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Slovakya isyanı Karpat Uk
sirayet ediyor ~anvi:lsına da 

W: Ya.n.n 3 üncüdı 

Slovakganın gardım talebine 
Almanga cevap vermedi 

Maverayı Erdün 
veliahh 

Cumhurreisimizin· fahri I 
yaveri olacak 

Alman ordusunun 
hududu geçtiği 

tekzip olunuyor Ankara, 12 - Maverayı Erdün 
.ıükümdan Emir Abdullahın büyük 
oğlu ve veliahdi yakında staj gör- Pariste, Almanyanın buhrandan istifade 
rnek üzere Ankaraya gelecek ve Mu- d k k d ğ · f • d 
hafız alayı süvari bölüğünde vazife e ere şar a o ru genış emesın en 

' alacaktır. Veliahdin rütbesi binba- korkuluyor 
şıdır. Veliahdin memleketimizde kal Prag, 12 (A.A.) - Ç-eteka ajan- kati olarak tekzip etmektedir. 

_j dığı müddetçe Reisicumhurumuzun sı neşrettiği bir tebliğde ç.ek kıtaa- Alman kıtaatmm Tunayı geçereıt 
fahrt yaverliğini ifa edeceği söylen- tının Alman hudutları yakınında Bratislava köprü basım isgal etmi~ 
mektedir. tahaşşüt etmekte olduğu haberlerini (Devamı 4 üncüde)J 

Milli Şefimizin bu iltifatları Emir 
Abdullahm son derece memnuniye
tini mucip olmuştur. 

Cesareti olan 
tenkit etsin 1 

G ibbels bir nutuk söyledi 
( Yazı.n 5 ;ncid,) 

Milletler Oemlyetl Mesai bllron mil dllrl Osvald Ştayn istasyonda 
kal1J)am rken... 

Iş~i sigortası 
için hazırlıklar 

Milletler Cemiyeti mesai bürosu 
müdürü bu iş için 
memleketimize geldi 

İktisat vekaleti tarafından işçi si- ~ssıs iş. J>?lgesi ~ri HalQku zi-

rtası ıA ih .. ·nc1 t tkikl yaret etmıştir. HalQk akşam Pera
go '°:.Y ası ~~rı . e e. er palas otelinde Osvald Ştayn §erefi-
yapmak uzere davet edilen Milletler ne bir ziyafet vermiştir. Mütehassıs 
cemiyeti mesai bürosu müdürü Os- bugün Ankaraya hareket edecektir. 

vald Şta)'ll lfhrimize gelmi~tir. Mü-. "'- lD'"""'' 4 ünriidıJ.. 

Stalinin mühim bir nutku 
''1 ecavüzeuğ~agan 

memleketlerin 
yardımcısıgız,, 
Stvıa Jlus,a Meri ıttlflarak emniyet sisteminin 

bırakllmasmdaki mahzurları tebarüz ettirdi 

ÇERÇEVE 
Aksiyon serisinden 

inkilap abideleri 
-2-

DİKİLEN HEYKEJ.J·ERDE FlKIB İFADESİ 

i ı·abancı sanatklrlar ellle dlldlen heykellerde !Udr lfaClel., aJamL 
ııilt vesika fotoğrafı aevlyeslndedlr. Bir bılallb ibldealıı~ tap her 
aeyden evvel, fikir hakki Jizmı. Yahancl sanatkar tala fikir bakJdnl 
bllııe de, ruhunu t.anımadıiı bir hidhreyl beykellettlrlrken onu fUdrıdz 
bırakmış, lnkıl&b Şefinin ba.,ka bafka pozlar l"e kdıklarda bbbmı ÇI. 

kartmaktan baoka bir ifade balamamqtır. Her yerde Usttiııkiiril bir 
benzerllkle vesika fotoğrafı teşhir edllcn tek phsm, basit bir gardrob 
tcnen-uu içinde ifadesi. Asker o, shiJ o, atta o, ayakta o, kalpaklı o, 
bqı açık o, \ 'C hep ayni cehreyle ... İşte dlldlen heykellerde biricik fi
kir ifadesi ı 

Ölçü: 
İnkılib abidesi, Şef'bı Uatilnköril bir benzerlikle Velllka fotolrafı

m çıkartmak değil, bıkıllbı pim resmi gerisinde t.efslr etmek lpcllr. 
DİKİLEN HEYKELLERDE SA..'lttlAT KIYMETİ 

Sıfır. Bunu keskhı bir bedahet halinde duymak için, orta bir se. 
llm akıl sahlblnln AlTUpada, hatta Balkanlarda birkaç ay dolqmuı 

yeter. İçinde (ntan) kelimesinden başka nesne bulwunıyan bir 
manzumede B&Dat kıymeti neyse, standardlzc bir çehre tekrarmdan 
gayri Uadesl olnuyan bu heykellerde de ayni acyl Bu hususta kendi 
fikrlml bir yana bll'akaynn da size bir A\TUpalı muharririn görilJllnU 
blldlreylm. O An·upah ki, fikirlerini mizana vurma<lan kabul etmek, 
kanunla,mıı bir lclctlmlzdlr. (Antonlo Anlante) adında bir İtalyan 
muharriri, (1'1oustafa Kemal) lslmU eserinin 140.141 inci sayfasında 

diyor ki: 
"- Türklerin birkaç A\Tupah heykeltraşa yaptırdıktan eserler, 

sanat kıymeti baJmnmclan birer facia.dar. Zaten bu heykeltraşlar haki
ki sanatklrlar deif1, her tarafla ayni hl yapan sanat bazirgi.nlan. Bu 
heykellerde tek sahıs, kilı ihtiyar bir paşa, kah bir mahkeme mtibaıl· 
ı:I halinde fas\•lr edlllyor. Yannm Türkleri bu eserleN karlı 

harekete geçcceklerdlr.n 
Ölçü: . 

Elde bir gtbelllk ve Joymet mlJ&n bulmunabma lnJaJD IHVA. 
una& bir B&Dat eserbd benlmlemelı, sanat tarihine karii mes'all;yeUe. 

rfn eıı atınm 1'kJenmektılr. NtdP. Fazıl KISAKVREK 
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Eger hala hayatta iseniz amiral, 
siz bir yalanc!smız ! 
\'azan: 8'0 n (ğ a m e <dl ©J n ifil N au~ n 1F 

Ispanyada karda.ş kavgasmm baş
ladığı f;lindenberi gazete sUtunlarmı 
dolduran sayısız maceralar içinde en 
beğenmediğim hangisi oldu bilirmi.. 
siniz? Şu cumhuriyetçi filonun Bizer
tc limanma ilticası. 

Ben askerliği çok severim. her 
gün bir parça daha maddileşen ve 
maddileştikçe §un ve hlilya.sı 

kalı::ıayan, berbadlaşan, otla.şan, sa_ 
man)aşan şu dünya içinde askerde 
olmasa, askerlikde kalmı§ olM ya. 
şamak büsbUtUn değersizleşmez. 

miydi? 
Askerlik, bir milletin kudreti i

çin buharlı makineden ve elektrik. 
ten çok da.ha kıymetli olan temiz 
ve asil duyguların, ferağatin artık 
::on mümessilidir. 

Bir milletin necip oluşu bugün 
:lncak askerl Uniforı.naınnt t.qıyanla
rru tavırları ve hareketleri ile ölçü_ 
le bilir. 
İspanyadaki kardq kavgumm 

lıir çok günleri Franko cebhesinde 
hir çok günleri de Cumhuriyetçiler 
ccbhesinde kahramanhğm meşalesi
ni yaktı. Ve biz kahramanlığı nere. 
ele gördü ~ek ogün mutlaka hay. 
:uı.lığmıı.zı bildirdik. Kahramanlı. 

~ın nerede ve hanği devirde olursa 
olsun, mutlaka beğenilmesi 18.zmı 

~eldiği kanaatmdayız. Zira kahra
manlığı bu derece geniı:ı bir ııahada 
aramak, sezmek ve mutlaka bağcn. 
melde kahramanlığı eiar edinmiş 
l • -:ılfütin çocuğu olabUlriz. 

Cumhuriyet donanmasının Bizar. 
leye ilticası bu son telakkiye uyar 
bir maceradır. Üç kruvazör ve se
kiz muhrib az bir kuvvet değildir. 
Falklandda İngiliz donanmıuıına. ikinci miintehip seçimi için faaliyet ve propaganda başlamıştır. 

Dün şehrin üç yerinde halka konje rauslar verilmiştir. l'ukariki resim
karşz harbi kabul ettiği anda AL 
man kruvazör fırkasının kumanda
nı ancak böyle bir kuvvete sa.hibdi. 
Minimini Emden büyük İngiliz kru
vazörü Sidneyle harbi kabulde te
reddüd etmedi. Tarihin en büyük 
deniz ka.lıraınanhğ1 nümunelerini 
vermiş olan Türk denizciliği Burak 
Reisin Mat.aban burnundaki erkek
liğini tattıktan sonra cumhuriyetçi 
amirallerin Bizerteye ilticasından 

nasıl nefret duymaz? 
Bunlar denize aı:;ılıp hiç olmazsa 

gemilerini batırmayı da mx bilemedi 
!er? 

Eski Belediye 
muamelelerinin 

tetkiki 
Müfettişler 

devam 
faaliyetleri ne 
ediyorlar Bizerte, işte yirmi bir yıl fasıla. 

ile ikinci defa olarak bir firarl fi· 
Belediye müfettişleri belediye 

!onun ilticasına aahna oluyor. 
muamel!tı ve lıesabları üzerindeki 

Yirmi bir yıl önce Ru.syanm Ka- t tkikl . d tm kt di ı e enne evaın e e e r er. 
radeni.z filosu 'bUtün cUzUtamlan L 

Muhasebeye ait biitün dosyalar 
la boğazlardan geçmiş ve oraya git-

mUf ettişlere verilmi§tlr. 
miı:ıti. Orada çürüdü. 

Hakkı huzur olarak aldığı iddia 
olunan 6000 liranın verilınesi ve a
lmmumda usulsüzlük tahakkuk t-

derse tahkikat sonunda. bu par& ya 
tahe.kkuk ettirenlere tazmin ettiri
lecek veyahut da Muhiddin Üstün
dağdan geri alınacaktır. 

Yangınlar daha çok 
ticarethanelerden 

çıkıyor 
Halbuki ikametgAhlar daha çok yangın 

tehlikesine maruz bulunmaktadırlar 
Sultanhamamı yangın yerindeki yanda benzin, ispirto ve saire gibi 

keşiflere Jdevam edilebilmesi için mevaddı müştaile bulunduran ma. 
sigorta şirketleri icap duvarları ğazalartn elleriı;ıde bu maddelerden 
yıktıracak ve ketif yapılması iktı- ne miktar bulunduğu hakkında be
za eden sahaları açacaklardır. lediyeye bir beyanname vermeleri 

Bu son yangın münasebetiyle' ve bu suretle belediyeyi haberdar 
ehemmiyetle nazarı dikkati celbe- etmeleri muvafık görUlmektedir. 
den bir nokta tekrar bahis mevzuu Bundan başka büyük mağazala
olmaktadır. Memleketimizde si. rın elektrik tertibatının geçtiği yer-

Acaba cumhuriyetçi filonun sonu 
na olacak? Bu gemilerin eilahla.rın. 
dan focrld edildiğini eöylüyorlar. 
Fransa Franko hilkiımetini remıen 
tanıdığına göre, nasıl Paristeki se
faret aaraymt, konııolosluk ve tu
ristik oube dairelerini Frankocula.. 
ra teslim ettiyse bu gemileri de 
mutlaka. yarın yeni doğan ispanya
ya teslim edecektir. 

B~kırköy tahsil ve tahakkuk ıu. 
gortalı bulunan ikametg!h adedi ler üzerinde delikli 11u boruları bu. 

belerindekl yolsuzluk ihbarlıı.rmm 
ile ticarethane adedi hemen biri- lundurulması ve elektrik kontakt 

tetkikile de ıekiz belediye murakı-
bı meşgul olmaktadır. 

yaptığı zaman bu boruların otoma
tik bir şekilde açılarak su boaalma 

Belediye 
şiddeti 

Karnesiz 
kullananı 

lira alı 
Belediye, halk 

selametine taalluk 
rilen bazı cezalan 
masından dolayı, 

düşüren vaziyetle 
tiğini nazarı dikka 
vi cezaları, müseö 
tecek ve bu teşeb 
miyecek bir hale 
fık görmüştür. 

gelen otomobil v 
rmm ekserisinin 
kil vasıtalarını e 
heveskar kim.sele 
dan ileri geLdiği 
Bunlar seyrü-sef 
yakalanmaları h 
dilerinden alınan 

~:-J.manlığa böyle bir bağhlığı
Jlduğu ıibl kahramanlığm u. 

g:ı.ri fC'!"llltilü içine bile giremeyen
lere J\arşı da öylece bir nefretimiz 
ve tiksintimiı vardır. Elindeki en 
r-0:ı imkanları kullanarak dUemanına 
son dakikaya kadar göğüa germek 
meziyetin! göstermiş olanları na.sıl 
r.ıabudia~tmrsak, zelil ,.e m.lııkin bir 
hayatı bu mukaddes meziyete ter
cih etnıi' olanları da öylece hakarete 
rlyak buluruz. 

