini bulmuş olur. 

gecikmediler: 
Klark Geybl bu gibi paıtYrt<rııan 

hiç hoşlanmıyor, asude bir köy 
yatını, pat1rdıh bir şehir haya 
tercih ediyordu. Zavallı Karol 
yapsın sevgilisinin hayatına k 
ni ahştırmağa, başladı, ona 
nun etmek için tenis öğreneli, 
sporuna merak saldı. KaroJ. 
ara sıra Klarkı tıpkı bir ka 
kocasını cezalandırdığı gibi 
!andırır. Mesela ona kızdığı 
onun en sevmediği şapkayı giyel'• 

Bu çiftler neden biribirlerile 
miyorlar? Çünkü bazıları ba 
rile evlidir, bazıları da evlend 
takdirde bu samimiyetin bozul 
ğından. biribirlerine lüzumu 
fazla ahşacaklanndan korkt 
için evlenmiyorlar •• 
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aynanalar, 
elbirliQile 

iki karılı zavaonı kocaya 

opayı çekmişler 
~ rnahkemeye duştu; iki karılı olmaktan suçlu koca, kaynanalarının elinden 

yakayı kurtarmak için, kendisinin hapse atılmasını istedi 
Atinada iki karılı bir adamın başına gelen.. 

t hakikaten komedilere mevzu olacak kadar 
traıttıdır. 

:takat, bu adamcağızın çektikleri iki karılı 
ltıaktan ziyade iki kaynanalı olmasındandır .. 

Hiç bir şeyden haberi olmıyan "iki kaynanalı 

damat,, bu davete gidiyor. Fa'lcat karşısında iki 
kaynanasını birden görünce şaşırıyor. 

Lakin, kaçmağa vakit kalmıycr, kadınların 
ıkisi birden adamın üzerine çullanıyorlar ve sil. 
pürğe sopasını evvelii biri alıyor, zavallıya bir 
dayak çekiyor. Oyorulunca süıpürge sopasını 

öteki alıyor, dayağa o başlıyor. 

e1 
1 

Genç bir Yunanlı olan bu zavallı adam vak-
i' e 13 ı . . . d 1 • u garıstana gıtmış ve ora a ev enmış . 
. ?ita karısını orada bırakarak Yunanistana gel· 
1• <>ra.aa da kendi milletinden bir kız almış ... 
Adamın, ilk kansından hiçbir endişesi yok. 

~Ünkü Bulgaristandaki bu kadının hiç sesi 
maktadır ve kocasını unut muştur. 

1"akat adamcağız Bulgaristanda, bu sessiz 
tısına mukabil korkunç bir kaynanası oldu

Nihayet iki kaynana adamcağızın pestilini 
ç·kardıktan sonra etraftan yetişenler tarafından 

kurtarılıyor, kadınlar tevkif e.diletek karakola 
götürülüyor. Adam da hastahanede tedavi edİ

-lip kendine geldikten sonra, iki karılı olmaktan 
dolayı mahkemeye veriliyor. 

u unutmuştur. 
b 'iunanistanda evlendikten bir müddet son· 

Unu Bulgaristandaki karısının annesi haber 
%r ve kalkıp Atinaya geliyor. Orada diğer 
hlanayı buluyor ve ikisi beraber müşterek 

Fakat mahkemede hiç beklenmedik bir şey 
oluyor. Herkes adamın kendisini müdafaa ede· 
ceğini beklerken o : 

ltıatıarına bir ceza tertip ediyorlar: 
Adamı gizlice bir yere davet ettiriyorlar. 

- Evet, diyor. Suçluyum ve ne ce?J. verir. 
seniz razıyım. Çünkü mümkün olduğu kadar 
fazla hapis yatıp kaynanalarımın elinden yakamı 
kurtarmak istiyorum. 

:Bundan bir iki sene evvel olsaydı çocukların böyle tehlikeli !ey
t!e oynamasına kimse müsaade etmezdi. Fakat bugün çok tabii 
Otuıuyor ve bilakis "oütün ç.ccukl arın bu gibi şeyleri görüp öğren

., ' 
meleri arzu ediliyor. 

Çünkü müstakbel bir harpte 
şehirlerin müdafaası yalnız orduya 
bırakılmıyacak, bütün şehir halkı 

gerek hava hücumlarına karşı, 

gerek diğer taarruzlarda kendisini 
bizzat da ır.üdafaa etmek mecburi. 
yetinde kalacaktır. 

lngilterede ilk mektcpleıde 
bile çocuklara zehirli gazlara kar
şı müdafaa çareleri ve silfıhlar ha 
kkında bilgiler öğretilmektedir. 

1939 
Hava kraliçesi 
iki yaşında iken tayyareye bL 

nen ve o gündenberi hemen he
men hiç bir gün tayyareden aşağı 

inmemiş olan yedi yaşındaki bu 
krz Bruklin hava klübü tarafından 
"1939 hava kraliçesi,, ilan edilmiş· 
tir • 

Silviya Amerikan tayyarecile. 
rinden Bremricia kızıdır ve babasıı 
onu bilyilk bir tayyareci olarak 
yetiştirmiye 'karar vermiştir. 

Aslen Rus olan Amerikalı Mar
garit Kappelhof şimdiden kendi 
mezar taşını hazırlamıya başla

mıştır. Heykeltraş, mezarının üze. 
rine kendisini genç kızken göste
ren bu heykelin dikilmesini iste• 
mektedir. 

1 Kızıl Gölge 

Dı '1/l}IJ!ı ••• Biı.İ YOR
.SUllltJZ Ki sız/ SE. 
Vİ't0RIJN1 r EKLİFl
Nlı" TFKR/lllHıVOlfv"" 
SEN,MtS EV<flV•lfMiJI• 

Y t\ z 4 N: L. Buse 11 3 5 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah1 
Fakat yarı çıplak, ve vah§et di

yarlarında yaşıyan insanın dahi. 
tıpkı muhteşem medeniyet merkez
lerinde yaşıyan insan gibi, güzclle~
mck, §ıklaşmak, hoşa gitmek için 
tahnmmUl edemiyeccği hangi ısb
ra b vardır? .. 

Polinezyalılar arasında (tatnu) 
yaptırmamak, (tatau) suz bir insan, 
tıpkı bizler arasındaki donsuz de· 
diğlmiz insan demektir. O kadar a. 
şağı ve biçaredir. Tatausuz adam, 
bizdeki çıplak, çulsuz adamdır! 

Tatau y._apbrmamak ayıptır! 
Tatau biz medenilerin bilhas

sa §airane noktainazarına göre ide
al bir şeydir: çUnkil sembolik bir 
elbisedir!.. 

Elbisenin sembolik oluşu gibi bir 
fe\'kaladeliğe mukabil bu elbisenin 
ödenişindeki tezat ta pek gariptir. 
Zira bizdeki elbisenin ödcnme~i 

para iledir, yani diğer bir ~ekilde 

senboliktir. Halbuki onlarda öde
r.iş hakikidir: Çünkü, dediğim gibi. 
~1:-ıkiki can acısıyla ödenir! ... Zira 
P'llinzya kadın Ye erkekleri vücut
larına bu nakışları gayet iptidai. 
son derece 15tıraplı, hemen hemen 
tahammiil edilmez bir usulle ya· 
parlar. 

Alet olarak küçük doğramacı tcs· 
teresine benzer kemikten bir alet 
kullanırlar. Bu aletin ucunda ta· 
rak gibi bir çok dişleri vardır. Mik· 
ronezya adalarında sonra sonra bu 
iş için çelik iğne kullanılmaya baş· 
landı. döğmeyi yapan adam deri· 
nin üzerine nakı~lan çizdikten son· 
ra bu testere ile deriyi deler, içine 
boyayı içirtir, bir taraftan da uzun 
bir çubukla bu yerleri dağlar .. Kul· 
)anılan boya siyah renkte, yabani 
menekşe nevi çiçeklerden çıkanlmı~ 
bir boyadır. 

Bu dağla ameliyatının haftalarca. 
hatta aylarca sürdüğü çok dela bir 
in anın dayanmasına imkan olmı· 
yacak yanıklara sebeb olduğu va· 
kidir. 

Tatan nakışları kfimilen mukad· 
des nakışlardır ve her biri mutlaka 
dini merasimle yapılır. Talan ame· 
liyatı devam ettiği müddetçe bir ta
raftan da genç kızlardan mürekkep 
bir grup (Ritua) denilen ilahileri 
okurlar ki Polinezyalılar bu ilahile
rin ameliyatın muvaff akiyetle ba~a
rılmasına saik olduğuna itikat e
derler. 

Yani bir Polinezyalınm vücudu
na nakışlar dağlanması m~zzam 

bir ameliyat, büyük bir merasim· 
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dir. Marşa\ adalarındaki genç yer· 
.ilerin senenin muayyen zamanla· 
rında toplu bir halde hep birden 
tatau yaptıklarım gordüm. Bunun 
"çin hu u i bir kulübe in"a edi)or 
lar, Çocukları orada sıra ile \ e bü· 
yük merac:ımle tatau ) apıyorlar 
fatau de\am ettiği günlerde tatau 
\'ÜCutlarına bol bol yıyecek hediye 
?diyorlar. Zira tatau ma!m !arı di 
~er mabutlar ara mda en ) uk ek 
bir itibarı haizdirler. 

:lısi dahi yemek içın bir şeye temas 
.?demez. Değdiği } iyec~ğin ôltiın a
·aca '<mdan korkar. Onun için ta· 
au e na mda ancak mutlaka baş· 
,a ı tarafından ) edirılmek meclıu
nıriyetindedir. 

Tatau }apılan adam suyu b"le, 
JZerine mukadde::ı re imler ) apı'mış 
ıu u i tahta bir kahla \erirler. 

Maori ada ı yerlı kabılelerinde 
~:ıtau o kadar muhim bır rol oynar-
• ..:i bu reislirin A nupalılarla yap
tıkları muahedelere mukaddes mü· 
ıür yerine ) uzlerinin taıaulu kı mı 
.1r1nı ba:.tıl,Jarı olur~ .. 

Bununla beraber tataunun bu yer 
ilere bizim gozlerimiz için güzel
'.'k ~dcğıl5'e dahi bir heybet \erdiği 
mkar olunamaz. Esasen bu in anlar 
ara ... ındaki güzellik telakki inde de 
h~ybet daima .me,·cuttur .. Heybetli 
bır erkek, heybetli bar kadın daima 
~fak tefek ve şirık bir erkek veya 
ı<adından daha güzeldir. Dizlerden 
ne farkı \ar? 

Bizde güzel olmak na :1 {mabut); 
o!maya ) aklaşmak manac:mda ise 
onlarda da aynıdır.: Onlar da (ma· 
bud) a yaklaştıkça güzel oluyorlar. 
Aradaki fark şudur ki onl~rda ma· 
buda yakla~mak mümkün olduğu 
\:adar korkunç olmak demektir!.. 

Maamafih 1ataunun Polinezya 
inc:anlan için en yük ek kıymette 

Maori yerlilaiuiu boyımlamıda bir kıyafet olmakla beraber )egane 
taşıdıkları uğurlıı Tiki - Tikiler elbise ve yegane ziynet "lduğu zan

nedilmemelidir. Onların da şarkta 
Yeni Zelandada ise tatau ameli· kullanılan \e adına peştemal deni

yatı daha başka türlüdür. Burada :en ne\ ilerde elbiseleri Ye mücevhe· 
l\1aori adalarının usulü tatbik olu· ::at yerini tutan diğer garip garip 
nyor. !İynet \'e süsleri vardır. 

Bu usul daha müthiştir. Zira Ma· Mesela Maorihin (Tiki - tild) 
ori usulünde tatau aleti tarak şek· drdikleri acaip bir sü !eri \'ardır ki 
linde dişli değil, keskin yekpare bir İ)İzim bayanlarımızın dahi Maskot 
bıçak şeklindedir. Bu bıçakla tatau dire memnuniyetle taşımamaları 
yapılar.ak adamın vücudunu dilim kabil değıldir. Tiki - tiki hususi renk 
dilim diliyorlar ki bu usul daha çok li bir ta .. tan acaip ha~n.an ba~h. ya
ıstırab \'erir. Bütün yüz baştan ba~ n insan vücutlu küçücük 'e garip 
nakışlarla donatılıyor. Hatta dudak 'Ju heykelcik şeklindedir. Maoriler 
lar üzerine kadar dağlama yapılı· bunu boyunlarına asarlar ve büyük 
yor ki dudaklar gibi en hassas bir uğur sayarlar. Bir ailenin tiki·tiki· 
yerde bu acıya tahammül etmek ,j en kıymetli mira5')ar arasında ba
son derece güçtür. b:ıdan oğlla, ne ilden nesile geçer. 

Maori adalarında tatau yapmak '3l'gün dahi Maorilerin çoğu tiki·ti· 
plnız a il olanlara mahsus bir a- ·~ilerini boyunlarından hiçbir an 
dettir. Tatau ) apılmış adam mukad ;ıı·aramazlar. 

destir. Gerek kendisi, gerek diğer in Marşa! adalarındaki mücevherat 
anlar {tatau) denilen birçok mem daha gariptir. Bunlar kulaklarına 

1uiyetlere riayet etmeğe mecbur· '(üpe olarak o kadar büyük halkalar 
:.lurlar .. Tatau yapılan adam bu a· takarlar ki bu halkaları istedikleri 
meliyat esnasında o kadar mukad· zaman kafalarına geçirebilirler! 
c!es bir hale geçmiş bulunur ki ken· · De>amı nr 
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Mühim bir hô.dise Orhanı beyninden 
vurulmuşa çevirmiş, Gazi Abdürrah

manı günlerce ağlatmıştı 
hilnkAr buraya me§bur Kayserili 
mUderrls Davudu tayin ctt1. 

tırmı kırmaz, Kara Abdilrrahmnnm 
demir gibi ba.zulan arasında ezilir, 
azap duyar, yere çalınır. Fakat, NI· 
lllferin duyduğu heyecan \'C tadı 

bozmamak için hiç UzUldUğilnU gös-

rm babasmm yerine geçel'!e Abdilr
rahmanı yanma alacağını .söyler, 
tatlı tatlı görilşUrlerdl. 

(Devam• var) 
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li 

Nakleden: F. &< 
Artiste kapıyı a~~ olan Bartu • ve netice alamadmı. Sana yeıııJll 

Mori - Fransı tanımıştı. !çeri gir-
1 

derim. 
mek l.Btlycn bir m\!ııteriyi iterek kı- - Yalan aöylUyorsun Jan .•• (} 
ZI çağırdı: 

- Buyurunuz matmazel. 
Mari - Fr .. nsı laboratuvara g5 • 

tUrdl1. 
Genç kız eşikte durdu. Uboratu· 

var değişmişti. Artık eeki dnğmık -
hktan eser yoktu. Birkaç lskemlo ve 

vap bekliyorum senden! ~'ııçt 
- Evet, doğru ... Beni affet e 

Frans ! Hakikati öğrenmek il 
sun değil mi? Söyllycyim: sen -.... 
ynşıyacnksm Beraber saadet 1 

Mari Frans bir iskemleye keli ~· 

hnft eababı mtıdafaayı ikmal ile 
teslim olmak Uzereyken bu kadar 
yorgunluk ve kan pahasına istihsal 
olunan eu fütuhatı rum imparato
ru ehlisallbin elinden almağa mu • 
V&ffak oldu. 

Rum kadrnlan, Taundr.n ve harp· 
ten ölen erkeklerinin cese tleri ba • 
ı:mda ağl8§ırlnrken hUnkA.r Orhan 
§ehrl dolaşmış \'C mUtccsslr olarak 

tcrmezdi. 
ortada korkunç makine_. 

(1) lçleo.rlnde Rllhban \'e alnedcn Aletin, öperatöro mahsus kısmın. 

uzun bir ömUr geçireceğiz. ~'...... 

bıraktı. Mukadderatını öğrenn1 u: 
onca ne ehemmiyeti vardı. ?d 1ııı1 
olan şuydu : Bu adam onun ne k•i Bu arr 'tk ordusuyla Pelekanon -

da bulunmakta olan imparatora 
vahcetço mahııurinden a~ağı kalmı
yan muhaslrln mancınık makinele • 
rt vasıtaııiyle dUııman kelleleri en -
dabt ederlerdi. 

Rum donanması kumandanı olan 
Butumltes, TaUsfyus refakatinde 
karadan lznik gölilne kesretll bir 
donanma nakline muvaffak oldu • 
ğundan pacli§ah ehllaalibln haberi 
olmaksIZID göl tarafmdan gizlice 
Rumların gebre duhullerine mUsaa. 
de edecek olursa muhafızların rica-

muhafaza eyllyeceğinl vaadet-

~ kabutn Uzerlne birden· 
bt"1'. t..... ..urlarmda görülen rum 
aanc.aklan (20 haziran 1907) hrls
tiyan ordusunda nefreti muclb oldu. 

Aleksls dokuz sene sonra ehllsa
Hb a,keriylo bozuuma.smı mütea • 
kJp ikinci defa eehrl mc.zkfıru yed
lerinden istirdad ederek bir mua -
hedeJ mah8U8a De salAtlni Selç\ıki
yeye teslim cyledL 

Bir asır sonra, BizaM, !renklerin 
yedindoyken Teodor!A.skarfa'ln lka
:.ctgMu olmuı ve paytahtlarmı is
tlrdad fı:in Rum lmparatorlan bura.. 
dan hareket etnıblerdi. 

Blrfncl derece oehlr unvam im
parator Valans tarafmdan ne% ile 
1zmite ,·eıilmiıken yine Bitlnl krt
asmm birinci vehrlycll. 

Anadolunun en mUst.D.hkem me • 
vakflnden olan bu eehlr bir astr 
Rumlarnı elinde kaldıktan sonra 
llçUncU defa billmukavemet mlleb
bedcn milslilmanlara teslim oldu. 

irade etmişti: 

- Bu kadınları toplayır.ız: Bunlar 
fe!Aket görmUş masum biçarelc.rcllr. 
imra, tezvtç isterim. 

Birkaç kere hünkar Orhan, Ni!O. 
fere söylemişti : 

- Bu oğlan, babası Karesi haki. 
mi Acelan Bey yerine han olacak. 
GörUrsün. Bunda ayn bir hususiyet 

bfJ"Ç-Ok ze,·atm bulundol:'tl rıark \'C 

ı;arba men<;up l:iç yUı on scUz pıı.. 
panın lmperator KostantJn mm·a -
ccheslnde baba flC' oğlun nyıu lıfr 

maddeden fb:ıret oldoltmnnıı. dair 

Fakat bu eırada mtıhim bir hfldise var Nililfer. karar vermek için dalılllnılc !çflm:ı 
Hakikaten Tursun uzun mUddet- edilen kilisedir. Orhanı beyninden vurulmu§a çevir

miş, Gazi AbdUrrabmanı günlerce 
ağlatmı§tı. 

Bir sabah Orhan, AbdUrrabman, 
Çandarlı, Vezir Aldettln, hassa ça
\'UŞU, Koca Ali, HUnkA.nn iklncl oğ· 
lu Murat bir harp meclisi kurup gö. 
rilşUrlerken bir haber meclisi dar • 
madağmık etmişti. Odaya giren bir 
yeniçeri yerlere kapanarak: 

- Şevketlfı hUnk!rnn, dedi. Aziz 
b:ı§m sağ olsun. BUyUk allAh arka -
daşm Konuralp Allaha kavuştu!. 

HUnkAr Orhan yerinden fırlrya -
rak haykırdı: 

- Ne? Konur mu öldü? Keşke 
İmik alınmasaydı da Konur sağ 
kalsaydı. 

Ve meclis hUnklr da dahil olarak 
ağlaştılar. 