Cumhuriyetçi !spanyol amirali. 
ntn bunu 'bilmemesine imkfm mı 

vardı? 
Belediye rnUfettişlerlnden KL 

zmı, garaj mUdiriyetlnde yapmakta 
olduğu tet:tişleri bitirmiştir, rapo
runu bu (Ünlerde verecektir. 

birine müsavi gibidir. Yangın teh
likesi ihtimali her zaman ikamet. 
gah olarak kullanılan binalarlda 
ticarethane olarak kullanılan bina
lara nazaran niabet kabul etmiye
cek derecede fazla görülmektedir. 

tertibatmı ihtiva. etmesi istenmek- Bu kadar az bir 
O halde ... O halde bu iltica bir 

cephenin tıilalılanru düşmana te~ 

Um etmemekden ziyade birtalu:ın 

korkakların canlarrnı kurtarmap 
aava§mI1 olduklarını göstermiyor 
mu! 

İ§te l11panya hA.cllsesinin izıı.h et
tiği şey: 

Davası uğrunda ölmeyi bJlen 
şeflerden mahrum bir cephe en halt 
lt olması icab eden davaları da.hl 
kaybedebilir. 

Diğer taraftan mUlkiye müfettilJ
terinln Çmgtrhyan arsıtsı meı;elesi 

üzerinde de tE!tkiklere hAşladıkları 

yazılmaktadır. İddiaya göre Muhid. 
din 1)11tUndağ evvelce kısmen çöp
lllk halinde olnn bu anıay1 satına. 
!arak belediye temizlik vasıtalarını 
kullanmak Buretile burayı temiz -
letmif ve clvardakl Ermeni mezar
lığından toprak taş1tarak mezarlı • 

Bir dava kaybedilebilir, bir harb 
l aybedilebllir. Bir hayat kaybedi -
l"bilir, fakat bir şeref kaybolma. 
m:ılıdrr. Tarih nice ınağU\blar kay
tl:::lcr kJ şair onu şöyle terennUm 
eder: 

Şimdi, 3u ııatırları yazarken, dört 
ğm taşlarındıı.n rıhtım yaptırmıştır. 

buçuk ay evvel, Ankarada bir cum-

Çünkü ,ikametgahlarda yaz ve 
kıt, senenin her mevsiminde ve 
günün her saatinde ate§ bulunma. 
sı tabii bir haldir. Ticarethaneler
de ise vaziyet böyle değildir. Yal· 
nız: kışın bir adba veya kalörif er 
bulunur, onun da. geceleri sönmü§ 
olmaıı lazımdır. Bu vaziyette yan. 
grnlarm en ziyalde ikametg~hlarda 
vukuu tabii görülmektedir. Fakat 
mesele hiç te böyle olmamakta, el
deki statistikler son on beş sene 
içinde yangınların kısmı azamının 
ticarethanelerde olduğunu ve bü
yük zararlar tevlid ettiğini, buna 
mukabil ikametga.hlann yangm • 
dan daha fazla masun kaldıkları 
görülmektedir. Bu vaziyet öteden
beri nazarı dil<kati celbetmektc 
ıdir . 

G:illb ııayrhr bu yolda ma.ğllıb. 
Evet, galibin mağlüb ve mağlu

bun galib sayıldığı yerler vardır. 

MağHi.b ancak şerefini kaybettiği 

andadrr ki galebeye layık aayılma.z 
ve yere serilmesini haklı gösterir. 

huriyetçi amiralin, bu donanmayı 

bana ne hararetle methetmiş oldu. 
ğunu hatırladxm ve söylendim: 

- Eğer hala hayattaysanız a.rnl-
ral ! siz bir yalancısmız ! 

Nizarneddin NAZiF 

Müntehibisani 
namzetleri yarın 

il<ln edilecek 
r~1 Jbus seçiminin ilk devresi 
çarşamba sabahı başhyor 

Mim~lUsani intihabına çarşa.m. 

ba günü b:ııslanacalç, aym yinnisin
de bitecektir. Parti mUntehlbi:ıanl 

namzetlerini yarın ilh edecektir. 
Namzetlerin isimleri bir liste halin
de vil!yet idare heyetine verilmiş. 
tir. İntihab sandıkları da haztrlan
r.ırl}hr. Bunlar şehrin muhtelif yer_ 
lerine konacaktır. 
A~-m 24 Unde de mebus namzeL 

lcri il!n edilecek ve intibah &}-m 26 
smd:ı yapılacaktrr. 

DUn şehrin Uç muhtelif semtinde 
mebus szçiminden bahseden nutuk
lar verilmiştir. 

Bunlardan Bayazıd meydanında 

ol~nt Dr. Fahreddin Kerim Cökay 
vermiştir. Doktor liniversite kapısı 
önüne konulan klirsUde söylediği 

bu nutukta hul!e:ı. olarak demiştir 
ki: 

"- TU.rklUk 1938 de büyük acı 
mllnasebetiyie çok mUhlm bir fmtL 
hnn 

ğünü bütün dünyaya bir kere daha 
ispat etti. 
Şimdi yeni bir imtihan geçiriyo. 

ruz. Bu imtihanda ta.kip edeceği. 

miz yolu Milli Şef üniver.sitedeki 
nutkunda bize göııterdi,, 

Taksim meyda.nmdaki nutku da 
Beyoğlu halkevl başkanı Ekrem 
Tur Böylemi~tlr. Hatib, MilU Şet 

tnönUnUn !eçime temas eden nut
kunu tebarüz ettirmiştir. 'Oc;UncU 
nutuk da 8ao.t 20,30 da Şehremini 

Halkevi ııalonunda yaptlan toplantı. 
da Ali Yaşın tarn!mdıın verilmi~
tir. Bugünlerde muhtelif semtlerde 
nutuklar söylE'neeektir. 
- - ------
Askerlik şudesine davet 
Fatih kayma;canılığından: 
Devlet Demiryollan muha!ıebc 

müfettişi, vazifesinden aynlaral< 
Istanbula gelen yedek piyade üst 
te~men 1309 do~u Mehmet E· 

Damadına 
hakaret eden 

kaynana 
CUrmUmeşhut Mahke
mesind3 hapse mahkOm 

oldu 
Sul~nahmet sulh üçüncü ceza. 

itfaiyenin isteği 

ırtalıkemcal dün damadına hakaret Diğer taraftan Bon B~hçekapı 

eden bir karnananın davasını gör- yangını milnaııebetile itfaiye mildi~ 
mfiştUr. riyeti tarafından belediye riyaııeti-

Suçlu P'eyziye !aminde Ya§lıca bir ne bir rapor verilmiştir. Bu rapor. 
!tadxndır. Kızı ile damadı arasında. da ticaret merkezi olan mmta.kalar. 
ki boganmn davaııı dolayuıile ad- da ahnmas1 lhrmgelen bazt tedbir
liyeye gelmi§ ve koridorda rasladr- !erden bahııolunmaktadrr. Bu me
ğı damadı;na hakaret etmiştir. lt, 
derhal eUrmümeşhud kanunu bük. 
mUne göre adliyeye ak11etmi9 ve 
suçlu ka;11ana bAdüıeyi görenlerin 
şehadetiyle Uç glin hapse ve bir li· 
ra. para cezasma mahkiJm olmuştur. 

Staja çağırılan yedek 
subaylar 

193 7 ydına ka.dar terhis edilmi~ 
olan topçu ve muhabere yedek 
subayları muayyen bir müddet 
i~in askerlik §Ubeleri tarafından 

staja çağrılmaktadır. Daireler bun 
tara mecburi mezuniyet verecek
lerdir • 

Yurlda~lar; 

Çıır$amba fliinü b3~lıraeak olan 
edme iştirak et. Bu seçim clevresi

ııin ~[illi hayramlnrdan olduğunu 

hatırla ,.e v:ı tana korşı bihük hizmet 
ırn edeceiHne kani olarnk re~·ini ının 
lakadaki sandıifo atmağı unutma.,. 

Cıımlıuriytl /inik Par/isi 
/.~tanbul Merkezi 

te ve A vrupanm ekseri yerlerinde 
bu usuliln tatbik olunarak itfaiye 
gelinceyo kadar yangmm söndüğ__U 
ve bYitı'd91i "dolayı da u teı'til:fo tı ih
th•a. eden yerlerin sigorta primle • 
~nde sigorta şirketleri tarafından 

yUzde yetmiş beşe kadar tenzilAt 
yapıldığx ileri sUrUlmektedir. Rapor 
Uzerinde tetkikat yapılmaktadır. 

Bebek -
asfalt 

lstinye 
yolu 

Belediye, oldukça ağır ilerle. 
mekte olan ve havaların yağışlı 

gitmesi üzerine büsbütün duran 
Bebek - lstinye asfalt yolu in§aa
tınxn daha sür'atle ilerlemesi için 
tertibat almx§tır. Bu yolun yava~ 

inşa edilmesinin ba§lıca sebcıbini 

istimlak muamelelerinde teıeadüf 

edilen m.il§kill!t teıkil etmektedir. 
Bilhassa Bebek ile Rumelihisan 
araStndakj kısım istimlak bakımın 
.dan en yüklü parçayı teşkil et. 
mektedir. Bu kısımda 90 parça 
emlakin istimlaki yapdmaktadır . 
Burada bir heyet mahallinde ça-

Jı~maktadır. Boyacıköy ile Emir· 
g!n aras·nda da §İmdiye kadar on 
binanın istimlak muamelesi yapıl. 
m.ıştrr. Bu kısımdaki istimlak mu
amelesinin sür'atle ikmaline çalx
şılmaktadrr • 

her zaman göze 
maktai.iır. 

denlerden alınaca 
dan yirmi beş lira 
bunun .dünden iti 
geçilmi~tir. 

Belediye, ldiğer 
kın emniyetini, sa 
ni temin eden bu 
de lüzum görülen 
rmı ç.::-~altmağı 
dir. Bu şekilde tc 
lüzum görülen ce 
Şehir Meclisine t 
caktır. 

Bu şeklin tatbi 
olaca~ı kanaati va 

yan 
Oçuncu d 

yapıl 
Sultanhamam y 

yapılan ikinci keşi 
memiştir. Ata Re 
katındaki trikotaj 
alınan elektrik saa 
ki tetkiklerden ne 
tır. 

Bunun üzerine 
Açılacak yolun en k.day kısmını §İf daha yapılması 

Emirgan ile İstinye arası teıkil e. Yanan hanlardak' 
decckt~r. Çün~ü bu kısımda istim·' yavaş kaldırılmak 
lak edılecek hına yoktur. Yalnız çıkan kaaalar sahi 
bazı parçaların yola kalbi iktıza dilmekteldir • 
etmektedir. Yapılacak aşfaltın in. 
şaıundan sonra bir daha açılmama
s1 için terkos, havagazi. elektrik ve 
telefon şebekeleri tamamen yeni. Ankara 
lenmektedir. Yolun inşasına de
vam için bir taraftan bu şebekele. 
rin ikmalini beklemek zarureti de 
bulunmaktadxr. 

Erzurum 
Ankara, 11 (A. 

Halkevi yarın ak~ 
zurum folklor gec 
tir. Erzurumlu gerı 
türküler söylenecel 
oynanacaktır. Hal 
göre gene pazar gi: 
19 la 20 arasında • 
sunda Erzuruma a 
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Unutulan 
Şaheserler 
b tn fıkruında Ahmet HiL:mct' 
hıed in•• Ye#enim,, nıonolo#undıın 
~daııcn VA-:'\_Q,onu okur yazar takı 
~l'r birçok kimselerin bilmedi#i 
tı k~Uc öğrenmiş. "Onu bizim ne-
~ ııı ıın hilmez?Dcğil münen-erlcr 

·hi~ clct~be gitmiyenler blle ... Çün· 
hı dcsılse bir müsamerede bulu· 
,~~· nıonoJot dinlemişlerdir. Ya-

Qıı.ı auarı, kardeşleri ezberlemiş, 
.,.~eıı parçayı eYdc okumuş, her· 
"ı.ı dunn·· ı d' f '-h uş er ır . ., 

ı h~ct llikmet'in o yazısını ben 
ı Q~ nevi rikkatle hatırlarım: Ço· 

De~tııuzda gülerek okumuştuk H 

"n güzel bulmuştuk; şimdi ha· 
denea içimizde e5Ki ıeYkln aki~
d Uyanıyor, bunun için o yazıyı 

lf e iüzel bulac:ığımızı sanıyo· 
~ albukı dünkü intibağımm büs
d Unutarak onu bll8ün ilk defa 
~~İYcbilsck, zannederim bü~iik 
ır nlamayıı. "Yeğenim,. eski· 
it~ h:rn de bugünkü nesillere hiç 

1~ .aol:lemiyccek kadar ... YA·~~ 
blet ıyi hülüsa ediyor. Gene 

"& . •rkaç satırını alıyorum: 
tfr. Bi l'ı • ı sağdan yazı yaıma~a 
>~Onlar (yani Anupalılar) sol 

• ar ... 

t ~~~· B" 
ilbı' ~ • ız bir eve girince hfirmet 
""', l'e ayakkabılarımızı çılı:arırız, 

r 'th erııuşlarını ... ., 
,. ~11,.~Ü1 

~ııı b nsar ctşin: bugiinün çocuk· 'q Unlara gülmesini, bunları 
'Qc 11

1
: 1 nasıl istiyebilir? Bugün 

~•~ı: lanın hangisi doAru? Biz 
t)e 

1 soldan yazıyoruz; biz de 
ilr· •~ıık ınce n:rakknbılarımızı de-

• ka~nıızı çıkarıyoruz; pilavı da 
~ili ar ,.e esk isi gibi ;remiyo· 

<111g ın. çocukluğumuıdıı Zongul· 
c~lrd ll:ıı kulakl:ırdn tuhar bir tesir 
' ı: 'Anad ı • k :ıı ~< iihı o u nun ·ırıcı6ı ... ,, 