Hilnklr, oğlu Muradı Konur yeri. 
ne Sultan önUno vali tayin etti. 

HAdiselerln durduğu bu sırada 

Kara Abdtırrahman yenıdeır sahne
ye çıkm?§ bulunuyor. 

Hıı.ftadn bir hünkar Orhana gi -
den Kara Abdilrrahman büsbütUn 
serpilip bUyümO§, daha kliçilk Ylll$tn 
olmasına ra!;'lncn tam ve olgun bir 
delikanlıdan daha üstün görUnen 
bir hal almıgtı. 

Nilüfer, Karayla Tosunu güree • 
Ur mekten zevk duyar, her gel.lşln· 
de: 

- Hazır mısın Kara? diye sorar. 
dı. Bu sefer Tosun seni blr top gibi 
yere çalacak, görUrsUn. 

tenberi vesayeti altında bUyUdilğü (2) tiçttncD Aliettinlıı öltlmU ll· 
bilnkar Orhanın takdir ettiği gibi zerine Karesi hi.Jdml Aoolin Bey 
büyümek hilkatinde bir gençti. 1 eski MW krtasmda talair etti. Öl. 
Hacı 11, Tursuna harp hikayeleri düğü zaman Hd oğlundan bllyilitl 

anlatırken onun Knresi hiklmllğine kendJ yerine geçti. KUçUğü Tursun 
en layik ev!At olduğunu eöyleme~- ı da terbiye olmak üzere Sultan OrJıa.
ten geri durmas ve dellknnhyı daı· nm neıcllne geldi. 
ma tazelenen bir ihtiras ile tahrik Halk n Aoolanm vczlrl HaM tı, 
ederdi. Hacı 1ı Bey, babası Accla. Tursunun büyilk kardeşi ve Kresl 

nm veziri ve dostu idi. hi.ldmlnd?n nefret ederlenU. 
Hilnklr Orhan da bu vaziyetlni Hammer tart.hl sa,ta 173, cilt ı. 

kaç kere görmUş, ama, kendisi do 
:ıynı noktai nazarda olduğu için me. 
net:miye lüzum g8rmemişU. (2) 

Maaheza Tursun, Kara Abdiirrah
maru çok seviyordu. Onun merlli • 
ğine, cesaretine, kuvvetine, oku -
mamış olmasına rağmen zckAsma 
mecl\.ıptu. Boş zamanlarında, NllUfe 
rln kendilcrile meşsuJ olmadığı an. 
tarda Abdürrahmanı karşısına alır 

ve ona bükü.met işlerini anlatır, ya-

Çapraz eğlence : 
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Buoünkil bulmacllmı· 

1 ~ Dr. Suphi Şenses ~ 

1
1 dra1 yolları hastalıkları 

müttlıassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şısında Lekler apartıman. Fa· 

ki .. lere n~rac:p:, Tel. 4~24 ................... 

Soldan sata: 

' 1 - Tarihle mllhlm rotil olan lari· 

Nisefar Botonyr.tis tarafmdan 
devleti Selçukiye mUosslsi olan Sü· 
Jeymana ve Ale1uıls tarafından mab 
dumu l{ılıç Aslana teslim olunduğu 
gibi üı;Uncil defa da genç Andreni
kos tarafından Sultan Orhana tes· 
Um edildi. 

Kara Abdilrrahman Sanya kadar 
Muknddema b""I olan AnUgonu. 

--s sevdlt:i hilnkfi.r kansı Nilüferin cll-
Yuknrd:ın oşnğı: 

kııllerdcn biri, 2 - Yapmak - kona· 
ot getirmek, 3 - Öğretmek (ToprnAı 
knzınak), 4 - Muhtemel, 5 - Blr 
hcyccıın kelimesi (frnnsızca lışıkl -
bölüm, 6 - Karo gün için olan ok 
nesne - Peygamber sülıllcslnden O· 

rop büyüklerine \•erilen nd, 7 -
bükmekten emrlhazır - Hıırır kırmı· 
zıya ('alan, 8 - Arapça icap elmek
ten bir kelime - Anadoluda sabun 
gibl kullanılan ('amur, 9 - Cama 
henziycn nesne - Sahip rnnnı.ısınP 

bir örnek, 10 - Bnyrrğımızın rengi 
- Suı.ıl edalı - politikncıların nu· 
tuklan. 

sa nisbetle Antlgona tesmiye cdlL 
mlştJ. 

Bursa ovasilc oradnn cereyan ey
llyen su Sultan Orhanm zevcesi ve 
Bılecik hlkiminin kerimesi ismine 

nl apcr, hemen s:>yunnrnk meydana 1 - Değeri bulunmı.ran - kör. 2 
çıkıp Tosunu beklerdi. Nilüfer, Kıı- - Kudret - Olgun ve bir erkek llcrı . 
ra Abdilrrahmanın pek az insana 3 - Pnmuk alan - Jl:h·e. 4 - Cok 
nasip olan güzel vücudunu hayret bilen - Ekmek. 5 - Eski şairlerin 
\•e takdirlerle seyrederdi. Kaç kere ey mnknmınlln kullandıkları kelime 

nlsbetle Nilüfer tesmiye olunduğu - Belediyenin narh koyma ına raf;· 
yanına gelen hilnklra: 

gibi İmik de Lczima.k zevcesine men ucuılalnrnndığı hayvani rıcsnc. 
nl.&bcUe Niee ismini aldıktan sonra - Snnki bir ordu genç bu.Karada G - Yapurların ilticagllbı - Yaz. 
Osmanlılar tara!mdan İznik namile topln.nmı§ değil mi hUnkAnm? 7 - Canlı sili fabrikası - Memleket, 
yadedılmlştir.,, Diye sorar, onu da takdire sev.. 8 - Iliribirinl ilmek (bo hnrekeıslı 

trnmnırn binilemez). 9 - Eski bir 
HilnkAr Orhan, killııcnin (1} ca- kederdi. şairimizin adı, lO _Tatlının aksi -

mlye tah\ilini irade etti. Kilisenin Tosun bilfı.kis apayn karakterde Balıadnn e\'l~dn inllknl eden hir s:ıt· 
yanm:ı. bir medrese inaasmı iıteyen idi. Ama, ne yapsın Ni!Ufcrin ha- tannto mensup. Dünkü bulmacamı:ın halli 

a bir adam, kapıya arknsı dönilk 'ti 
vaziyette oturmuştu. Janın sesi du- ~:::iacağmı öğrenmek istemlşti·tr'~~!e( 
yı:ldu : "' 

- Makinenin yanma gelinlz. Babasının bıraktığı mektubU an 
Mari Frans yerinden kmııldamn.. tırladı: "J an Dliraııdan sakdl• tılıi 

dı. Bir mUeteriye hitap ettiğini sa- emniyet eclJlccek bir adam d~ an 
nan DUran .sinirli sinirli tekrar etti: DUra.n onn yaklqnuş, }~~lnıı 

- Haydi ne duruyorsunuz? Gol- yordu: 11-.aJ 

senlze ! - Mart Fran;ı, benl aUetm~~ 
Döndil ve yerinden fırladı. Genç misin? 

kızın ellerine sarıldı: Soğuk bir tavırla mukabele e 
- Mari Frnna! No saadet! 
Geri çekildi, nişanlısına hayran 

hayran baktı. 
Mari Franıı ses çıkarmıyordu. El. 

!erini çekti. 
- Pariae geldin demek? Neden 

bana haber vermedin? 
Ccvabmı beklemeden seslendi: 

- Bartaz! 
Kekeme kapıya geldL 
- Matmazel Lôveyrlyeyi tanıdm 

değil ml? 
- TabU efendim, derhal. 
Jan gUJdll: 
- Hnmdolsun ! Yokaa senden 

muayene Ucreti almağa kalkardı. 
Parayı peşin almasmı ona sıkı sıkı 

ten blh etmiştim. 
Tekrar muavinlne d1Sndl1: 
- Jıroftımlenmm heplllb:ll eav. 

Kimseyi lkabul bnIYorum. 
- Peki efendim. 
- Anladm değil mi? Hiç kimseyi 

kabul etınlyeceğl.m. 
Bnrtaz bqile .evet i§areti yapa • 

rak dışan çıktı. Jan, Marl Fn.nsm 
yanma geldi. 

- Bilsen ne kadar sevindim! 

Genç kmn hllA bir kelime söyle. 
mediğinl nihayet farkederek durala-
dı. Endişe ile aordu: 

- Neye konuşmuyorsun Marl 
Frans? :Muvaffak olduğuma sevin -
mlyor musun? Muvaffak olacağrrnı, 
servet \'e §Öhrcte kavuşacağtm1 en. 

- Genç öleceğimi öğrense 
ne yapmak fikrindeycliniz doktor 

Heyecanla itiraz etti: 
- Neler d'3 düşUnilyorsuJ11 

zaman senln ömrUnU öğrenme) il \a 
temlş değildim. Ben IAlettayin ~f 

sin' muayene ediyordum. Te ~ 
ettiğim Marl Frans değil, n 
da aadece canlı bir m&blüktu. 

Samimi olduğuna inandığı bU 
varıı genç kızın hlddetlnl epe1 
tr§tırmıştı. aoıı 

Makineye yaklqtı Etrafmı 1 · A. 
la§tı. Sonra dönerek: b' 

- Jan, dedi, mesut musun T 
- Evet. 
- Takip ettiğin yoldan menı' 

musun? 
- Fevkalldo memnunum. 
- İyi hareket etmediğin ,opD 

bazan içine doğmuyor mu? 
- Ne münasebet! 

na temin etmiştim. Sözümde dur • - Fakat sana ''bir numaralı 
dum. dil§manı,, diyenler var. 

- Jan... - Muanzlarnndan bazıları ~ 
Jan, memnun, gülümsedi. Marl diyorlar. 