> ·~ k bir şeydi; şimdi "Anado· 
~~ld~ıcı~ı,, demediğimiz gibi 
iter, .~a ~ulaklarımı:ra tuh:ır 

t tar. 0 'koınılr madenlerini hatır· 
~~- iib halde l stanbul'da "şanı· 
-.. ~il 1 kabına sığamıyan yeğe-
'l ~a111 Slıld~k'tıı "ayran gi.bi apışıp 

ltııa~· ;ııncti ne mana ,·erilebi· 
'ıır: .\ kadar çabuk eskiyen §CY 

~il( ko ri~tofoncs gibi, Molihe gibi 
~e~illl:ııkler de bugün güldüJ.derl 

't ıı., h hüsbütül! ba~ka meziyetle· 
' t ııs atıil. eserlerinde birer tra· 
~ ;,~Uru bulunduğu için.okunu· 
~o ~t liikmct'in o monoloğun· 

~ 1 t~eı· Czlyeucrin hiçbiri yoktur. 
t 11hııgu~llı: haylı soğuk bir ~eydir. 
~ llıo11 aklı ba~ında bir muhar
~t ı~:oğ Yazmayı hayalinden 
\~ hile bir tuhaf buluyoruz. 
tııı eııiın 

~)J.ıı 1011 " belki bir neslin, bir iki 
i:ı~~ eaer· ·.ı• 
L~, gibı 1 luı; o, modaya tnhi 
..:~ • tıııu 1 tabucnk eskimeğe, geç· 
t ıı, bıı11Q Ulrnağa mahkumdu; unu· 
tı(beb ~ buna şn~mnnıız için hiç 
0~tliııı loktur. Zaten lıııL:rasını 
"I ' biZJ •t be G~ er, yani Ynktile (/la-

hoe "hliataıı'ı zevkle okumu, o· 
rrıı ug~ 
·~ lı)'\ı un Ahmet Hiknıel'i o· 
~ıı '"ıır~? O muharririn bir 1..ita· 

'tJ ~.ıııı, el 1• bu ynıımı pzarL:en 
"il 0:~at1 uşandunı, bir türlü adını 
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: İntihap ehliyeti 
TEŞKİi.ATI Esasiyenln onunC'u maddC'sl der kl: .........,._ 

"YlrmJ lk ya.,ıw bitiren kadın, erkek her Türk mebuı 
seçmek hallmı haJzdir.,, 

Bir TUrk çocuğu yedi yaşında ilkmektcbe girer, be' ıene 
okur, ortaya geçer üç Hene okur, liseye girer üç seno okur 'e • 
üninrslteye geçer dört sene okur, ihfüıasını ikmal ctmlş entel· 
~lrtücl bir genç olarak cemiyete karışır. Biz bir Türk c,·ladmı 
normal okuma devrelerine nazaran ancak 3irml füi ya~mda dev. 
let \'aıife ,.c \'ecl~elerlnl olgun bir irfan scylyesile eda edebile· 
cek .kudreti edinmı, olarak buluyoruz. Bu, ancak bu tahcıll de\·· 
I'e"inl ikmal ctmı, olanlann lntihab hakkı kabul cdilml~tir ma. 
n:ı.cımı mutazammm değildir. T~kiliitı csa..,iye belki böyle bir kı
yas Yihidinc htlnadendir ki 22 yaşmı esas olarak almıs bulunu. 
yor. l'oksa haliikııtte 22 ya mı doldurmuş, fakat, bu tab il 
denesinl ikmal etmı., ,·eya etmemiş olsun, her TUrk intlhab hak· 
kına sahlbdir. 

Fakat kanun Yl17.1T1 her Türkü yüksek tahsilini yaparak lh: 

e
i tlsasmı cdlnmı, olarak telakki me\'kiindedir. 

l 
i • 

Bu münasebetle nrllcn intibah hakkına temacı etmeden ön. 
ce, yüksek tahsilin devlet ı,ıcrl, hizmet ve n~cibelerl bakımından 
değerini kısaca tebarüı ettirmek isteriz: 

Otuz yaşını doldurmuş "ecnebi hizmeti resmlyeslnde bnlnn· 
mıyan, milca.zatı t<'rhlbiye n-ya sırı.at, ııahtekirhk, dolandıncı. 
Irk, emniyeti suiistimal, hlleli iflas cilrümlerinden biriyle mah
kfım olmıyan, mahcur hulunmı~·an, tabiiyeti ernebiyc iddia etml. 

• yen, hukuku medenlycden 1 kat edilmemi} bulunan, türkce oku. 
yup yazmak bilen her Türk,, mebo<ı intibah olunabilir, ama, bü
kfımet ve de' let lblerinden blrroklarına geçebilmek l~ln bu !'art. 
lar ki.fi değildir. 

De,·Jet ,.e hüki'ımet işlerinde tahsilin \'e ihti-.a'lm yeri bü· 
yüktür ,,e bütün dünya medeni teşckldillcrindo olduğu gibiıllr. 

Yüksek tahsil Jhtfıııas kemali n~rir. Dc\'let \e hükfımet me
kanizmasının me<-Uıt dinamo'lu ise yüksek tahslllllertlc biiylik dl,. 
lileridir. Binaenaleyh cemiyet, olgun ,.e kamn ferdini yUksck 
tahsille ölcmeğe mecburılur. Nitekim hükumet işlerinde orta 
tahsil bir dncde, lise diğer bir devrede kalır. ı··akat yüksek tah
.silln ~Umulü bu ı,ıerln !!On devresine ,·arır. 

Bu mihenk, lntih:ıb kabiliyet , .e rü~dünün d<'ğerlni tebarüz et. 
ttrlr. Buı;iln fntihl\b ehliyeti i~ln tah<11lle birllkto , ·e tabii bir 
dene olarak ~ değil yalnızca yirmi iki ya5 kabul cdiliyof'"la da 
yarmkl cemiyetlerin lntlhab ~hliyctinl tahsille anya<'nğından şüp
he olunama7., 

O halde fntihab ehliyeti, mana n mefhumu itibariyle yük
ıek n ol~ bir rüşdiln imtiyazıdır. 

Tilrk milletinin yeni "eclm nzlyctl ka1"5ısmda bu rüşdilnU 

ne dereceye kadar kemal ile izhar edebilereğlni biz tle~I, Büyük 
Şef lıımet İnönü tebariiı ettirdi: 

1 

''Hf!p beraber bu tmtthan®n ~erene ,.e mmaffakıyetıe ~ı. 
kacafmııza eminim.,. 

Vnh-crıııltedcld nutuk 
6·3.1939 

1 
i 
1 
1 

GörülUyor ki Şefin, imtihan diye n.c;fettiği intibah, TUrk 

mllletlııln ıeref n munffakıyetlnin ölçüsü değerindedir. 
Bu Jtibarladır ki her Türk birinci müntchib olmanın ağır \"O 

fakat ,crefll n•rlbelcrl karşısında bulunuyor. 
Ye yine bu ltibıuladır ki bir bakımda a.<;kerlik n<'kadıır mllli 

bir halk ndfesl ,.e kutsi bir rüşd ncibesl ise, lntihab da. böylece 
milli bir halk ndfe5i Ye yük"ck bir riic;d işaretidir. 

Bilyük Şef'ln dedlj;rJ gibi: 
''Türk mltletl, kendine n idaresine itimadını _göstermek l~ln 

yeni bir fınat buluyor.,, 

.NOT: Dünkil yancla "frııkh, c;moldnll malıalle ~ocuklan'' 

cümlesindeki mahalle "amele" diye yanlı' dizllmls görüldü. Tıı.s· 
hJh eder \'e özilr dileriz. 

·-·····-··-··········---... ···-· ....................................... -........ ..-....... ~ 
Yurtıla~; Sovyet 

Partisinin 
Komünist 
kongresi ATATORK'ün eserinin meydana 

çıkması, Cumhuriyet rejiminin kök· 
le~mesi, Türkiyenin yükselmesi u~ 
runda gece giindüz çalışan Cumlıuri· 
yel Halk Partisi memleket in en gü7.i 
de Ye nııık~edir e,·Jiı.ll:ırınılnn ıniirek

kep olmak üzere bir namzet listesi h:ı 

Moskova, 11 (A.A.) - Komü. 
nist partisinin 18 inci kongresi 
.dün açılmış ve 35 azadan mürek
kep riyaset divanı seçilmiştir. Bu 
aza arasında Varoşilov, Kagano. 

~~- '11L-~o;n_ em illi iJiıG'Gl C#lılj im 
Çıf ıtburgaz köylüleri toprak, 

odun, ümran istiyorlar ! 
Çoban Arif diyor ki: "İnönü ne bir evlat bağışlıyon 
rum. Böyle yazın, ana südü gibi ·helal olsun ona 
Eğer ölürde onu görmezsem süvari zabiti yapsın L,, 

Mahmutbey nahiyesinin Çıfıtbur
gaz köyünden 51 yaşında çoban A· 
rif gazetemize geldi. 
"Yetişemedim, dedi. Ona bir eYlat 

bağışlayacak, içimdeki dertleri söy· 
liyecektim. lnönümüz bizi dinliyor, 
dediler, köyden kalkıp geldim. Onu 
görmezsem gözlerim açık giderim. 

Köyümüz 105 hane kadar. 15 
tane de yeni yapılıyor. Biz Yurda· 
nof muhacirleriyiz. Tam on sene ön· 
ce geldik ve bu Burgazda yurt kur· 
duk. 

Fakat on yıldanberidir bir kan, 
toprak sahibi olmıyan 50·55 hane 
var. Biz toprak üzerinde alışmış 

yürükleriz. Yurdanofda her fCYimi· 

güçtür. Yemek isterler, ekmek ister
ler. Benim belimi iş bükmez. Çalı
şırım hamdolsun. Elli bir yasında· 
yım, ama, detrrne gençle boy ölçüşü· 
rüm. Sigara içmem, içki içmem. Hü· 

• kumeti, büyüğümü severim. Evlat· 
larıma düşkünüm. 

Kadınım kızlara, ben erkeklere 
bakanın. Asker olan llı.iseyin ev· 
19.dım~a göğsüm kabarır • 

Bu dediklcri.ni yaz. lnö:ıü o· 
kusun. O görünce beni çağırır. 

Köyümüule 64 ocağın c\i var. A
ma, bu yetemez ki. Şuracıkta boş 

toprak varken ne diye topraksız ka· 
lal un?.. 

zi bırakıp yurda geldik. Büyüğümüz ...._.-... ... , Çoban Arif ağlayarak kalktı. Pen 
be yüzlü, bir çocuk saffeti içinde in· Inönünden toprak istemeğe geldim. 

Ve odunumuz yok. Biz pınala 
da (çalı) razıyız, ama, orman me· 
murlan bırakmıyorlar. Para yerelim 
dedik. olmaz dediler. Dağa salmıyor 
Jar. Odunsuzuz. Tezek de yok ki 
yakalım. Bizim köyün ötesinde Dev 
renek var. Oraya gidelim, pırnal 
keselim. Bunun hükfunete ne fay· 
dası var? İsterlerse köylü 50 lira da 
\'eririz. 

Havalar so6ruı"Unca çoluk çocuk. 
ne acı günler geçiriyoruz. 1'.letriste 
ki Ç4\"U) olmasa halimiz harap. Al
lah ömür versin ona. 

Köyümüz bir çiftlik gibidir. Dü· 
zelmesini istiyecektim ondan. Bizim 
bıraktıklarımıza karşı Yordanofdan 
5000 lira almışlar, bu parayı sora· 
caktım tnönüne. Bunu kim aldı, 

nasıl aldı,, nerede bu para? 

Cıfıtburgazlı Çoban 'Arif. ' 

cağız. Bir istida yazdım, ama, ben 
konuşmak isterim. O benim dilim
den anlar. 

Bir zamanlar Atama gelmiştim,. 

Gene görüşemedim, ama. Inönünü 
Allah bana dünya gözüyle göstere· 
cektir. 
Altıçocukla topraksız yaşamak ne 

· sana yazgünü kırdamış gibi bir zevk 
veren bu güzel ihtiyar köylü, Inönü· 
nü görmcdekten doğan büyük has· 
retini gözyaşlarile dindirmeğe çalı· 
şıyor. 

Kapıdan çıkarken söyledi: 

- Bu yazmnı altına pul lazımsa 
25 kuruşum var vereyim. Ama, hak· 
kımı helfil etmem yaz hele evlat! 

Avukatların toplantzsz 

Baro Reisinin istif ası reddedildi 
Toplantı 

takrirle 
gürültülü oldu ve bir 

nihayete erebildi 
İstanbul barosu umumi heyeti,, miye hakkında vasi bir tetkik ve 

dün adliye koridorlarında bir top· tahkik imkaru bırakmak için riya· 
Jantı yapmı~tır. Toplantıda, Deniz· setten çekildiğini söylemiştir. Bizce 
banktan aklığı vekfilet ücreti mese- bir tetkik ve tahkik yapılmasına 
lesinden çıkan dedikodu üzerine u· imkan yoktur. Bunu tetkik edecek 
mumi heyete daha geniş bir tahkik salfthiyetli bir disiplin meclisidir. 
imldlm vermek maksadile istifa e· Çünkü heyeti umumiye baro reisi 
den reis Hasan Hayrinin istif ası gö- haklnnda cezai takibat yapamaz. 
rü.;ülecek ve idare meclisine iki ye· lstifasının kabul veya ademi ka .. 
dek aza seçilecek.ti. bulü keyfiyetine gelince, altmış fr• 

Daha çok alınacak paramız var. 
Ben altı çocuk babasıyım. Roma· 

da kupa alan asker arasında benim 
evladım Hüseyin de vardı. En kü· 
çüğü Hasandır. Dört tanesi kız, ben 
onlara karışmam. Erkek evlfıtlarım
övünürüm. Yazın gazetenize ki 
çoban Arif, büyük lnönüne bir ev· 
lat bağışlıyor. Hasammı ona bağış· 
hyorum. Ben ölür de t nönümle gö· 
rüşcmezsem söyleyiniz ki Hasam 
sü\'ari zabiti yapsın.,, Öğleden sonra yapılan bu içtima- çüncü maddenin bir fıkrasına göre 

da reis vekili celseyi açmış ve ge· ı bu salahiyet heyeti umumiyenindir. 
... Çoban Ari~. söz?~ün buras~n~a çen celre zaoh okunarak kabul edil· Yetmiş birinci maddenin son fıkra .. 

aglıyo.r. . Gözlerını c~~ke.nının 
1 

miştir. Ruzn:lme hakkında verilen sı da elli yaşını dolduranların itizar 
kollanle sılcrek devam edı~or. izahatta Baro reisinin istifasını ka- edebileceklerine dairdir. Hasan Hay; 

"Hasan beşinci sınıfı bitiriyor. bul ooip etmemek hakkının umumi ri elli beş yaşını doldurmuştur. 
Ana südü gibi helal olsun lnönüne. heyete ait olduğu ve yeni avukatlık Kanunun bu sarahati karşısmda 
Zengin kıyamaz, okumuş kıyamaz, kanununda bunun tasrih edilmiş biz onu vazifesinde devama icbar 
ama, işte şu çoban Arif böyle yapar. bulunduğu söylenilmiş ve keyfiyet edemeyiz. Bence istifac:mın kabulü 

umumi heyetin reyine vazolunmuş· lô.zımdır.,, 
Dolmabahçeye gittim, ama, erişe-

tur. Bundan sonra kürsüye çıkan Mus 
medim. Yoksa konuşacaktım. Ona k 

Bunun üzerine bir ço~ . a\"U at tafa Hayri, bilen, bilmiyenin Avu· 
köyümün dertlerini wyliyecektim. 1 ğ 

söz istemiş. bunlardan söz a ma a katlık mesleğine taarruz ettiğini söy• 
Bizim ondan başka kimimiz var? k · ·· 

muvaffak olabilen Vedat ·ursuye, lc.miş \'e bu meselenin Hasan lla>Ti zırl:ımış, s:ıyın lırıl~ıınıza takdim 
edecektir. Bu listede ndları gnrlilccck 
olan muhterem zevat Partiye, rejime 
lı:ığlıhkları ile, merıılckclc hizmetle 
rh le, irfan Ye k:ırnktcrleri ile tema-
yüz etmiş yurtd:ışlardır. Bu yurlunş 
larrn halkımızın dn arzusuna uygun 
olduğundan eminiz. 

viç, Kalinin, Molotov ve Stalin Bize yakın Incirli çiftliği boştur. 
de bulunmaktadır. Stalin beş daki- Arap çiftliği boştur. Burada toprak 
ka süren alkış tufanı arasında kar. bol. Koyun geuliriyorlar. Bize ver· 
şılanmış ve parti merkez komite- sinler. 
sinin faaliyeti hakkındaki raporu· Köyümüz ne~elenecek, büyüyecek. 

gelerek - hülasaten - şunları değil, avukatlık meselesi olduğunu 
söylemiştir: iddia etmiş, bir hayli uzun :;üren 

"- Re.isimiz, neşriyat sahasına sözlerini ~yle bitirmiştir.: 
akseden bir dedikodu üzerine, Baro "- Hasan Hayrinin, istifasile bi· 
reisinin her türlü dedikodu şaiyesin- ze iade ettiği reylerimizi iadctcn 
den münezzeh olması kanaatinde kendisine verelim.,, nu okumağa başlamışt:r. güzelle~cek ve biz çoluk çocuk 1· 

j nbnümüz sayesinde rahata kavuşa· bulunduğundan bahisle heyeti umu- Mustafa Hayri söz söylerken bir 
taraftan alkışlanıyor, diğer taraf· 
tan gürültü çıkarılarak "artık kısa 
kes,, diye bat'Tllıyordu. ' tıı. ııllıııı ıın. Şimdiki senelerden 

~lt~t~ı~:ını, onun eserlerine c· 
·il b ilıti~? rı nnlnm:ılarını nusıl 
•~r ~\ııı11 lliz aldık, fakat lıuııun 
4-~.4~~ be{ı1nın tla onları giizel bul· • 

t la &o cnıck hakkımız değildir. 

Cumhuriyet gazetesinin 
küçük bir hatası 

ponya erkanı vo rlcallyJe Sofyaya mr hic
ret etti, diye soracal.;sınız! 

d<'nberldir koymağa basladığım (mim) im. 
zac;ı göı.ümUn önüne geldi de· bayağı kork
twn. 

(~fim) bu kadar t<'hlikeliycll de ben 
ne halt etmeğe kendi kendimi mimleyen 

Söz alanlardan Ali Galib de: 

- Çok kıymet verdiğimiz efkarı 
umumiye ve matbuat karşısmda 
Clro reisimizin nezahetini isbat et· 
mck bize düşer.,, 

\ letlerı rayını: ".Alııııct Hikmet' 
l'aıı· tıııut 
~ 1 itr ulmanııısı lüzım ııe· 

~tlcr r:ıe~ bir edebi kıymeti o· 
ı t ıııı.ı hır: •• : 1r?,, sualine tamam ile 
~'ıı 11 ela r Vct,, diyebilir mi? Fa-
•<ıcı 11da, •• ;l'liYcylm ki \'ıl·Xıl'nun 
~t ~ıı haııc cifenim,. için söyledik· 

t 
0~ haı.~ bazı şeyler nr ki 

lt • 1tıi3 ~: bizde lnüştcı-ck bir 
u Itı r 111 lıen~ 1~n;ıesiııi istiyor. Bu-

lııtle1'"e ııe ~ızın çalışmamız ıa
c~cıı 1 kadar çalışsak azdır ... 

c r:ır bahsedeceğim. 

~Urullnb ATAÇ 

C
UMHURİYET gazet<'si Sofyı:ı. mu. 

babirinden gelen bir haberi nesre. 
diyor. Enter<'sandır, okuyalnn: 

"Sorya, (llusu~i) - Sofya bü;yük el· 
çimlz Hüsrev Gerede' tarafından Japon 
bahriye nazın amiral Janal Dercfinc, se. 
farethancdc mükellef bir dine \erllmi~tir. 

Dinedo bahriye nazrr muninl amiral 
Yamamai-0, amiral Koda, imparatorluk 
bahriyesinin ileri gelen ri<'all, erkinıharbi
yo :r.abltlerl, gemi komutanlan n sefaret 
heyetimiz hazır bulunrnu hır. Dlneyl bir 
resmikabul takip etmi~tlr.,, 

Acaba cihanın malümatı olmadan Ja· 

lla.yır, l.ıö) le değil, Cumhuriyet, Sor. 
yayı ,Japonyanm merkezi sanıyor, hata bu 
kadarcı.k1 

• • • 
Mimleme 

PEYAMİ Safa, "nıaksadlr n~riyat), 

ba!}lı;ı altında yazıyor, yazıyor tla 
diyor ki: 

''Bu mak!laf, crh:ıbmın gÖ7ünden k~
mıyor ,.c her gün, bir kalem daha mimle· 

• niyor.,, 
Şu (Ra.<Jgcle) nin ııltına birkaç gün· 

erbabdan blrl oldum! · 

* • • 
Medreseler 

Blr . .MEM okudunuz mu! 
Güı:el sanatlar akademisi ch-arm

daki medreseler, mezkur akademiye ilhak 
edilecekmiş. 

Bu işi anlamadık ama, acaba, güzel 
ıı;anat erbabı akademisyen imam, müezzin, 
batib Ye molla mı yetlştirllec<:k, ne derr;f. 
niz? Mim 

Cürnlesile s<>ze başlamış, I lasan 
I !yarinin üzerine aldığı vekfilet işin· 
de hiçbir mahzur bulunmadığını 

söylemiş ve şu teklifte bulunmuştur. 

"- Bence bu işin en muvafık 
hal şekli, baromuz idare heyetinin 
mevzuu incelemesi, tahkik ve tetki· 
kile baro reisimizin nezahetine bir 
kat daha kuvvet ve rcırUt vermesi· 
dir. 

(Lü.tfmı ooyfayı çeviriniz) 



Fransa 
mültecilerini 

lspanyol 
çıkanyor 

Slovakya isyanı 
~ Baştarafı 1 incide 

olduğuna dair ecnebi memleketlerde 
çıkan haberler kalf olarak Bcrlinde 

Frtın!:o 
şidde~i 

kuvvetleri d U 
•• n "-·1 d d tekzip olunmaktadır. 

1 ~ a rİ e Slovakyada nümayişler 

gea;.-+iler bir taarruza 
Bratislava: l l (A.A.) - Bugün 

öğleden sonra burada Ç.ekler alcy
ıinde yeniden büylik nümayişler 

ği haklardan komünisUerin de is- ı yapılmıftır. Binlerce nasyonalist Mı:ı.drid, 12 (A. A.) - Milll mti. 
oafaa meclisi azrısmdan Vcnce.ıı

l:ıs Cnrillo, radyoda bir nutuk söyli
) erek cumhuriyetçilerle komilnist
J"r nrn • .::l .. ki mücadelenin bir kar 
d"!l kn\ ~ .. sı olduğunu tebarüz et. 
iırclikt" 1 sonra Negrinln manevi ve 
:kanuni hir.l:ıir nilfuzu kalmadığı L 
tin 11'illi komitenin mes'uliyetleri 
nerubte etmek mecburiyetinde kal
öığını !.aydeylemiftlr. 

tifade edecekleri blldirilmt;.1<tedir. Slovak sokakları dolac;arak rnuhta-
Madri de hücum< triyet diye bağmm~lardır. 

• Madrid, 1~. (A. A.) - · 11,şv&L a- Bugün Slovakyaya CCk takviye kı 
Jansı muhabırındcn: taatı gelmekte devam etmiştir. An-

Madrid civarında lııomtinlstlerle \ cak Çek kıtaatı kumandanı askerleri 
cumhuriyet kıt'aları arasında mu. kışlalarda tutmayı kabul etmiştir. 
sademeler devam ederken, general Bundan maksat Prag hükfunetinin 
Franko kıtaatı bu sabah 7,30 dan Slo\•akyada askeri diktatörlük kur-
9 a kadar hUkfımet merkezine en mak istediği fikrini halkta uyandır
l'akm olan siperlere eiddetle hUcum mamaktır. 
ctmi§1erdir. Cumhuriyet bataryala. Çek mahafilinde beyan olundu-
n Franklstlere mukabelo etmi§ ve ğuna göre, Çekoslovakyanın federal 
muharebe ıaat 11 e kadar devam 

birliği anayasa mucibince muhafaza 
ctınıştir. Vaziyette bir değişiklik edilmek ~artiyle Prag hükt1meti Slo· 
olmadığı öğrenilmektedir. Mitral- vaklara her türlü ta\•iıde bulunma· 

P"'""ıP"'•......-'llut ., .... ......,~. ııııııııııı ı ı · •• ıı•• ıı1,,r:ııııııı111ıııuıııııı ·ıııııııı. .'J:ııııııtlfl1tım1 ııı:ı111ııuı :ııt, 11111 ll"'ııııııı 
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KASIRGA 
Türkçe ıözlü bugün 

.,/ 

Halkımızın rahatça görebilmesi için 
• &ırollerde: 

Dorothy Lamour - John Hail 
iPEK ve SARAY 

Sinemalarında birden 

Fransızcn ıözlü nüıhaaı yalnız. 

sinemuında MELEK 
Bugün saat 11 de ve l de tenzi Hitlı matineler 

Filme ilave olarak: t - MiLLi ŞEFiMiZ iSMET INöNO ON IVER:StETEDE. z-
j BALKAN ANTANTI. 3 - YENi INGILIZ SEFiRi ANKARADA. 4 - JURNAL-
.. ,,,,.lttlılt11rtıH1ı11ıııt1tUttı11111ımıı11111ııtıııııuıı1111ıııı1111ııı1111111111ıı•ııı1111ııı1111111111ııı111tıu ııtftlllt11111"'""1ıu11ıttııı11ıı1ıııı11ıı1tııı•ıını1111 u11ınıı1111ıınınııı• ...... 