Frans gs.yet clddl devam etti: 1 - Vicdan nzabı duymuyor ııı 
- Jan, beni maklnendc muayene sun T · 

ettiğin zaman ne öğrendin? j - Hayır. Fenalık yapmıyoru" " 
Dllran, hiç beklemediği bu sual ben kaderi değiştirmiyorum, ııı lll 

üzerine sapsan kesildi. GlSğsUne bir ks.dderntı bildiriyorum. · ~ 
yumnık yemiş gibi flendcllyerek gc. _ Bundan emin misin? Teea · 
rl çekildi. Kekeliyerek yalan söy - rlı. ytlzilnden felakete sebep 0 1DI' ·~ 
ledi: dığmı kat'! olarak biliyor mı# . 

- Makine o z:ı.man tamamlanmış - Evet. Makinem aldanmaSo 
değildi. Sadece bir tecrübe yaptnn _ Fakat bu ötnmlere, intib~ ~ 

••ı11oolEm• m E3ım tE]•rııını~m~•• 
-Ter· növ değil ama, ıekası ve sevkitabi 

tsi, bir çok asil hayvanlardan fazla .. Her
halde, sizin görüşünüz ve sürati intikaliniz 
pek kmvctli olmasa gerek; çünkü ... ney
se, yalnız şunu bilin ki.. üç adım ötenizde· 
ki derin bir kör kuyuya dü~ekten stzi 

... . . .. :, . . . . ... . . ll•mA.cnoorm•rn11l!w.lıJIED 13D~l•IR ra ne dersın? J:; 
larından hiç geçemezsiniz, çünkil çalılar - Bunlann olması zaten ıxıu ~ 

koko kurtardı .. Işte kokonun yaptığı!.. 

Eğer o hakir gördüğünüz köpeğim olma
saydı, sizin bütün bilgileriniz ve zekfuıız, 
o kuyunun dibine yuvarlanmamza mani o· 
Jamazdı .. 

- Kör ku}u mu?.. 
Gayriihtiyari titremekten kendimı ala· 

manuştım. 

- Burada, bir kuyu mu ,·3r? Hem de 
çok derin bir kuru öyle mi? 

Bunu söylerken sesim yumuşamıştı. 

A~tzı darca fakat içi geniş ve çok de 
rin bir kuyu, yahut da sarnıç ... Yirmi met
reden fazla derinliği var .. Işte, köpeğim ol
masaydı, siz şimdi bunun dibinde, param 
parça, yatıyor olacaktınız. 

Bu sözlerile gözümün önünde canlandır· 

-25-
dığı tablo bıraz tUylerimi urpertmekle be
raber.boynumu uzatıp gözucuyla o korkunç 
kuyu~-a bakmaktan kendimi alamadım. 

Hakikaten, iki üç adım ilerimde ve tam 
geçmem ıazımgelen yolun üzerinde, benim 
tarafımdan pek iyi görünmiyen bir kuyu 
ağzı \'ardı. Bununla beraber, biraz rnüba· 
lf!ğa etmiş olması ihtimalini düşünerek: 

- Peki sız nasıl oradan geçtiniz, dedim. 
- Ben mi? Buradan geçmedim ki! .. ben, 

bac;ka taraftan geldim. Siz g(lya kurnazlık 
edip. ke:;tirrnerl~n gelmek istediniz .. Yani, 
bir genç km kovalarken hileye müracaat 
etmekte mahzur görmediniz.. Tebrik ede· 
rim. doğrusu. 

Aman yarabbi, bu ne soğuk kız! ~ttede 
geçen giinkü ılık, samimt Melike, nerede 

bu buz gibi kız! Oyle yüksekten, öyle du 
dak bül.erek bir konuşuşu var ki, sanki o· 
nu bir kraliçe. beni de hitaba lAyık olmıyan 
bir uşak, sanır!.. Hele zekamı, sürati inti
kalimi köpeğininkile mukayese etmesi!. .. 
olur küstahlık değil, doğrusu! .. . 

Göz ucuyla ona bakıyorum ... içimde, o· 
nu yakalayıp haddini bildirmek için çıl· 

gınca bir amı var. Ve, vaziretteki rnUş· 

külft.ta rağmen, birkaç adımda yanma ye· 
tişmeme imklln \'erecek bir çare araştınyo· 
nım .. 

Yoksa niyetimi anladı mı?" l~te birden 
bire kokoya ıslık çalıyor .• 

- Yol açık, efendim: buyurun! d;ye a· 
lay ediyor. Eler gözünüz tutuyorsa kuyu· 
nan üzerinden atlarsınız .. 7,ira, yan taraf· 

çok sık, üstünüz ba~ınız yırtılır. derdi! ~ 
fe!AkeUerine senin sebep old lU 

Ben vazifemi yaptım. Size tehlikeyi gös· _ Sokaklarda bağırıp çağıraııl btı 
terdim. Üst tarafı ~ize ait bir mesele .. iddia edenlere hiç merhamet dıı; 'l' 
Allahrusmarla:hk. 1muyor musun? 

- Melike, bekleyin! Sizınle konuşacak· - İlim acımaz: .J... 1 

lanm varı - lUm ve bflhaıısa tıp lleıJlV'1' 
multadıles bir tek gayeat va 

- Benim sizinle konuşacağım bir şey Iztı.aplan dlndlrmok, ıztırap ) .. 
yok! gidiyorum; Allahaısrnarladık! mak değil! 

- Melike, durun, Alla.h aşkımı gitnıe· Jan rJhninden geçen bir enp!' 
yinl Aramızda düşmanlık yok ya,! Eğer ima yoliyle izhar etti: ut' • tt 
~imdi yarunıza gelmemi muvafık bulmıyor 1 - Sen de makineme aleyh 
sanız, hiç olmazsa siz harabenin olduğu kirlerle zehlrlenmi§sin M~ri rrt llUa 
yere gelin de. görüşelim. ı Sen söylc~ken Jernrı dinli~~ 

ı:um gibi geliyor bıına. Onun ~~ ~ 
- f c:temiyorum!. Ne siz bana gelın, ne rlnl tekrar ediyorsun ... Sana s:;ı 0ıı 

de ben sizin yanınıza gideyim! Hem ba- ben ilme ihanet edlrorum, oyte 11• llıı 
km, koka da sizin yanınızdan uzakla~mı~ j _ Daha fenası, ilmi suiliıtıııı,ı 1 

olmaktan nekadar memnun!.. Herhalde diyorsun! ·li. 
hoşuna gitmemiş olacaksmızt ı -Snt dU!'lUneelerine hayran~, • 

- Yapmayın Melike! Beni dinle}inl senl tnkdir ediyorum Mari TP' ·' 
. (De tıamı var) 'Devamı var) v' 

t 
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tazan· lk' . 53 · ınıım - - Hatıraları anlatan ve vesikaları veren: A.K. 

'' Eliz, Cevahirciyanın Abdülhamidin casusu ilnıin zaferi 
~ 

·' . olduğundan şüpheleniyorum!. ,, 
Yazan : O. Novikov 

( Diinkü nüshadan devam) 
Bahçıvan Mişa: ' 

- Gayet Iakayd davranmamız 
iazım, dedi. K z bu imtihanın mü-

Sadık tevazu göstererek: 
- Aman rica ederim ,dedi, Taş

kenddeki profesörler dururken 
ben nasıl bu havalinin birinci sınıf 

t~? çıldıracaktun. Çünkü ;in yazdığımı aynen buraya da ge· ı ;ok mülayim bir dil kullanılmasını 
~Yle bir harf yığını karşı· ;iıiyorum: temin etmişti. 

ıı 1>tt. (M- Z - R - D - "Ropen Cevahirciyana karşı teş· lş cidden mühimdi. 
rettcp bir şey olduğunu 
malıdır. 

anlama~ hava mütehass:sı olabilirmişim ?. 

f A- K -1- P, 1\I - 1 kildtm müteyakkız bulımmaosı, son Ben ve Eliz bütün işimizi gucu· 
Hayvanatçı Peyta: 

Hayvanatçı Peyta da lafa ka. 
rıştı, kıza dönerek: 

eıı 'D - E.) saik cümlesindendir. Teşkilatın mer 1nlamak istiyorduk. ~
' ..._ N, l- S - T - F defa elime geçen bazı deldi! ve ve- müıü bu (Mi) ye çevirmiştik. Bunu 

ııt ~'Unca cümle meydana çıkı- ?ezlerinirı değiştirilmesi ve mümkün Bunu anladığımız zaman da Ro-

- Böyle şık giyinmemiz 
kızın dikatini celbetm~sin, 

Birdenbire Vasya: 

sakın - Sadık tevazu gösteriyor, 
dedi.. .dedi, halbuki ona, bu rasathane-

il · ?lduğu kadar aza namzetlerinin pen Cevahirciyanm kuvvet ve kud-
Jı:B Uıırdır takip M'i den istifa- malzrcm tutulması kanaatindeyim. :-etindtn bir kere daha ürkmüştük. 
ti·~r lzahat tahkikatımın sonunda arzo· Eliıin aklına güzel bir tedbir gel-

'
l~~k hadiseler gözümün önünde lunacaktır.,, di. 
'a ~erdiler. Yalnız z1hnimi kur- Bu vaziyet komitede top gibi pat- - Mademki, dedi şifreyi çözebil-

u re 11
• bu (Mi) ydi. Bu herhalde lamıştı. Tomayan umumi meclis a· din. O halde bununla herhangi bir 

:İtıı llıtzdi. Kimdi fakat, neydi, zasmı fevkala::le bir içtimaa davet ~eyi de yazabilirsin. Amerika sefa
,~;.taı anıaınak lazımdı. ederek vaziyeti bildirmiş ve derhal retine bir şifre yazarak (Mi) nin fa-

~;z benim hakkımda sefarete 1 ittihaz edilen kararlar şunlardı: al: yeti neticesini ve takibin mahiye-
~n· ~atı veren elbette Ropen A - Merkezler tatil edilecek, tir.i sor. (6718) numarasını da koy. 

ırcıyandı. O halde şimdiye içtimalar her zaman bir başka Hın- - Peki, ama Eliz bakalım bu şif-
~d~ni her yerde takip ettiren- çaklınm evinde yapılacaktı. re sefarete verildi mi? Yoksa böyle 
, r u. Vasıtası neydi, bilmiyor· B - Aza defterleri yalnız mebus- bir talimattan haberi olmadığım 
lleak.at hadise tenev\'ür etmişti. !arın elinde bulunacak ye bir suret- ya~abilir ve fana vaıiyete düşeriz. 
~ n Cevahirciyandan daima ten gayrisi imha olunacaktı. - Takip edildiğimizden şüpe mi 

~
Ş~tın~kte ne kadar haklı imi- C - Açık göz bir Hmçaklı, Ro- ediyorsun? 

11 ·tndı Yaziyet gün gibi mey- pen Cevahirciyanı göz altında bu- - Hayır! 
eİ Çı.knuş bulunuyordu. lundurmak üzere derhal 1stanbula - O halde ..• \·a . 
n ~ Zıyette yapılacak iş bu srr· gönderilecektir. - Haklısın. Peki cevabını nasıl 

~ .1f_ olduğumu belli etrniyerek ç - !\1evcut cephane, silah vesair buradan öğreneceğiz? 
~fın kininden ve elinden gele- harp malzemesi şimdilik derhal ko· - Orasını bana bırak! 
ti fenalıklarından tevakki et· mite emrine verilecek ve bunların Bu kadının fendi akıllar durdu-
. Ayni zamanda da (Mi) yi muhafaza olunduğu yer ancak rei- rabilirdi doğrusu. Nasıl yapacaktı. 

Ve beni bütün hayatımca, sin malumatı dahilinde bulunacak, Nasıl bu işin içinden çıkacaktı? Yal 
bıı reın işlerime kadar takip e- başkaca kimse bilmiyecektir. nız Eliz bana adamakıllı bağlanmış
. nu Yakahrarak dersini ver- D - Şifrelerin şekilleri değiştiri- tr. üzerinden uzun bir tarih geçmi~ •l, 

~ek_ beni tehdit eden '(x)' işa-
bızzat Ropen Cevahirci-

t. () . 
<>n .halde çözemediğimiz (An-

~rcj ~ 111lzası da gene Ropen Ce· 
' ; ana aitti. 

lecektir. olduğu için söylemekte mahzur gör· 
E - Mümkün olduğu kadar ba- müyorum. Artık aramııdaki müna

haneler ihdas olunarak Ropen Ce· sebet bir karı koca münasebetinden 
vahirciyan Anadoluya çekilecek ve de yakındı. 
gelecek mütemmim malumata göre 

Eliz dedi ki: 
vaziyeti tahakkuk ederse Hmçak e- - Yalnız ben liemen :Aınerikaya 

- Geliyorlar 1 diye haykırdı .. 
İlk önce diğer odalardaki da-

vetliler tarasaya girdiler. Gerek 
Vasya, gerekse bahçıvan Mişa, kı
yafetlerine ihmalkar bir eda ver_ 
meğe çalıştılar. Lakayd birer ta
vır takındılar .. 

Biraz sonra yanrr·la Jülyeti ol
duğu halde Sadık göründü. imtL 
h<..ndan önce davetlilere rasathane 
gezdirilecekti. Sadık'ın saadetini 
hazırlayan arkadaş kcfilesinden 
bahçıvan Mişa: 

- Sadık bize bi.az rasathane
nin aletleri hakkında falan izahat 
versin, dedi. Her halde Sadık bu 
mmtakanrn bu sahadaki en 
iyi bir mütehassrsıdır. 

gönderdim. 

Bu iş bize bir aylı'< müddete pat
ladı. Bir ay biribiriı · hasret kal· 
dık. Bende de para ~ ·uyanu çekmiş
ti. Ropen Cevahirci~ ana telgrafla 
yazdım, telgrafla para geldi. 

Tomayandan da iistüste iki mek
. ı.JP aldım. Bunlardan birinde An
lon neştuninin bir zaptiye çavuşu 
tarafından teşhis edilerek takip edil
diği ve bu itibarla Kay~eriye savuş 
tuğunu, orada gizlendiğini yazıyor
du. 

• .
1 
adamın, içimizde muhalif bir 
atı \"armış gibi göstermesi bit
ltı~nam rnuktezasıydı. 

sas kanunnamesi mucibince idam o-
döüyordum.. Oraya gittiğime dair Icap ederse tekrar Atinaya firarı-

lupacaktır. • f · · d 

arıııacak işler bu kadarla da kal 
il ·"-caba Ropen Ceavhirciyan 

bir maksadı mahsusla mı 
·n· Hı, acaba Hınçaka muhalif 
~ hükfunetin bir casusu ola
tı 1 .aramızda bulunuyordu. Bu 
,.;rı aramak icap ediyordu. 
~ana çıkarmak için de pek va

pıı ~ktu. Çünkü ahmak Hınçaklı· 
rı trı hanı ihtilal hareketlerine 

d~~!'orlardı. Eğer vaziyet be
t ~ t lı~undüğüm gibiyse, yani, Ro

e\'ahirciyan bir casus bulunu-

Bu mukarreratı biz Londrada i- telgraf alır almaz şi reyı gbn er. nı temin edeceğiz deniliyordu. Diğe-
ken öğrendik. Halbuki bir taraftan Başka şeye karışma! rinde de tahkikatm nekes.ine ehem
da Ropen Cevahirciyan bana ve teş - Aman Eliz dedim. Ele geçerse, miyet verdiklerini yazıyordu. Biran 
kilata direktifler vermekte ve hayret yani cevabım Ropen Cevahirciyan evvel komitenin rnalümat bekledi
verecek tarzda koyu bir Hınçakh veyahut hariciye vekaleti alırsa hak, ğini bildiriyordu. J\upri de bütün 
gibi hareket etmekteydi. kımızda hiç iyi olmaz. j şubel:ri tefti~. e~:.·.'.,t~~ı sonra tekrar 

Eliz büsbütün meyus olmuş, bir - Sana orasını bana bırak deme-
1 
Amerıkaya donmuştu. 

müddet iane dercini bırakmış, nu- dim mi? · 
1 

Elizden bir tel~raf aldım. Dönü-
tuklan kesmiş, Hınçak matbuatına - Peki! yordu. Telgrafında "her şey yolun-
yazılar yazmaktan vazgeçmişti. Bu Eliz ilk posta ile Amerikaya da., kaydı beni çok ::;evindirdi. 
defa çıkan Hınçak gazetelerinde de döndü. Telgrafım alır alm~z şifreyi (De ram! var), 

nin birinci sınıf bir memuru olarak 
diploma vcrmeğe karar verdiler. 

Kız hafifçe gülümsedi. Sadık, 

kıza dönerek: 
- İsterseniz ilk önce şu beyaz 

kulübeden işe başlıyalım, dedi... 
Bu kulübede hararet derecesini 
ölçmek için gayet mürekkep ve 
hassas bir takım aletler vardır ... 
Bilmem s!z term:::metrenin ne oldu 
ğunu bilir misiniz?. 

Genç kız gülümsiyerek, bildiği
ni gösterir bir şekilde ba _ ·u ::-~

ladı .. 
Sadık izahatına devam c.-i 

- I'akınız, bu alet en bi / .. k sı
cakları, şu alet te en mi.: lıiş sc. 
ğukları göstermektedir. ronra şu 
köşedeki alet te kuraklığı ve rutu
beti gösterir. Buna piskon~ctr der
ler. Şimdi ben bunu suy:ı batırır 

ve bir saat gibi kurarsan bakınız 
ibre nasıl hareket edecek . 

Sadık, bir saat kurar gibi iilcti 
kurdu. Alet ötmeğe başla •.. Ger.i 
kız, Sadık'ın omuzuna ya5l:u1a_ 
rak: 

- Aman Sadık, dedi, bunlar ne 
entresan şeyler! .. Sen kuzu· .ı bun
ların hepsi hakkında bana mufas
sal izahat ver!.. Doğrusu beni 
burası pek alakadar etti. 

Mişa, Sadık'ın hocası \'::syayı 
dürterek: 

- Haydi bakalım, işler yolun
da, aiye kulağına !ısladı. Balık 
zokayı yuttu • 

Sadık, gözleri bir kor gibi ya
narak genç kıza: 

- Ben sana hepsini anı- tmm, 
dedi. Rüzgarların nasıl ö'r üldü
ğünü, fırtınaların gelişini . kaç 
gün yağmur yağdığını, ker. ı ken. 
dine hava değişikligvini ke .}eden . ./ 

makineleri, velhasıl her şeyi ben 

Çeviren : Ferah Fer ruh 
.>ana öğreteceğ:m .. Sen bu:ıların, 

bu branşın ne kadar enteresan bir 
şey olduğunu daha anlayamazsın!. 

Bir rüzgar gibi mutfağa giren 

bahçıvan Mişa : 

* * 
- Aşçıbaşı, a~~ıbaşı, dire hay

k rdı, tam t:r muvaffakıyet kazan 
dık .. Her noktada. galip geld;k ... 
ilmin zaferi kendini her f:'1Ga.da 
gösterdi. Sen dünkü günün nasıl 

cereyan ettiğini bir bils n !.. Sa
dık rasathanenin her yerini kıza 

gösterdi. Saatlerce ona aletler 
hakkında izahat vereli. Kız rasat. 
haneye, Sadık'ın maharetine adeta 
meftun oldu. Petya ile ben gül
mekten kırıldık .. Kı; yaman bir 
şey .. Güç fethedilir bir kale .. Maa
~afih ilmin kudreti önünde o da 
boyun eğmeğe mecbur oldu gibi 
görünüyor. Her halde şimdi Sa.. 
dıl:, cnunla nikah dairesine boyla
mış olsa gerek .. 