•---~ mm~~•ııııııııııt· 
- Şarkın hassas ince rubun· LEYLA MURAD'ın Bülbül nağmelerile 

dan kopan Arap diyannın . . süslenmiş ilAhi ye 
ses kralı ABDULV EH A B'm IAhutf Sesi 

VAŞASIN AŞKEkf~r.:i:r 
SÜMER ve TAKSİM 

··- Komünistlerin isyanı insan 
:ve ır.ıı.l:~mcce memleketin zaif dUş
r-... slni intaç etmiştir. Komllni.stlcr 
'ahmakça hareket etmişlerdir. Çiln
l:l b;ınlarm vazifelerine devam et. 
:r- •• -oleri içiı1 hiçbir ıebeb mevcut 
öt>ğildir. Halbuki, isyan etmekle 
milcrim vaziyetine girmi§lerdir. 
Cumh-..ırlyetçi lıpanyada vukubulan 
karr; çalıklar, ancak mU§lerek dili
manm t!lenfaatlerine hizmet eder.,, 

yöz sesleri, el bombalarmm infill-
la ve tanklann gUrUltUsU şehrin ğa karar verrni5tir. Bu tavizat mer- Sinemalarının vaai salonlarını önümüzdeki çarşamba aqam mdan itibaren çmlatacaktıt 

kezi hükQmet azası arasında tadiliıt Bıletlerin evvelden tedariki 1"ica olunur. ~ merkez mahallelerinden işitilmekte 
idi. Sonteerin 1936 da Franko tara- yapılmasını icabettirse de verilecek- • llD!llllllll.-·~-···~ 
fından M:adrid Uzerine yapılan ta. tir. -==============:-:-:========== 
nnıwianberi bu kadar eiddetli bir Slovakyanın Berlinden nesinden Hitlere bu mesele hak- Bugün matinelerden itibaren SAKARYA Sinemasın~ 
rarpY..,,8 VUkUbUlmamt•lı. talebi k d • h" " ...- ~ ın a mü ım bir rapor gelmiş_ 

Fransadaki mülteciler Berlin, 11 (A.A.) - (Havas),, tir. 
Vruansiyada vaziyet Parls, ıı (A. A.) - Fransanın lyi rnal11mat alan mahafilden öğre İyi haber alan mahfeller, Al_ 

ısrarla talepleri üzerine 1'3panya nildiğine göre yeni SlO\·ak hükume- manyanın §iddetlc müdahale et . 
Valamlya, 11 (A. A .) - Neşro. t" "k" ·· I 1 dil T " bUkıimeU, Fra.nsaya iltica etmi11 o- ı, ı ·ı gun evve az e en ıssonun mesi ihtimali o)duğunu söylemek 

ıunan resmi bir :tebliğde müdafaa ıanlan ıı marttan itibaren hudud.. tekrar riyasetinde teşekkül edecek- tedirler. 
komitesinin komUnist partisini fes- lan açarak geri almak için kab c. tir. Alman resmi rnahafili seyirci va· 
hctmcdlği ve ancak isyan etmek su- deıı tedbirlerin almdığınr Parise ziyetinde bulunmaktadır. Slovak}'a 
ı-etilc kendi kendilerini kanun hari_ ibildinni§tir. başvekili Tissonun notasına Alman· 
ci bırakanların cezalandınlaeağr, Geri alınacak İspanyol mUlleci· ya tarafından henüz hiçbir ce\•ap ve 
binaenaleyh, matbuat ve cemiyet !erinin sayısı ilk gilndenberi Fran- rilmecliği kati olarak beyan edilmek
hUrrlyetlcri hususunda bütün te. saya girmiş olanların sayısına he- tedir. 
ıekk_ill_· ı_e_re_an_ıı_y_as_a_n_ın_t_cmı_·_n_e_t_u_-_m_en_h_em_c_n_m_u_sa_vi_dir_. ___ Karpat Ukranyasında 

12 Bin Yahudi 
ltalyayı terke mecbur 

oldu 
Roma, 12 (A.A.) - - Ecnebi ~·a

hudilerin memleketi terketmesi i
çin konulan altı aylık mühlet, bu
gün sona ermi~tir. Şimdiye kadar 
12.000 yahudi memleketi terketmiş
tir. Pek yakında 6.000 yahudi daha 
JtalyaR topraklarından ayrılacak
lardır. 

Trablusgarpte Alman 
tayyareleri olduğu 

anlaşılıyor 
Roma 12 (A.A.) - Trablustan 

Stettine gitmekte olan bir Alman 
bombardıman tayyaresi Ferrare e
yaletinde kfün Dogalo civarında ye
re düsmüş ve tayyarede bulunan 
altı zabitten 5 i ölmüştür. 2 kişi 
parasütle hayatlarını kurtarabilmi~
leroir. 

Tayyare 
piyangosunda 

10 bin lira kazanan 
fakir ihti ıar 

~Baş tarafı 1 ncidf 
fırlamış fakir bir adam, ayaja fırla
dı, evvela elindeki bilete baktı, son
ra tekrar edilen numarayı bir daha 
dinledi ve gözleri sevinçten parlamış 
ctrafmda!:ilcrin işitebilecekleri bir 
sesle şunları söyliyerek dışarı fırla
dı. 

"- Evde çocuklar aç, gidip pa
ra alayım da yiyecek götüreyim. 
Şimdi elime bin lira geçecek. Bunun 
la istedibrimi alabilirim.,, 

Diiğiln hediyesi bet bin lira 

Bugün çekilen 50 bin liralık bU-
yilk ikramiyeyi kazananlar ara.sm-

Bunu müteakip söz alan avukat- da yeni evlenmekte olan bir çüt de 

vaziyet kanşıyor 
Chust, 1 (A.A.) - Ukranya milli 

partisi nazır Reva}'ln Prag hükfune
ti tarafından azlini ve tayin edilen 
nazırlan tanımamağa karar vermi~
tir. 

Çekler tarafından alınan tedbirle
rin halk arasında uyandırdığı infial 
mütemadiyen artmaktadır. Milli 
parti asayi~i muhafazaya elinden 
geldiği k:ıdar çalı::ınaktadır. 

Fransa endişe ediyor 
Paris, 11 (A.A.) - Çekoslo

vakya buhranı, salahiyettar Fran. 
sız mahfcllerinde biiyük bir endi
şe tevlit etmektedir. Bu mahfellcr, 
Almanya, polonya ve Macaristan 
gibi muhtelif ıebeplerle Çeklere 
karşı Slovakları müdafaa eden 
komşu devletlerin m\Pdahalesin· 
den korkmaktadırlar. 

Yeni buhrandan istifade ederek 
Almanyanın §arka doğru yeniden 
genişlemesinden korkulmaktadır. 

Yeni Slovak hükUmetini tanıma 
mak ve yalnız Tissoyu tanımakta 
ısrar etmek hususunda dün Al. 

Alman mahfellerindc beyan e.. 
dildiğine göre, Almanya yeni slo 
vak hUkumetini tarumıyncaktır. 
Bu mahfellerin kanaatine göre, 
dün başlayan buhran, her ne şe. 
kilde olursa olsun neticede hal -
!edilecektir. 

Almanya ile ltalya 
görüşecekler 
Berlin, 11 (Havas) - Siyasi 

mahfeller, Halihazırdaki hadise. 
ıerin Slovakyanın hemen tama • 
mile muhtariyete kavu§masile ne 
ticeleneceğini söylemekte ve Bratis-
la va hadiselerini henüz Çekoslo. 
vakyanın hudutlarını garanti et
miyen Berlin ile Roma arasında 
bir iştişareyi intaç edeceğini ila. 
ve etmektedirler. 

Bir anlaşma şekli 
bulunmuş 
Budapeıte, 11 (A.A.) - Bratis 

lavadan gelen haberlere bakılırsa, 
Çekler ile Slovaklar bir uzlaşma 
zemini bulaıu§laroır. Eski Baıve. 
kil Tisso, Praga karşı daha ziy<!de 
sadakat göstermek şartiylc Slo· 
vakya hükumetinin başında hıra· 
kılacaktır. 

Budapcştenin resmi mahafili da-

• • 

Olüler 

Feerik bir çerçeve içinde büyük bir mevzu ... 
Milyonlara mal olmuş fevkalade bir film-·· 

RONALD COLMAN'ın 
Zafer dolu muhteşem bir temsili 

GAiP UFUKLAFI 
Bir adamın yaşayabileceği en müthiş macera. 

FJATLARDA ZAM YOKTUR. 

ha ziyade Slovakya lehinde bir 
bitaraflık muhafaza etmektedir. 

Yeni Slovakya kabinesi 
Prag, 12 (A.A.) - Yeni Slovak 

kabinesi şu suretle teşekkül etmiştir: 
Başvekil: Sidor, dahiliye nazın: 

Sokol, maarif nazın: Sidak, nafia 

Ha ki ki a kşarf1 ~<~ 
gazetesi 

nazm: Stano, ~ktisat ve ziraat nazı , •• 

n: Zatko, malıye nazın: Aleksandr " .1 U h berlf'' l 
Rrunlc1111, '8dliye Tiamr. ceıza .. ;1n n en sen a 
Fritz. verendir 

işçi sigortası 
Baştorafı 1 incidı 

Osvald Şta}·n kendisile görü~n 

gazeteci! ... ..! demi~tir ki: 
" - İktisat veka.Ietinin daYeti iit.e· 

rine Cene\Teden geldim. Türkiyede
ki içtimai sigorta tatbikatı fize
rinde en iyi ve asyonel metoc'lların 
araJmlmasma çalışacağım. Esasen 
bur..ı.ya gelmeden evvel de gönderi
len ma!Cımat ile çah~mağa başlamış
tım. Ankaradaki tetkiklerimi üç 
dört haftada bitirebileceğimi zanne
diyorum.,, 

' 

lstanbuldB 

Bu vaziyette-ol•~ 
tek gazete l 

HABE~·di 

yaşıyor mu? 
Jardan Celal Sofi, lakırdıyı gazete- vardır. 
l~re getirerek, avukatlık hakkında 

manya hükllmeti tarafından veri
len 'karar, bu meseleyi §İmdiden 

beynelmilel bir sahaya vazetmi~ 

tir. TetkDk e~Uecek meseleler 
yapılan bazı ne_şriyatı mevzuubahs Bu bll&tin sahibleri Cihangirde 
etmek istemi~, fakat "ruznamede Ni§aneı sokağında oturan bayan 
olmıyan §eylerden bahsetmeyiniz,, Nebahat isminde bir kızla ticaret 
itirulan üzerine sadede dönmüş ve gemilerimizden birinde mWAzim 
itin baro innbat meclisince tetkik kaptanlık eden bir gençtir. Nipnh 
edilebileceğini aöylemiıtir. olan bu 1ki genç evlenmek üzere ol-

Avukat Mahmud da: duJı:lan geçen ay içinde bir bilet aı. 

- Bu iı, mesleki ehemmiyetle a· 1DJ11ardır. Teaadute bakm kl d~iUn
llkadar eden bir iıtir. Hemen şimdi lerl de buıtln olmaktadır. BüyUk 
dolnıdan dolruya kabul veya red ikramiyeyi kar.anan milfterialnln e
dolnı olamaz. tat.ifayı kabul eder- vin1 anyan gişe aablbl bayan Ni
aln, hariçte malOm dedikodunun bir met sora sora nihayet bulmue, fa
hakikati ifade eltili zannı hasıl o- kat Jçerl girip de ka1abalıfl glhiln. 
Jur. Reddedenen. baro Bektaşi tek- ce bilet sahiblerinln müjdeyi daha 
4 .... : "b" bir aliba · · aral evvelden alclıklamu zannetmıatir. - 11 ı yer ı , ı11 ann-
da ört bas ettiler denilmesi kabildir,. Halkm bir tebrikçl kafilesi oldu. 
C:ledi. funu il.ilan Bayan Nimet iki genel 

Münib itilifından sonra Slovak
yada 134,300 Alman 66.000 Macar 
kalmıştır. Macarlar, Almanlan bu 
ekaliyyeti ve Bratislavya gibi mü· 
him ıehirlcri kendilerinden uzak. 
Iaıtırmakla itham etmektedirler. 

P.clonyalılar da Çeklere kartı Slo. 
valrlan müdafaa etIDekte, çünkü 
Çekoslovakya inkiraz bulduiu 
takdime Macariatanla mütterek 
bir hudut ihdası hulyasının haki
kat aahaaına intikal edcceiine 
inanmaktadır tar. 

Nihayet Almanlar Praıclan zi
yade Brestislavada nüfuz uhibl ' 
oldukları için Slovaklara münhe· 
ret etmektedirler. Halbuki Slonk 

41 
RUH var mıdır, yok mudur? ilmi uıu:lerle tetkik ve t ..... t 
olmak şartiyle varhğmın nddecli l:mez delilleri nelerdir?._,.., 

ı: .. ...--' Rubun varlıiır.u ve ölümdn ıonr a ia Jatad&iuu aöy.., .-.-.... 
valannr ıöyle i•t edi,.orlar: ölüleria nahJan W. 

veya hayal - hayalet teklinde sörünmektedir. OLnr1an lıir 197 . .-. .... FN/.-

söre, mademki göri:nüyorlar, o b:ılJ: vardırlar, ptıyorlar •• 
Bu iddia doiru mu:!ur?. 

* lapirtizma nedir?? M.aalar na11J döner, aiçia --f .......ai 
ıair Viktor Hüpnun iki aenelilc masa tecrübeleri, ~ 
bammM, M...., ba, Vikt. HiipJa neler aa1ataıq1ar7. 