Aşçı başı, ensesini kaşıyarak: 
- Sadığın şu dakikada nikah da 

iresinde olmadığı, hatta evlenmeği 
pek düşünmediği muhakkak. Bak 
sana, karşıdaki ağacın altında, ge
mileri Karadenizde firtı.ıaya tutul 
muş tüccarlar gibi pis pis düşünü .. 
yor. 
Mişa derhal kendini bahçeye at

tr.. Sadık'ın yüzüne bakar, bak
maz, işlerin aynas~zlaştığını anla
dı .. 
Sadık Mişayı görür görmez: 
- Allah hepinizin belasını ver

sin ,dedi.. Ben ne akla hizmet et
tim de sizin sözünüzü dinledim .... 
Ben pekala halimden memnun

dum .. Sevdiğim kızı srksık göre
biliyordum. Şu imtihan dalgasını, 
rasathaneyi gezdirmem işini de 
başıma nereden ~ıkardınız? Şim

di, artık ben her şeyi kaybettim .. 
Kız rasathaneyi görünce, bu i§e o 
kadar merak sardı ki, bunun daha 
yükseğini öğrenmek için Taşken· 
de gidip mektebe girmeğe karar 
verdi.. Bu akşam, Taşkentte'ki 
abla!:mın yanına hareket ediyor ... 
Şimdi omıuz ne haltedeceğim ? ... 
İlim, ilim, alın size ilim ... 

~ • 
0 halde hepimiz hapı yutmus 
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-~d ll'leydaJIB. çıkarıp teşkilAtı 
t# ; i ~r etmek gerekti. Elizi gör-
1"~ .. ~ın kalktım, odasına gittim. 

ı ~1 Uyanmıştı. Mahmur gözle-

{ 

~Pıştırarak: 
b he o, dedi. Hem yüzün gülü
ıııı' d tın Yerinde duramıyorsun. 

ut • erdin var, söylemek de istiyor-

Jf'- ~lit çok m~im! dedim. 
. '-.~ten dedi, senin mühim olmıtı~·ı VI:,, . 

.rın Yok ki. 

-~~fı.J~liz Ropen Cevahirciyanın 
ııl~heı~din casusu olduğundan 
dl); 'l' YGrum .. 

"f: aıe bir şüphe değil. 
~ aıc deliller buldum fakat. 

~~'gibi? 
~Unları söyliyemem. Yalnız 

y• ~d 1'omayanı ve teşkilatı bu 
tıqd a tayakkuza davet etmemiz 

pJı' t~~ ıı-. Daha· pek kati olmaması· 
q~en Yüzde seksen hükmümde 
Hır 1Yorum. Yüzde yirmi kal
nııa· Bu.~u da meydana çıkarıne<. 
. Cak ışi hep birlikte dü~ünü 

ı ~u~ 
~B~Oıı· bu kadar ciddi ve heyecan· 

e? q ~Şuşı.undan işin mühim oldu
,ı aı i!.vramış ve üzerine sabahlı· 

~ti. i!.rak hemen masa başına gel· 

1" '~ ,.~ ...._ S e Yapacağız? 
!<lfreı · y k ı yazacagı& 

\· ıttaı)· e ~ ı. 

azd1n1. ~k mühim olduğu i· 

diyordu, 
Rolan doğrulduğu iskemlesine 

tekrar düşer gibi oturdu. 
Şimdi intikamını unutmuştu .. 

Şimdi karşısında vahşi Emperya
dan, o yırtıcı mahlUktan eser kal
mamıştı .. Müşfik bir anneden baş· 
ka kimse yoktu .. 

- Nesinden korkuyorsunuz kr
zınızın ?. 

- Bilir miyim? Ben bu çocuğu 
hu şeyden çc.·k severim .. O haya
trmdır benim .. Ufak bir rahatsız
lığını sezsem aklım başımdcın gi
der. Ya onu kaybedersem ben ne 
yaparım. 

- Korkunuz bundansa, imkan. 
s z bir şey .. 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Şunu demek istiyorum... Bi-

yankarun sıhhatinde korkulacak 
en küçük bir şey yok.. Bilakis 
çok, hem çok güzel .. ihtimal kı

zınızı ptk çok sev<liğ:niu:cn ü
Z:!rinde bir erkek gözünün fazla 
durmasını istemezsiniz. 

- Günün birinde evlenecek de
ğil mi?. 

- Korktuğunuz cihet bu olma
sa gerek madam sebebini ben bil:
yorum .. Genç, kibar, zengin bir 
zat çıkıp ta Biyanka ile evlenmek 
istese muvafakat edeceğinize hiç 
tereddüt etmem .. Fakat ya kızınız 
üzerinde, insan şeklin,de yaşayan 

canavarlardan birinin gözü varsa .. 

- B~ni korkutuyorsunuz! .. 
- Ya kızım bu canavarm etrafa 

saçtığı zehirlerden müteessir ol· 
duysa .. 

Emperya korku ve heyecandan 
büyüyen gözlerini Rolanın du
daklarına di'kcrek can kulağiyle 
dinliyordu. 

Rolan .devam etti: 
- Eğer bunlar bir hakikat~e. km. 
mz müthiş bir felaket içinde de
mektir.. Canavarı uzaklarda de
ğil, sarayrnızm çatısı altında .-:ra. 
yınız. O genç kadınlara susamış· 
t r. Karanlık gecelerini, genç kı

zınızın güzelliğiyle aydınlatmak 

istiyor.. B~r pervane gibi etrafın

da dolaşıyor .. Planlarını hazırlr

yor, pusularını kuruyor. Bu daki· 
ka.da kızınızı kurtarmak için bel
ki geç bile kalm•ş sayılıyorsunuz. 

E:nperya korkunç bir şekilde 

bağırdı. 

R:::.lan : 
- Ne oldunuz madam? diye 

sordu .. Söylecliklerimi sakın ha. 
yal ve faraziye sanmayu~ız .. Bu pir 
hakikattir. Belki de kızınızı ko
ruyabileceğinizi düşünürsünüz ... 
Halbuki o, gözünüzün ör.ünde 
bile yavrunuzu parçalamal;tan çe
kinmiyecek yara.:iılıştadır.. Gerçi 
bir anne çocuğunu her şeye rağ_ 

men koruyab:lir.. Fakat bu her 
annenin harcı değildir. Canilerle, 
birleşerek zulumlara alet olan lıir 

Daha iyi.. Dairenizde mümjtün 
olduğu kadar rahat bir hayat sür
miye çalrşınız .. Aralık kapılar.dan 
uzaklaşınız. işideceğiniz gürül
tülere kulaklarınızı tıkayınız. Bir 
gölgeyle karşılaşırsanız gözlerini
zi kapayınız. 

Biyanka: 
- Şimdi, sizin hakiki bir dost 

old~ığunuzu anlıyorum, dedi . 
- Bundan his; şüpheniz olma

sın .. 
- Dir kaç kelime ile, burada 

ı;e~::- .:iğiın hayatı tasvir etmiş oL 
clunuz.. Ben tavsiyelerinizi bilmi
ye:-ck esasen tatbik ediyordum .. 
Ah, a:memi bu meş'um Ven edik
ten ayrılm ya razı edebilseniz .. 
Ben buraya gelmeden önce çok 
b. htirardım . 

- Evvelce neredeydiniz ?. 
- Manto civarında, bir köylü-

nün yanındaydım. Annem sene
C:e iki defa beni görmiye ge
lird:. Güzel güzel gezer. eğlenir
dik ayrılacağı zamanlarda da ağ
l:qırdık. Ne olur tekrar o günleri 
görebilsem .. 
-· Uzüİmeyiniz, yavrum.. An

ner.izi buna razı etı:-ıek için elim
den geleni yapacağım. 

- Bu takdirde ikimiz de kur
tulmuş oluruz. Bunu anneme ne 
ı; •. man açacaksmıd. 

- Ne zaman mümkün olursa .. 
Belki şimdi .. bel"ki .de yarın .. Ye!-

rın olsa daha iyi olacak .. l\lcsele 
üzerinde biraz düşünmeliyim. 

- Teşekkür ederim .. Bu bü
yük dostluğunuza rağmen size ta
mamiyle itimadım ycktu. 

Rolan hayretle sordu: 
- Yoksa söyliyeceğin başka 

şeyler .de mi vardı? • 
- Evet .... Size her şeyi söyle

n:enıiştim?. Bir şey daha söylemek 
i..tiyorum .. Buraya eks1:riya gelip . 
gi.<len bir erkek .• 

- Ne olmuş? .. , 

- Bir gün annem beni, Lido 
limanına doğru gezmiye çıkarmış
tı .. Annem yüzünü siyah bir tül
le ürtmüştü. Böyle olduğu halde 
bir adam bize yaklaştı .. O, annemi 
tanınııştr .. Titredim .. Adamrn göz. 
!erinde derin b!r vahşet havası 

vardı. 

- Bu adamı tasvir edebilir mi
siniz bana?. Nasıl bir adamdı bu? 

- Çirkin suratlı biri .. Arkasınl 
da bir papas elbisesi, aypklarında 
menekşe rengi bir çeırap varçlı. 

Rolan boğuk boğuk nurıldandı İ 
- Bambo?. 
B:yan~{a devam etti: 
- Bir ay ka.dar cluyor. Bir gü~· 

kapı yavaşçacık aralandı. Gene q 
a.damr gördüm .. Gözler sanki kı. 
vıkımlar saçıyordu. Dudaklan 
anlayamadığım bir şeyler mırrl

daruyordu. O kadar korktum ki 
tarif edemem .. Bir çığlık kopar. 

' 



HABER ' in 
Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
1939 Seoesl içi ode yapılacak mUsah&ıkuların 

yok ki en bUyD({DdUr 
şDpbe 

Güzel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 

8 inci yılına basacağı 11 ikincikinunun 1939 tarihinde baf
lıyacaktır. 

- Müsabakamızm izahı: 
Kadın okuyucularımızın evvelce çıı..irQliş veya yeni

den çektirecekleri res.lmlerinden istiyenler baş resimler:ni 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde işaret edddigi şekilde kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza iştirak için kadın okuyucularınuzın 

bu tekilde idarehanemize gönderecekleri resimler l 1 1kinciü
nundan 11 Kart 939 tarihine kadar muntazaman her&ün bir veya 
bir kaç tanesi, ayn ayrı numaralar altında gazetemizde neıre
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu o. 
kuyucularımızdan sorulacaktır. 