* Bir inaa:ı uçabilir mi?. Tarihte ıeçmiı apm, ha..,. 
Yak'alan •• buDlann ilini i:ahlan. Medyomluk INdai,::;-.;.
nadir?. Naııl meclyom olunurf Ruhlula temuta 
çin lüzum vardır? • Bunun arkasından, celse reisine dUğUa. elbiAlerlle görtlnce ili an- liderleri arasında da ihtillf vardır. 

verilen altı imzalı bir takrirde mil- lamakta gecikmeıni§ ve bu kadar Bunlann bir kımu Alman, bir kıs * 'JI# 
zakerenin kifayetini reye koymak kalabalıkta söylemek. doğru olmı- mı Polonyalı, bir kısmı da Macar Profeaör Suerlc'in :ran Mriıiacle, aadeee tüyler iirp9rteeek merakh n he~eculı ~..a. 
teklif edildi. Söz söylemek istiyenler yacağı için gelin ve gUvcyi bir kö- taraftarı.dır. lcdilmiyecek, inaan k:afa11nm c!ah• 90Nap bir ...._ llusinkü malUm&bmı'lll' ıa......-
buna şiddetle itiraz ettiler. Hayli u- şede Jmıtırarak mlljdealnl bildir • Vaziyetle Hitler meıgul Jinde cevap verilecektir. 
zun sOmı gürilltülerden sonra tek- migtir. oluyor Prof.eaör, yazılarına •tlammrdaa eTWI, alca,......,_ MnJor: 
lif, 2' muhalif reye karp ekseriyet- Bu Sdncl aevtnç Dd genel deliye Berlin, 11 (A.A.) - Havaa: 1-Tmı bir ril'.Uhla airdiiünü .,... Pı-1 riiyalanna ............ ? L 

le kabul edildi. Bundan sonra da döndilnnllş ve herketin &ıllnde bL Bitler, dün a.Jqam Von Rib.. l - öleceklerini tlaba enelden IÖ~lemiı w •Ö7Wildaİ lllrilıto ölıniı ünled ~f. 
Hasan Hayrinin istifası reye konu- 1 rtbirlerinin boyunl&rma sarılml§lar- bentrop ile görüşmüştür. Alman a - Baıuuz&.n aetmiı. Takuunclm eTVel clu,.Jan ı.ialerinise ait vak'alannlS .......... 
larak, 8 muhalife ~ istifa keyfi- dır. Buna rajnıen dtlit1n halla bu- devlet reisinin Çekoalovak mme- f - Hantmızda pbıi oı.r.k ujarha "'fil aiursua •YdJimm neler .anhr ve 
~i reddedildi. ma blrlepıaln mevtnd anarü 111 ı.u. ufrqmalr ibıenı 'bu sabah 1eri hakkınd• ıablillerfoiain netict'Si nedir? • 

idare meclisindeki yedek azalık· antamamqlardır. lk1 geno derhal hususi müşavirlerini davet etti .

1 
1 - Yalna ölülerinizılf'n :-üyıumda wya ha,.J.t pldinde ıördülderÜIİSİD tİ# 

lara Sevket Fethi intihap edildikten balayı seyahatine çıkarak Mısıra ğl ~renllmlıtlr. terinden ayne;ı çıkanlar cldu mu? • 
sonra toplantı dağıldı. gitmeyi kararlaştırmı3lardır. Pragdaki Almanya konsolosha tııı~f'llıllll_ ... _,_f'llıllll~---,__.._..~ ... ~f'llıllll~ •"'ıa.ll'-ıl-111111'_,ıa.ll_,.,.r .. 
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HABER'in 
Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müıabakaııdır 

Numara: 66 Istane.l V. T. 

~ dalrfacafonn miikif&tlarm kıymeti 800 lirayı 
qkmdır. 

lto lln laJmeUncle Mr radyo, kriataı bilfe talmnlan, loyınetll ceb · 

'te kol ...Ueıi, mupmbalar, elblsellkler, istenilen eıtJ'&Yl alabll
lllek 1&1Ua17etlal • ..._ !O, 15, 10 Ura pbl para loymetlacle kart-
1-r malltıellf n f111U1 ve ..ıre. 

tlsabaka kupon 
HABER 

No: 60 - 5R 

Müıabakamıza • 1§• 

tirak ediniz ve ku
ponlanmızı topla • 

Tay yare piyangosunda 
kazanan numaralar 

50000 
lira kazanan 

18682 
'

100 Lira kazananlar 
16253 22423 29056 1612 1653 
22760 22811 24461 11705 35670 
32501 27972 21776 25982 15969 
1687 19977 32615 15202 8612 

27527 16319 25622 23845 
14722 20269 39943 10148 3613 
32779 7493 16770 35313 2337 
35385 15893 30903 16428 8311 

~(82) ile nihayet bulan numara- 20016 9772 10119 32655 
00) Jer lira amorti alırlar. 13116 29665 7938 35142 l2714 

12000 
lira kazanan 

32232 
10000 

lira kazanan 

397 
~ "°n ~ekilen l 0.000 liralık 

mükafat 

12670 
1111 Lira kazanan 

28268 
ac. 

~ ~ liralık miiıüat apğıda. 
S llıQınara ~ıında taksim e
~ ~er nun91'a 500 lira mii-
la '1ı.- -
eı "' 

Gaı~ .. 3281 26765 17691 30972 
~ 064 29749 16085 l:i614 33831 
~64 38s21 24322 2soe 25192 
10~30 33947 24574 12766 35232 
3&a82 

14242 11054 28149 19083 
~314 2630 16327 33933 18341 

~aa31 24s53 16212 16428 25990 
13414 35756 21224 

10oo Lira kazanan 
24479 13955 

~~ lira kazanan 
~,,4 43ss 35467 30834 16024 

1
1ias !9S29 3239 32627 19112 
'\ ~9 2 1576 22122 21472 9849 <Qc) 8S74 

~s, Lira kazananlar 
lS3gl !:677 20304 25802 17279 
•a,9 °6s 21350 31121 21214 

120
81 18362 22252 17433 

17944 27576 27372 20161 27206 
33040 4446 

50 Lira kazananlar 
4889 38155 19450 25245 2037 
~422 5403 29277 17679 23158 

29714 20499 20449 24408 3912 
14196 8010 '26491 15048 35550 
34203 5055 18007 968 16297 
3903 17473 14021 32738 19640 

32578 20750 37000 33224 30822 
911 7693 12798 24942 3•158 

18110 25831 37270 10054 27675 
10443 23538 32180 30397 20798 
28331 23790 19992 17757 916 
32730 23614 63 30502 64 
11283 18939 11659 2882 5447 
4155 34560 14714 2655 3777 

22089 18337 27048 25318 788 
12886 36870 18224 19313 9090 
3900 12959 34456 23141 20237 

19655 8446 8821 9347 376 
32543 7405 12172 36186 10600 
~243 7149 68856 4920 30663 
1946 30017 1i752 3303 38352 

34160 27074 13339 35732 5583 
28066 23106 22564 24232 34366 
31744 30142 24848 1534 29721 

9450 26599 23496 26176 12461 
24388 34348 71 31742 25213 
17582 11571 6319 28525 37813 

1404 7317 14464 34671 18158 
8948 2204 1897 12913 30160 

29117 13632 11691 19179 4657 

30 Lira kazananla 
36501 9223 28370 35530 39910 
21624 19978 13219 39101 19370 
35057 1633 25625 17307 7622 
15281 39839 39352 25085 12884 
8453 10692 23205 23472 30856 

12476 32181 16415 30931 21965 
21718 13465 24695 14804 16640 
17952 28042 27612 16031 13787 
2007 33922 19954 23198 33390 

39729 32224 18642 39182 33123 
21519 2918 13751 20638 7427 
18473 17155 16781 10556 31990 
15394 11855 15104 21718 20200 
11772 22457 27827 25341 1162 
7331 31106 19405 24791 3G673 
7501 14014 15293 39581 13678 

10308 19666 4942 28336 38460 
20781 31521 25714 37741 4290 
6336 11656 18757 32587 2465 
4582 1048 12630 22962 27012 
165 34881 35717 13391 28556 

37835 24569 9291 33306 27996 
10091 13866 29504 14630 3070 
6209 10202 8903 18663 5144 

34136 8038 30573 14157 35249 

·- H A 8 E R - Ak,am l"oıtuı 

1 mGJf!g@şt;rdf8Ll1@rfBiifildkjil@I 
Amerikada bir rezalet 
Senede 100 bin çocuk düşür-

ten bir 
m eydana 

teşkilat 
çıkarıldı 

IÇERDE: 

_ • Vali LQtfi Kırdann rahatsızlı
gı devam etmektedir. Dün doktorlar 
konsültasyon yapmışlardır. 

~ Beledıye ~uhasebe-inde birik
mış e~r.ıkm bıran ev\'el çıkarılması 
ıçın bır muddettenberi akşam saat 
on dokuza kadar devam eden fazla 
mesaı usu_I üne ~hayet verilmiş, nor
mal mesaı şeklıne dönülmfü;tür 

_ ______..__.._ _________________ . içlerinde Adliye 

Jran \'ellahdr, nişanlın Hanrlı PIW 9fi F6'ftt)QI alıp Tahrana götur
mek Uzere Kahlreye sltmlt bulunuyor. Realmde \'ellahd Kahlrede 

"Abidin Palu" da Preu Mehmet Ali ile beraber görülüyor 

Stalinin mühim 
bir nutku 

( Başlarafı 1 incide) 
me etmek arzusundayız. Yeter 
ki, onlar Sovyet hudutlarının ta. 
nıamhğına ve Sovyet menfaatle. 
rine dokunmak te§ebbüsünde bu
lunmasınlar. Tecavüze uğrayan 

\'e memleketlerinin istiklali için 
çarpışan milletlerin yardımcısı _ 
yı~ Mütecavizin tehditlerinden 
korkumuz yoktur. Sovyet toprak 
\arını ihlat etmek istiyen harp 
kundakçılarının indirecekleri her 
darbeye bir misli fazlasile mu. 
kabele edecek vaziyetteyiz.,, 

Stalin, dünyanın yeni bir tak. 
sime tabi tutulması için emper
yalistlerin ikinci harbi açmış ol. 
dukları noktasında ısrar ederek 
Almanya, 1talya ve Japonyanın 
hakiki maksatlarını gizlemek i _ 
çin ileri sürdükleri bahaneler ve 
bilhassa antikomintern perdesi 
her ne olursa olsun İngiltere, 
Fransa ve Amerikaya karşı mü. 
cadeleye girişmiş olduğunu söy -
!emiş ve demiştir ki: 

"Bunu gizlemeğe ~mk&.n yok _ 
tur. Japonyanm Çinin büyük bir 
kısmını, İtalyanın Habeşistanı, 
Almanyanm Avusturya ve SU.. 
detleri zaptetmiş olduklannı ve 
Almanya ile İtalyanın birlikte 
de İspanyayı ele geçirdiklerini 
hiçbir bahane gizleyemez . ., 

Sarhoşluk 
Beyazıd Çökelek sokağında otu

ran Celal Şenıören, kafayı tut. 
tuktan sonra etrafı daha ıen ıör
meğe başlamış ve btiklal cadde
sinde nara atınca polis tarafından 
yakalanmıştır • 

20376 6008 39699 4624 38288 
13785 36423 4474 229 7323 
2649 23590 4911 113 2ono 
1889 31608 27089 36090 18648 
5064 28459 27852 36761 133 ı 

26678 7154 1656 26542 14717 
2213 7903 38287 6390 3G684 

14837 33435 36925 13969 20501 
1533 32586 9551 7598 15378 

12861 34595 13835 22622 5967 
1568 1243 200-18 18090 8712 

32935 1026 2047 8758 14700 
33208 12122 33703 1411 34194 
26128 24166 33714 5873 21 
21081 19494 1831 21680 8t26 
22657 20276 3174 3861 3741 
12926 28411 21625 31398 30868 

Stalin, kollektif emniyetin ter 
kedilmiş olmasını ve garp dev. 
letlerinde esas halini alan "her
kes kendi bB.§ma,, düsturunu şid 
detle tenkit etmiş, Alman tehli. 
kesini Sovyetlere ve Ukraynaya 
karşı çevirmek için İngiltere ve 
Fan.sanın yapmakta oldukları ma 
nevfalarla alay etmi§ ve bu oyun 
larında kati akamete uiı·ayabile 
ceklerini bu devletlere ihtar et • 
rniştir. 

Stalin, Karpat Ukraynasmın 

700 bin , Sovyet Ukraynasınm 

ise 30 milyon nüfusu olduğunu 
ve 700 bin kişiyi ele alarak otuz 
milyonu yutmağa imkan olamı. 
yacağmr söylemi3tir. 

Polise karşı 
koyan talebe 

Lehistanın 86 talebe 
tevkif edildi 

Varşo\'a, 11 (A.A) - Bu gece 
Lvov'da nasyonalist talebelerle 
bunların evlerinde araştırmalar 

yapmak istiyen polis kuvvetleri 
arasında kanlı çarp13IDalar oL 
muştur. Bir polis memuru ağır 

surete yaralanmıştır. 20 kada1· 
da. talebe ve polis hafif ce yarL 
!anmışlardır. 86 talebe tevkü e. 
dilmiştir, 

Merdivenden düşerek 
ölen kadın 

Y edikulede Hava gazi sokağın
da 5 numaralda oturan Hatice, 
ge~en gece, kazaen evin merdiven 
!erinden yuvarlanmış ve baygın 
bir halde Haseki hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Himile olan zavalh kadın yapı. 
lan tedavilere rağmen iyi olama
mış ve hastahanede ölmüştür. 

"Yurlıl :ış; 

1:> mıı ı 1 939 çarşanıh:ı gi\nü mr 
ime; .. cçimi!le lı:ışlanıl or. ı:,., eı:ı nıü ıı 

tehihis:ıniler seçilecek ve im seçim 
20 mart p:ız:ırlcsi günü akşamı bilmiş 
olııc:ıklır. 