Kimler mükifat kazanacaklar: 

izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
sı bırakmamsya çalıpcaiJz. 

Kadın okuyucularımızm göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en çok rey kazanan beı kadın okuyucumuza ay
rıca para müklfatı verilecektir. 

Kadın okuyucularımız. bite ıözlerinin resimlerini gön. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiği müsabakaya yardım etmiı olacaklardır. 

İlteymlerin yalnız göz resimleri ne§redileceiine ve bize 
yalnız resimlerinin bu kısımları gönderileceğine göre kcn
d:terini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahaolamaz • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiJ, hem de hakikaten güzel olan 
gözlerinin güzellik derecesini ölçmüı bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini &ön.dermek auretile 
yardJm eden lnıdm okuyucularının bu zahmetlerini mukabe
lesiz bırakmak iıtememittir •. 

Okuyucularımız tarafından verilen reyler neticesinde ta.. 
ayyün edecek en fazla rey •hmt bulunan beı göz uhibine ıu 
miıkifatları dağıtacaktır: 

Birinci derecede re1 toplayan ıöz ıahibi 20 lira 
&kinci " ,. ., ,, 15 ,, 
Oçincü ,, ,, ,, ,, 12,S 

" 

'6 tKINCtK!NUN -

Ağdı; içinde 
saklanan bom 
Patladı bir adamı ölderdu; oğlu da ağır yara 
Jzmir, (Hususi) - Seferihisar ağtr surette yaralaıtm1' \'t 

kazasımn Orhanlı köyünde patlı· memleket hastanesine g 
yan bir bomba. bir kişinin ölümüne tedavi altına alınmıştır. 
bir kişinin de ağır surette yaralan- Yapılan tahkikatta, pa 
masma sebebi'-·et vermi•tir. Köy banın yıllarca evvel bir 311' 

J "' ğü. ne gömülmüş oklulu ve 
halkından Osman oğlu 30 ya~ında 

ağacın büyümesile kökün 
Hasan Çokkoşar. sabahleyin evinde içinde sakladığı, sonra H 
oğlu Ahmet Çokkoşarla ocağr yaka k()Ş3nn evde yakmak üzett 
~ak karşısında ısmrrlarken ocak r- ağaç kütüğünde böyle t 
çinden bir bomba patlamıştır. Ha- silahın gizli olduğu .ateşin 
san Ç.Okkoşar. aldığı yaraların tesi· 'bombanın patladığı neti 
rile derhal ölmü~, oğlu Ahmet Ç.Ok- ~a. infilak neticesinde 
'co,ar da 90I eliyi~ sol bacağından bir kısmı da yıkılmıştır. 

Nafia Vekaletinden : 
ıs: 2 - 939 çarpmba ıünü saat ıs de Ankarada Nıfd 

kaleti binası içinde malzeme müdi.irlüiü Odasında toplanaıı 
zeme eksiltme komisyonunda 7 530 lira rr.uhammen bedeni 50 "' 
graf teli ile 200 kilo haf telinin kapalı zarf usuliyle eksil 

ı ılacaktır • 
(Yerli malı için de teklifte bulunulabilir.) 

Dördüncü 
Müsabaka resimlerinin inti1arı devam ettiii müddetçe, ııa- Betinci " " " " ~05 " 

%etemizde ~kacak kuponları toplayan her okuyucu. günl ve '' " " " ' ., 

Eksiltme prtnamesi ve teferrUaU bedelsiz olarak 
müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 564 lira 75 
tur. isteklilerin tekliE mektuplım m muvakkat teminat ve f8 
sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni cün ve saat 14 e kadar 
komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazrmdır. (3508) 

NOT: Bize rönderilccek göz resimleri sahiplerinin müatecazibeli bulduğu BEŞ GöZE rey vermek hakkını haizdir. Rey-
ar isimleriyle neıre.dilebileceti gibi hakiki isimleriyle de dcrce- Deri ve Barsak arhrma 

TOrk Hava Kurumu 
lstanbul VllAyet şubesinden 

lerini beğendikleri &öz resimlerinin altlarında bulunacak nu• dilebilir. 

maralan topladıft kuponlarla birlikte idarebaaemize aöade. DiKKAT: Mülı:lfat Jcuanan eöz aahipleriııin müttı. 
renk kullanımı olacaklar ve idarehanemizden bunaa için fatlarını alabilmeleri için, bize ıönderdikleri ıöz resimlerinin 
de bir numara alacaklardır. birer eıini de kendilerinde bulundurmak zahmetine katlaruna-

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve ları lazımdır. Kurban bayramında teşkilatımız tarafından toplanaca' 
ve barsaklar pazarlık auretile ayrı ayn arttırmaya konm neticede en çok rey alan beş güzel &öze verilmi! reyler içinde . Mü~a.fatlannı bize ancak kendilerinde bulunan cöz 

adı bulunan iki yüz okuyucumuza 'kıymetleri yekunu 800 kü- ~e8:'m1erını ~öatermek suretiyle &Jabı1irler. Herhangi bir 18 /Ki.nunul8Jli/939 çarşamba. günü 11188.t on birde 
sur lirayı .. bulan h~diyclerimiz tevzi ~~itecektir. ıhtilifa ~ebebıyet vermemesi için bu resmin, aöyledilimiz &ibi, 

Tevzıın ne ıekilde yapılac:afınr bilahare esaalı bir 1eldlde ıazetemızde neıredilen resmin ayni olması lbımdı 
sı yapılacak ve fiat değer iörülUrse ihale edilecektir. lstw 
belli giln ve p.rtnameyi gönnek için de her gün Cağalogl 

~----------------....,,.......----- r. ----~\..i...Aıl.L~._ .. zı.zı.ZLJlnn·-1·1·v-mnm~ ıube merkezine müracaat etmeleri. (9355) 

. 
Nevrauıe Nrzle 
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mı§ım. Hizmetçiler k01tular. A
dam yavaı yavaı. yanlış geldiğini 
aöyliyerek çekilip gitti. 

- Annen öğrendiği zaman ne 
dedi?. 

- Bunu anneme söyleyememiş· 
tim. Fakat hatırladıkça korkum. 
dan bili titrediğimi hissederim. 

Rolaıı yavaı bir sesle cevap 
v;erdi: 

- Merak etmeyin yavrum, sizi 
ben himaye ederim. 

- Tamr mısınız o adamı?. 
- Evet, tanırım. 

Uıak yerlere kadar efildi. 
Rolan kendisine hayran hayran 

bakan Biyankaya ıon defa baka· 
rak çıkıp gitti ve kapıyr kapadı. 

Saray yavaı yavaı tenhalaınu. 
ya başlamıştı.. Rolan Emperyaya 
ya'klaştı. Emperya şiddetli bir ıs
tırapla: 

- Ne oldu? diye sordu. 
- Hiç bir fCY yok madam .• 

Şimdi çocuğunuza gidip bakarsa
nız onun tamamiyle iyileıti&ini 

görürsünüz. 

Emperya kızının bulunduğu da. 
Sonra garip bir tavırla ilaYe ireye kC1tu .. 

etti: Sahte katip Pavlo, Aratene yak-
- AJlahaısmarladık çocugum.. laştı ve alçak bir sesle: 

Sen hiç bir §eyden korkma... Ar· - Dostunuz Bambo şerefine 
tık seni himaye edebilecek dün· bir müsamere hazırlayınır.. Bu 
ya'.la biri var .. O da benim. müsamerede siz, ben ve o buluna· 

Biyanka nezaketle eğildi. Şim- cak; anladınır mı?. 
di gözlerinde tatlı bir tebesüm be- Araten ba,iyle tasdik etti. Ro-
lirmişti. lan §İmdi düıünüyor.du: 

R~lan kapıyr açar~k Aratenin "Şuhmeşrep bir ka<lın; feliket. 
uşağını çağırdı. On:ı bazı emirler terinin birinci müsebbibi .. Altiyeri, 
veriyormu~ gibi yavaıçacık: Bambo ve Foskar:ye hoş görün

- İskala Brino bu genç kıza iyi rrek için kendisini ele veren mah• 
d:kkat et! .. dedi. luk. Buna karşı, bu habisin km .• 

- Görüyorum efendi':Tl.. G:Uel, latif bir kız .. Fellketi huır-
- Ç::hresine iyice bak .. Bu yü !ayan kadından intikam alabilmek 

zU unutma!, • için elinde güzel bir ilet.. Fakat 
- Bin kiti içinde görsem tanı- bunu yapabilecek mi?. içinde ,,ır 

rım. merhamet hissediyor .. Buraya in.. 
Rotan yüksek eesle: tikam almıya gelmiıti .. 
- Ali, dedi, Şimdi söyledikle- Fakat görüyordu ki bunu ) apa· 

rimi tedarik et!., 11uyacak, göğsünde o kalb çarp-

...._........_....._......_......._......._......._...~...._....._..~-

• n.."7F OPERA TOR 
Dr. Ca/er Tag"IJ(lr Kankat 
Parl•lın me.ıan 

88f "" Ole aırılart Umumi cerrahi; dimaı. sini 
cerrahisi ve kadın dolum mlite 
haasısı, erkek Ye kadm ameliyat 
ları n modem ameliyatlar, dima 
sinir, Y. buruşuklutu. meme, ka
rın sarkıklılı. ameliyatları. 

g .. 12 - 1938 tarihinde yapılan ilk eksiltmede talibi 

iMA 
claıa ve muhammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli 
ton bai teli 1"5 - 2 - 1939 çarpmba cünü saat ıs de bpah 
ıulü ile ANKARADA Nafıa Vekileti binasında satın ahnaca 

Dln.dirlr 

Jluayuıe: Sabahları 10 Jan 1 
11e kadar. Salı, perıembe ve cu. 
martul günler 10 dan 12 ue lcad 
meccanen. 