4175 4502 17414 34252 39410 Dıından sonra da nıünlelıibisani 
hır mclıus eçimine davet olunacak-

34864 11304 25079 2181 12366 ıır. 
26343 33124 2811 37564 33095 
13922 9643 3604 8611 

Nazır muavinile yüz 
kadar doktor var • Belediye memurları tea~un °san

dığmm senelik kongre i dün toplan-
N evyork, 12 (A. A.) - Brok. mışt1r. 

lyn'de birkaç senedir çocuk d1l3ilr. • ls~anbul gümrükler ba~mudürü 
mek itiyle uğraııan ve 100 kadar ~ledhı dun akşam Ankaraya ıitrniş-
d k tir. 
o torla adliye nazır muavini Ul- • Cumhuriyet \apuru tamirden 

mann'ı da ihtiva eden bir teşkUit çıkmı;;tır. \ apur uzennde tetkikler 
meydana çıkanlmıııtır. } apılarak butun noksanları tesbit 

Adliye nazır muavinJ, aleyhinde edılmiştir. 
mahkemeye yapılan bir şlklyet u- • Beledı) e, duşktlriler evinde vu• 
zerine istıra etmiııtlr. Mahkeme kuu ) azılan dayak Mdisesi dola>'} 
.} ııptığı tetkikat neticesinde, bu teı- sıle orada mufettı~Iere tahkikat ya:ıt' 

tırrnaga karar vermı:.tir. 
kili.tın her sene vasatı olarak 100 • :F atılı rnımarlarından Atik Sina• 
bin çocuk dilşürtlüğilnU ve her se- nm esen olan Kumrulu mescidın ti
ne yedi buçuk milyon dolar kazan. mır edılmesine karar verilmi:.t ı r. 
dığını tesbit eylemiııtir. • Şımdıye kadar Uzunkopru güm• 
------------ rük ba)llludürluğüne bağlı olan lp

Filistin asi leri 
Erdun·de eşkiyahk 

ediyorlar 
Amman, (Erdün) , 11 (A.A.) .

Filistin hadiseleriyle alakadar ola 
rak burada karışıklıklar çıkmakta
dır. Çünkü Filistin asileri Erdün-

de d:laşarak eşkiyahk yapmakta. 
dırlar. Şakiler hristiyan arjan kö. 

yünü yağma etmişlerdir. Hüku
met, ıakilerin sığındığı şimal dağ. 
larım çevirmeğe karar verecektir. 

Şekavetten bizar olan birçok 
NiH\1~ IWUfWM -~~•llne 
müzaharet etmektedir. Hükumet, 
halkı memurlara yardıma davet et 
miştir. 

Eski Sıhhaf 
Müsteşan 

Kızllay Reisliğine seçilei 
Ankara, 11 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam'ın bug'UnkU 
vazifesi icabı olarak Kızılay reis
liğinden çekilmesi üzerine açılan 
reisliğe 11 Mart 1939 tarihipl:le 
toplanan umumi merkez tarafın
dan Beyazıt Mebusu Doktor HU. 
samettin Kural seçilmiştir. 

Cesareti olan 
tenkit etsin ! 

G Jbbels bir nutuk söyledi 
Berlin, 11 (A.A.) - Sanayici

ler toplantısında nutuk söyleyen 
Göbbels demiştir ki : 
"- Milletin arzu, azim ve ira

desini kuvvetlendirmek ,onun si. 
lahlanması 'kadar mühimdir.,, 

Müteakiben demokrasilere tel
mih eden hatip diyor ki: 

''- Demokrasilerde, madunlar 
mafevkleri tenki.d ediyorlar. Bizde 
foe hal aksinedir, yalnız cesaret 
ve meı'uliyeti elanlar tenkid hak
kını haizdirler . ., 

Yeni Neıriyat 

Çingeneler 
Gazetemizde tefrika edildiği za. 

man binlerce okuyucuyu hayretler 
içinde bırakm13 olan (Çingeneler) 
romanı Osman Cemal Kaygılı'nm 
en beğenilen eserlerindendir. Ya
kında kltab halinde c:ıkıyor. 

Yenigün 
Matbuat alem.imlze yeni karışan 

haftalık (Yenigiln) refikimizin ilk 
sayısı bir çok tamnmış imzaların 

seçme yazılan ve biribirinden gil -
zel, canlı resimlerle inli§ar etmi§. 
tir. 

:ıala, l'..nez, Edekoy gümrük idarele• 
ri Edime gumruk mudurluğıine bağ
lanmışlardır. 

• Çanakkala müstahkem mevkün
de 1 adi \ e Umurbeyde askeri tesi .. 
satın bulundu&'U saha on birinci 
memnu mmtaka olarak ilan edile
cektir. 

• Haydarpaşa lisesinden yetisen
Jer dun 14,30 da Maksim salonl~nn 
da bır ça y vermi~ erdır. Çıyda lise
nin e kı 'e yeni rnezunlarile rnual
lımleri bulunmu~tur. 

• Hukukçular tarafından dün ge
ce Mak ım salonunda tertip edilen 
eglentı çok guzel olmuştur. Eğlell'ı 
ce) e adlıyecıler, hukuk talebele11 
ıştırak etmışlerd ır. 

• Pangaltıcb doktor Bezgen} arun 
Anjel \e An1elus isimli ikı kadınllı 
çocuklarını du i.irdilğü ıhbar edıl· 
mi~ tahkikata başlanmı§tır. 

• General .Frankonun Türkiye a
janı dun ~ehrimizdeki lspanya kon• 
solo luğunu \e haliçte haciz altında 
duran "Magalanes,, vnp urunu tel
lim almıştır. 

• Uskudar - Kadıköy tramvayla
rı urnunıl he} et içtimaı bu ayın so"1 
günü ~irketin Uskudardaki merk:e
zinde ) apılacaktır. 

DIŞARDA: 
• .Mısır kraliçesinin önümüzdeki 

eylOI ve) a ilkteşrinde ikinci çocu\ 
b'UOU dünya) a getireceği il~ olun• 
maktadır. 

• Lehistan hariciye nazın Beli. 
dün biribiri ardından Yugoslavya"' 
Yunanistan elçılerini kabul ederek 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

• Alman iktisat nazın ve Alman 
bankası reisi Funk, 13 martta t<>t>" 
!anacak olan enternasyonal tediyat 
bankası idare meclisine iştirak et
mek üzere bu akşam Bale hareket 
etmiştir. 

• Olen Romanya baş\'ekili patrik 
Krislinanın cesedini getiren husus! 
tren dün akşam 21 buçukta Bükreşe 
gelmiştir. Cenaze hükumet azası ve 
yüksek devlet memurları hazır ol· 
duğu halde merasimle trenden indi
rilmistir. 

• h.ardinal Luigi Maglione, papa
lık makamının hariciye nazın tayih 
edilmi~tir. 

• Romanyada iki askeri tayyare 
talim uçu~lan yaparken Buzau ci
\'arında çarp1şmışlardır. Pilotların 
iki i de ölmüştür. 

• Tımes gazetesi Felemenkten A
merikaya 18 askeri tayyare· sipari§ 
ettiğini bildirmektedir. 

• Yugoslav adliye nazın Rujiç, 
papa 12 inçı Pienin taç giyme me
ra ıminde Yugoslavyayı temsil et
mek üzere Belgraddan Rornaya ıit
mi"tir. 

Yurldaş; 

ATATÜRK'ün bayrağı altında to 
Jll n n Turk milletinin istiklAI ve ta· 
:ı li u·rund:ık i :ızminin tims:ıli olan .Bü 
l uk Mı ilet Meclisi Türkiye cumhuri
l etinin en l üksck eseridir. Türk mil 
Jetinin ) üreğinden doi;'llluş ~z eseri
dir. 

Her Türkün mebus sedmile ala 
kadar olmnsı ::mm Şef IN01'il'nün 
) üksck is:ırcllcri ikfünsınd:ındır. 
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Beyoğluspor Ankarada 2 - 1 yenildi 

-
• '.Ankara, 11 (HusuEıİ) - ! stan tan sonuna kac.Iar bilyük bir a. 

laka ile takip olunm~tur. Neti. 
cede: 

Erkek lisesinden Orhan 3.48 

.. 

2-10 ile birinci, Tecim lisesinden 
İsmail 3.49 6-10 ile ikind ve Te. 
cim lisesinden Fuat üçüncü gel. 
miştir. 

bulun Beyoğluspor futbol takımı 
bugün Ankara B muhteliti ile bir 
maç yapmış ve 2 - 1 mağlüp ol 
muştur. 

Dün dokuz mayıs stadyomun _ 
da yapılan maça 6 bir..Jen fazla 
seyirci gelmişti. Oyun çok heye. 
canlı oldu. tık golü atan Anka
ra takımı ondan sonra daha mun 
tazam akınlarla devam etti ve 
nyunun ilk yarısı 1 - O Ankara. 
hların galibiyeti ile nihayetlen _ 
di. 

Armstroung 
Bir kere daha kazandı 

İkinci devrede Beyoğlusporlu _ 
lar beraberliği temine çok çalış 
tl!ar. Fakat ikinci ·golü de An
karalılar attı ve k8J"!'il taraf an. 
cak bir gol çıkararak oyun 2.1 
Ankaralıların galibiyeti ile bit. 
ti. 

.Misafir takım, ikinci maçını 
Yjrın (bugün) Ankaragücü ile 
yapacaktır. 

Mektepliler Arasında 

Kır Koşusu 

:Ankara, 11 (Hususi) - Lise- - ' • -- --- -
ler arasında. ilk defa olarak ter Zenct boksörlerin lıepsl de mllt. 1 tüy ve sonra da orta sıklet dünya 
tt~ edilen 1200 metrelik kır ko. hiş unvanlar sahibi oluyorlar. "Si- boks şan'ıpiyonluklannr kazanmış 
§~ bugün 19 mayıs stadyomun yah kaplan" nanıile maruf olan Coe harikulade bir kabiliyettir. Londra
da yapı1mı§ ve Gazi lisesinden Luizden sonra Amerikada onun ka- ya çağrılarak orada İngiliz hafü 
:ıJ~· e:.kek lisesinden 14, Polis en.s dar büyük bir hayret ve sempati L ıııklet §ampiyonu Bun ile kat'§ılaş
ti ilsu.nden 21, sanat okulundan le seyredilen Arm.strong da unutuL ma.sı için uğraşılan Armstrong, he. 
• l. inşaat usta okulundan 7 ve tL 

1 
maz bir isim bırakmıştır. "MUthiş nüz Ncvyorkta bulunduğundan sık 

~ret lisesinden 7 koşucunun iş. boksör,,... srk ringde gözükmektedir. Son de. 
t!rak ettiği bu müsabaka ~ - Armstrong evveliı hafü, sonra ra Medison Skar Gardende kaI'§ısı

Galatasaray kongresi 
Eski' idare heyeti 

vazifesinde kalacak 

(J .. ;!1-tMaray kW.bii yiikuk 
mura1uıbe heııeti mutat içtinıaını 
'cWn kliip mc. 1 .. : .. de yapmt§tır. 

Doktor Orhan Ta1ısinin reisliği 

altında toplanan G<ı.lata.saraylı1ar 

heyeti Bay Sedat Kmıtoğlumm 
reisliği altmda ~ıt .zcıxıttmı te§ek 
kiil etm~tir: IJdnci reis lstanbıcl 
mcb!ls11 Y~ar, katip: Bcclri, mu 
hascucci: Adnan, veznedar: Na. 
ci ipekçi, aza: Tevfik Ali, Ihsan 
ve Selmmıdır. 

Yukarıdaki re$mimi::de Gala 

na çıkarılan Garsiya ismindeki bir 
boksörU müthiş hamleler ve yum -
ruklarla yere sermi§tir. Amerikan 
gazeteleri bu maçta Armatrongu: 
"buz üstünde patenli vals yapan 
artistlere,, teşbih etmektedirler. 
Resim, bu boksörUn pozisyon içer_ 
de her an biraz daha nakavta doğru 
sürüklenen rakibinin geçirdiği mUş. 
kül dakikalardan birini tesbit edi
yor. Soldaki zenci Armstrongdur. 

Güneş klüb_ünün 
Senelik 

Kongresi 

yapılamadı 

Futbol, atletizm, güreş, denlzcL 
lik gibi faal şubelerini kapatan GU. 
neş klllbll dUn senelik kongresini 
aktedecekti. Bu kongre Güneş klU
blinün atisi hakkında kararları ih
tiva edeceği için çok mUhim adde. 
dilmekteydl. Halbukl ekseriyetin 

, kendilerini alakadar eden işleri 
kmıu~tul;tan sonra yenf idare 
heye.Hm fntihap etm~lerdir. 

tasaraylıların <lihıkii. toplantı3ın~ temln olunamamMı, kongrenin 15 
Sarı 7Cırm1Zt1ılar111 yeni idare dan bir Tdişc göriHiiyor. gün sonraya tehirini intaç etmiştir. 