Bu iıe ıirmek isteyenlerin 1378,13 Jirahk muvakkat t 

ile kaııunı n tayin ettiil vellkaları ve teklifierini ayni gün 
kadar idaremis malseme dairesin.deki komisyon reisliğine 

Beyollu Pannıkkapı Rumeli 
ı ban No. 1; Telefon: 44086. 

ri liıımdll'. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dair 

Haydarpapda Tesellüm ·n Sevk Şefliğinden daiıtılacakt:Jt• 
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tıqa, b"unu JapllnlJ&eaktı? Onu varırım aize., 
öldürecek yerde biWds Jrurtarnu- - Gece yarısı .. PekatJ .• 
ya çabııyordu.,, -Emperya derin bir 4ö1ünce. 

?çeriye birdenbire Emperya ıir- ye daldığı zamanda Rolan uzak., 
eli. Sninç içindeydi. Rclanm el- lapyordu. 
Jerini yakalayarak : 

- Siz hakikaten çok büytik bir 
doktorsunuz.. Şimdiye kadar kı· 
zum hiçbir ıüıı bu kadar ten ve 
neıeli ıörmemiftim.. Senyör Ara· 
ten, kldbiniz bulunmaz bir, hui-
ne •. 

Araten ceYap verdi: 
- Bunu size eneJce töyJemit

tim, madam .• 

Rolan, Emperyanın ellerinin te· 
muiyle titredi. Kalbinde müthit 
bir kin duydu. Xendiıini toplaya
ra"k cevap verdi: 

- Demek artık emin oldunuz? 
- Nasıl emin olmam., 
- Fakat size çocutunuz da ıör· 

düiünüı sıhhat alametinin pek 
zahiri, hakikatte pek muztarip ol. 
duğunu aöyliyecek olursam .• 
Şuhmqrep kadın birdenbire 

sarararak bağırdı: 
- Beni korkutu)"Cnunuz .• 
- Sizinle bir bqka gün lronuı-

mama müsaade eder miainb?. 
- lıteneniz hemen fimdi. 
- Hayır .. 1mklm varsa yarın •• 
- Çok uzak .• Çok meraktayım.. 

Gece yar.lir ohnu mı? Gece ya
nsına kadar misafirlerimi ıöncle· 

reeeJr bir vesile bulabilirim .• Yal. 

- 26-
ARATENIN ICATIBl 

Gece yamı olımıftu. Şuhmeı· 

rep kadında, Rotanın sesi, onun 
ıözleri, müthit hatıralar uyandı

nyordu. 
Misafirler tamamiyle dağılmıı

tr. itte bir saattenberi yalnızcb •• 
Nihayet PavJo cöründil.. Em· 

perya elinden yakalayarak, onu 
küçücük bir odaya götürdü ve yer 
ıöıterdi .• 

Rotan oturdu. Şu dakikuı. kat· 
tılı ıünlerden'beri, ilk ıstıraplı da
kiknıycb.~ 

Şu odayı tanıyordu. O felüet 
gecesi, 1v.hmqrep kadın kendiai· 
ni ıene buraya alnuttI. • 

Birdenbire titredi. llukesi al· 
tındaki yüzünün ararcbpu bia· 
eetti. O anda altı 1e11e enelini ya.. 
sadı .• Emperyaıım ıehvetine mu• 
kavemet edemiyerek rbsln Jra .. 
pılmıı bir yaprak sibi buraya ka
dar &clmitti.. 

Şimdi intı'1cam almak ar.zusiyle 
yanıyordu. Bütün dUfllncesi alt. 
illlt oJmuıtu. 

Qnperyanm ynq bir setiyle 
kendisini topladı : 

- Bana kızımdan bahıedinU ı 

...,. ( 

İstanbul 54 üncü 
senesinde alcbiım tasdı 
kaybettim. Yenisini ataca 
eakisinin hükmü yoktur. 

M 

fsliklAI caddesi komedi 
.Mt:~I SÖNDÜ 

ATATOR 
Albümünül1 

3 uncu tabı çı 

MUvezzilarden 
ısteyını.s 



rallal' 
esleri 

··~ne er 
·bir a var! 

Fakat kan n yazılı d&Glldir; hafızalarda 
yaşar ve esi nası lnHkal adar 

Amıpa lıllibaetlm 

~-eri*~ ... 
yatdıa 'iOD -.ek lfia 

teclbUler aflWrfWl.I .. 



ÖKSOROK ŞURUBU 
Si rop 

Pectoral 
" Eski ve yeni bütün ök. 

" 

sürükleri geçirir, bal· 
gam söktürür, bronşları 
temizler, nezle v.:: grip. 
ten korur, Jöğüsleri za
yıf o.anlara bilhassa şa. 

yanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESl 

Beyoğlu lstanbul 

................................... 

·Kayserili meşhur· 

Sucukları bütün Türkiyede. bir tanedır. Sıhhi ve temız, namlı 

1 
Türk sucukları yalnız APIKOCLU imalathanesinde yapılıyor. 
AP!KOGLU markasına dikk~ıt ediniz, her yerde brarla arayınız. 1 

r.- ~ 

İstanbul Belediyesi ~ JIAolati< ~- -:·> 
Üsküdarda Murat Reis mthallesi Hamam Sok. N'o. 8 hane· 

nin harap ve maili inhidam ol:nasına mebni sahibi olduğu bildi. 
rilen Yüzbaşı ~adinin verilen adreste bulunmaclı"h ·ı~ adresinin 
meçhul olduğu anla-'.?ıldığından ilan tarihinden İtibaren 15 gün 
zarfında izalei mah7.ur ettirilmesi aksi takdird~ y.ıpı ve ~ -oııar 
kanununun 44 ünca mac desine tevfikat b~led~,·~c~ mu ~.b ifa 
cllunacağı tebliğ makamma kaim olmak üzere Üan ::ılunur. 

'B) (94) 

• • • 
l(asımpa§a 9 ncu ilkokulunun t evsii için 295 tarihli istimlak 

kararnamesine tevfikan umumi menfaatler namı:ı.1 is~imlakine 
karar verilen Faik Yüksele ait Kasımpaşada Yahya Kahya ma · 
h allesinin Uzunyol rnddesinde kain 10 kapı sayılı ve 150 metre 
murabbaı sahalı ar..::ının metre murabbaına 7 lira hcsabile 1050 
lira kıymet tahmin olunduğu kararnamenin 8 inci . ..:<.lesine tev 
fikan ilan olunur. (53) 

•.. ' ~ · • . . . •"ft.·;·' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~.w.>-~<-.n.w..~...J 
Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın m idesini abur cuburla dol· 

Buna çocuklar 
bayıl ı y o r
lar. Çok iştahlı 
ve severek bü -
yürler. Bu saf öz 
lü unların vita
mini bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk doktorları 
buna şahadet e -
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
saddak birincili -
ği kazanmıştır. 

Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASAN 
özlü 

un arıdır 
Pirinç, Yulaf 
1\1.ercimekı Buğ
day, İrmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Çavdarözü 
unlarını çocuk 
larınıza yediri . 
nız. 

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

HASAN 

KALORi 
l<llVVET 

GIDA .. · 

- :~ • • ' • • ~ • "' 1 • -~ • •.. I' 

. 1 • • " 4 • " • )1 ,_,_. · ,,,,,.. ~ ~ ' . ~ .·::.v \ "f • • ""' ~ 
. inhisarlar .U. Müdürlüğünden : . 

T. iş Bankası'nın 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın 

metre kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye ,kO 

muştur. 

II - Muhammen bedeli beher metresi 12 kuruş 
10800 lira ve muvakkat teminatı 810 liradır. 

9-39 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
• •• A 

32,000 LiRA MUKAFA1 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Eylül, 26 Ağustos, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

"--·iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık 
5 

" 
1000 

" 8 
" 

500 
" 16 

" 
250 

" 60 
" 

100 
" 95 

" 
50 

" 250 
" 

25 
" 

435 
, ...... ..: ............................. ımıl'I 

T. fş HHıı liasına para 
olmaz, a ~1 n1 zamanda 

yatırmalda, yalnız pura birik lirmiş 
talihinizi de denemiş olursunuz. 

III - Eksiltme 21- 1-939 tarihine rastlıyan cumartesi güJI 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım ~ 
misyo:mnd3. yapılacaktır. tfı 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu 
den alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile ı;o 7 ,5 
venme parası makbuz ve banka teminat mektubunu ihtiva eM 
cck olall kapalı zarfların ihale günü en geç saat 10 a kadar Y 
karıda adı geçen Komisyon Ba<;kanlığma makbuz mukabiIİJl 
verilmesi lazımdır. (113) 

*** 
1 - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında halen mc,·C 

olanlarla mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160. 
kilo tahta parçası pazarlık usulile satılacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim 
ve vüzde 15 teminatı 120 liradır . 

. III - Arttırma. 13· l ·939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15. 
da Kabat.a~ta levazım ve mübayaat şubesinde müt~~ekkil komisyo 
yapılacaktır. 

IV - Numuneler Cibali ve Kutu fabrikalarında görülebilir. 
V - I"teklilerin arttnma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 

teminatlarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilatı 
unlur. (9481) 

• • 

I - Kısa müddetle teslim Rartiyle 23 X 35 eb'admda bir 
rafı temizlenmiş idare mongramını havi iyi cins 150000 adet Dl' 
tar pazarlıkla satın alınacaktır. 

lI - Eksiltme 12 1-939 tarihir'.e rastlryan perşembe 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat ı;ubesindeki ı\1 
Komisyonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte te 

, ,, . . . . . . .. ·"': 
lif edecekleri iyi cins mantar nümunekri ve % 7,5 güvenme pıı.r~ 
lar ile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan °1 

nur. (114) 

CAFER MüSHil ŞEKERi tesiri kafi, alımı kolay en iyi müshil ~ekeridir. Bilumum e' . . . 
zanelerde bulunur. 