Bu yılın bütün balolarınoa en çok görülen 
tuvaletlerde eteklikler geniştir. Bu eteklikler 
çeşit çeşit kumaşlardan yaprlıy.or, en çok kulla. 
nılanlar sert Muvar, tafta, muslindir. Bazan kiüz 
etekliklere rast geliniyor. Fakat düz eteklikler 
giyildiği vakit uzun ve geniş eşarplar sarılmak 
suretiyle etekliklere geniş ve coşkun bir man
zara veriliyor. Etekliklerin bu suretle geniş o
luşu kadını daha uzun boylu gösteriyor. Kısa 

bir korsaj da bu uzun boyu çok zarif bir şekilde 
inccleştiriyor • 

"2 - Gül liurusu r enginde lnc e !peti ~ 
muslin üzerine daha koyu renkli bir muslin di; 
kilerek yapılmış çok zarif bir elbisedir. Bu ;,iS 

üste dikilmiş iki renk kumaş bilhassa yürUrJcC:~ 
çok güzel bir ahenk veriyor .. Kemer ince .ıpc#O" 
süed) dendir. Rengi kırmızıdır. Göğsü ıSüsle)'eıı 
çiçekler ince, necef renki ipekliden yapılmı§tır• 

3 - Bu çok güzel elbise beyaz rnuslirıdeıı. 
yapılmıştır. Göğüs kısmı önden ve arkadan ge
niştir. Bu genişlik eteklikle gayet güzel bir ~: 
henk yapar. Elbisenin üzerine boydan boya 61 

yalı danteHen bir §erid dikilir. at 
1 - Pembe renkli Muvar rcp. Bütün kıv- 4 - Mavi ipekli kadifeden rop. oınuz.~ 

rımlar belde pike bir kemerle birleştiriliyor. Gö- çok açık mavi renkte bir kumaşla örtülüd~:: 
ğüs üzerinde iki gül dikiHdir. Güllerden birisi Bir eşarp şeklinde sarılan bu kumaş etekhı' 
daha koyu, diğer daha açık renkte yapılır. sırttan kenarlar. 

-----------------------------------------------------------------------------~ 

Berber - Bizim takıma penaltı 

,·eren hakem sizdiniz el eğil mi? 

Dünkü maç 

Dün Yüksek Ticaret okulu ile as. 
keri tıb okulu arasında yapılması 

lazımgelen müsabaka, havanın mu
halefeti dolayısiyle gelecek hafta. 
ya tehir edilmiştir. 

1 1 Tavsiyele0 
* Lekelenmiş hasır sandaı.rc1° ~ 

rin h:ısınnr temizlemek için bit b 

parçasını tuzlu su içersine batı~ 
ve hasırları bu bezle silmek J<Si1 b!J 
Hezaran ve kamış sandalyeler dC 
suretle temizelnir. J 

«· Fanilalar yıkanırken sararınıı..11 
• v z sıı) 

sın diye bunları yıkadıgını ı1 

bir çorba kaşığı şeker ntnı1iıı.ıı 
çok memnun kalırsınız. le t~ 

* Gümllş takımları parlııttll~. 
çin şu mahlülü kullanabilirsiniı· 

20 gram su. 
1 gram ince mutfak tuzu. 
!?O gram adi karbonat. 
ı gram kireç kaymağı. ~ 
Bu mahllıle bir fırça batıt'Sei ~ 

. f' rayla güınUş takımlarını bu ır,. \lf'llJ 

ler, sonra üzerindeki maYii.n le ı;oıı' 
masını beklersiniz. On dnkik3 ~ ,-6 

bi fırÇ· ra takımları yumuşak r ırıztJll' 
yahut ipek kağıdıyla siJn1ck 

dır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAr-4 
Her yemekten sonra günde üç defa diıleriniz.i hrçal•~ 
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Amerikan polisi maskeli 
3 haydudun peşinde ... 
Amerikanın yüksek sınıfına mensup gayritabii 

mahlOklar olduğu sanılan haydutlar, genç 
nişanhları pusuya düşürüyorlar 

Atnerikada, son birkaç ay zarfında sık sık te_ 
~ eden ve eimdiye kadar görülmemiş tarzda 
'liıltklar halkı dehşet içinde bırakmıştır. 

nu esrarengiz soyı;unculuklarm faili henüz ya. 
ıştır. Bu vakalarm ne bUyUk ölçilde bir 

!ılık, ne de cinayet kastiyle yapılmamış olma
lncseleye büsbütün anla§ılmaz bir hal vcr-

ttedir. 

liaydudlar Uç kişidirler. Teca\'ÜZ ettikleri zn. 
daiına yUzleri maskeli ve elleri lastik eldi
dir. Tehlikeye maruz olanlar, hususi otomobil

Yle kırlara gezmeğe giden genç nişanlılar ve 
1 tantŞmış çiftlerdir. Ya!ilılara, ailelere veya 
~rtnda kadın bulunmıyanlara hiç ilişmiycn bu 

dudlar, son defa olarak Amerikanın ismi gizli 
-<lan tanınmış bir ailesinin genç kızıyla nişanlı
• tenha bir orman yolunda hücum etmişlerdir. 

baha evvelki vakalarda olduğu gıöi, bunda 
~aktan bir kurşunla otomobilin lastiğini patla. 

işe başlıyan maskeli hayd o !ar, duran oto. 
Ue hilcuın ederek tabancalarını genç adamm 

JJ.,ı a dayrunışlar ve genç kızı .sürükliyerek oto
."lldcn dışarı çıkarmışlardır. Erkek müdafaa tc
'll\lsUne girişince, haydudların ikisi bir olarak 
~ir ağac'.l sımsıkı bağlamı§lar ve üçü birden ağ-

alı kızın yanma dönmüşlerdir. 
.\faca bağlı kalan nişanlının gözlerinin önünde 
IXIUthiş bir facin cereyan etnıeğe başlamıştır. 
dudıar yarı baygın bir halde olan genç kızı a. 
ağır, soğukkanlılıkla soyarak, UstUnden çıkar. :r elbiseleri, çamaşırları bir yığın yapmı§lar 
il' kibritle tutuşturmuşlardır. Artık bu manza-

• 8CYretmcğe tahammül edem.iyen genç adam, 
olduğu yerde bayılmıştır. 

Cözterini açtJğı zaman kendi iplerinin gevşo
ve genç kızın da çırılçıplak '\'0 yarı ölü bir 

'\..oraya bırakılmış olduğunu dehaetıe görmilş-

tür. Saat ve para çantası alınmıştı. Fakat böyle 
küçük bir parn için hakiki bir hırsız hayatını teh. 

tikeye koymaz. 

Amerikan polisi, bu Uç maskeli adamın, Ame_ 
rikanm belki de yilksek smıfına mcnsub, gayritabü 
temnyülleri olan dejenere mahl\ıklar olduğuna ka
nidir. Şimdiye kadar hiçbir cinayet işlenmemiş ve 
mühim bir para çalrnmnmış olmasına göre, bu ta
arruzların bir nevi sadizmin müthia bir tezahürü 
olduğu kuvvetle zannedilmektedir. Şimdiye kadar 
yirmiden fazla çift üç maskeli ada.mm taarruzuna 
uğramı~tır. 

ikinci Gandi ! 
~r hindli genç de açlık 

grevi yapıyor 

Mısırda büyük bir 
kaçakçılık işi 

Kahire, (Hususi) - l skendcriye sUmrük memurları, idarenin araba
gUmrtik muhafaza memurlarından l:ırını ve diğer vasıtalarını kullan-
47 kişi hakkında knçakçılıktan do- mı~lar, memlekete külliyetli mik
layı nçılnn muhakeme neticelenmiş tarda da knçak csya sokmuı:tnrdır. 
ve 6 sı nzlolunarnk diğerleri muh- Bunlardan ba;,ka, Portsaid güm. 
telif cezalara mnhküm cdilmiııler~ ı üğünden 3G muhafaza memuru da 
dir. bu şebekeye yardım etmiş olmak 

Gümrük umum rnüdilril liva Vn. suçu ile mahkemeye verilmiştir ve 
hah paşa tarafından meydana çı- 1 muhakemeleri devam etmektedir. 
knrrlınış olan bu kaçakçılık i§inde 

================-...:~=-==--==========~====~mıe:==:o 
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«Düşmanlarımızın beyinlerini yiyiyorum.. Çünkü 
onların ruhları beyinlerindedir ! » 

-65-
Başaşağı bağlandıkları yerlerden 

çözülen biçare adamların cümlesi 
bir müddet yerde öylece bitap bir 
halde, yatıp şaşkın şaşkın bakınıp 
durdular. Ihtimal beyinlerine hü· 
cum etmiş olan kandan dolayı göz· 
lcri dahi bir müddet etraflarında 

ne olup bittiğini görmelerine dahi 
mani oluyordu. 

rr~ 'l / 

Pohua bu işi bitirdikten sonra 
yanımıza, benimle sihirbazın arası

na geldi. Ona: 
- Şimdi Hulan-Guluya benim 

soracağım sualleri sor bakalım! de
dim. 

Ayakta gözlerine kan hücum et· 
miş bir halde put gibi durmakta o· 
lan sihirbaza elleriırile bazı anla. 
şılmaz işaretler yaptım. Sonra Po
huaya: 

- Sor bakalım, ne söylediğimi 

anlıyor mu? dedim. 
Pohua sordu: 
- Sana ne söylüyor, anlıyor mu· 

sun .. Hulan - Gulu!? 
Sihirbaz taş gibi tavrım hiç boz· 

madan: 
- Hayır!.. dedi. 
Tekrar işaretler yaptun ve Pohu. 

aya: 
- Söyle ki ceddin Guan • !\Iuri 

sana hiçbir zaman doğrudan doğru· 
ya hitap ctmiyccek!.. Kendisi Duk. 
Duklarm en büyük reisi olduğu h al· 
de bu zavallı yedi kişi}'i bacaklann· 
dan ba~ğı asıp, beyinlerini fış. 

kırtıp lleden böyle i§kencclerle öl· 

Flay nelıri boyunda oturan yc rlilcrln tekrar dUnyaya a,·det ebnl3 bir 
ruhu t<'msll edl~lcrl (Sihirli ağ~ yapraklarilc ba~tan ayağa örtünmllıt 

olan bu yerli, bir mezar başında, C!ünün tekrar clünyaya antet etmiş 
.nahuaa ~l edlr-.: Üliiııaiia akrabaları, bu ruh dans ettiği mUdde~ 

dürüyor:?. yen1'1en ai l&lmai a mecburdurlar.) 
Pohut-benftn sualimi tekrar etti. 
Sihirbaz yerinden hiç kımılada· ı beyinlerindedir! .. Onların ruhlarını 

madı. Sonra heyecan ve kork-usunu yiyoruz!.. Pişirirsek ruhları semaya 
gösteren bir halle birkaç defa yut. uçar!.. 
kundu. Gayet kindar bir sesle şu Pohuaya şu suali sordurdum. 
cevabı verdi: - P eki, niçin ruhlarını yiyorlar? 

- Onlar düşmanlarımızdır! Sihirbaz gözlerimin içine son dere 
- Peki, sor bakalım. Pohua: Ne- ce büyük bir gayz ve kin içinde, fa. 

den hiçbir adet olmadığı halde bu kat ayni zamanda ürkmüş bir halde 
za\·allıların beyinlerini yiyorlar?.. bakıyordu. Herifin yüzü yakından 
Pişirmeden, çiğ olarak insan eti ye· daha çirkindi. Ölmüş bir hayvan 
mek günah olduğunu bilmiyor mu? ~·üzüne bcnzirordu. Yüzünde vahşet 
Sihirbazın kunt, etsiz yüzündeki \'e hunharlığı sarih bir surette be· 

damarlan şişti : . lirten derin ve ke kin çizgiler vardı. 
- Biz düı:manlanmızın beyinleri. Alnı ve çenesinin etrafını derin ya. 

ni yiyoruz .. Çünkü onların ruhları raların yollarile örtiılmüş, başı bel-

../ 

li olmıyacak bir iıal aYımatt. 
Fakat herifin gözlerinde mclalıef 

ve şeytanetin ve harikulade bir zeka 
sahibi olduğuna delalet eden fevka• 
iade bir parlayış vardı. 

Benim Pohua vasıtasile sordurdu 
ğum (niçin düşmanlarının ruhlarr. 
nı yedikleri) hakkındaki sualime a~ 
cı \'e keskin bir gülü)le güldü: 

-Duk·Duklara dü~manlanmızın 
ruhlarım yediriyorum ki o kadar 
canları olsun! .. Benim adamlarım 
kaç insan ruhu yerse okadar canları 
olur \'e o kadar defa ölebilirler! .• 
Ölümden korkmazlar!.. 

l *KızoO ~öDge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 
Pohuaya: 
-Sor, dedim ,bu herif ölümden 

korkmıyor mu? 

i kinci Gatıdi 

~i, Hindistanda Rajkot hük\ı· 
e, mihracenin halkın aleyhin
~ kanunları değiştirmesi için 
I• trevi yaparken, Londrada da 
~ıtıcııi genç, onun gibi, oruç tut· 
ba~lamıştır. 
~ ismindeki bu genç, Lon

t 1\'ersitcsinde hukuk talebesi
,,~endisini ikinci bir Gandi 
"'laaır. MalCUndur ki Gandi 
lılt mezunudur. 

~ bugür. 70 yaşında olduğu 
taride üç gün aç kalmaya 
~ic:tir. 

'u, ,arkadaşlarının da kendisi 
ev Yapmalarına müsaade et-

:i bildirmişti. Bunun üzerine <t taraftarlarından bir çoğu 
~ 0nun gibi ara sıra aç kalır
e~!lra, şeflerinin arzusuna 
"tlt~t etmı:mek için bunu bırak· 

ti itendisine bu nokta hatır
ı -1.a,.,..:?n, şöyle demiştir: 
Canc!i, bizim kendi başımı· 
~aP~.'l.mızı menetmişti. Hal· 

tt-,. :o?;.:!l teşebbüsüne iştirak 
·lu"l ettim. Gre\'e o lüzum 

·r~f! ınre, ben de üç gün aç 
ırn .... 

...................................... 
i'"/:ll<llT LOlllC,Ht'U? 
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Pohua sordu. 

Sihirbaz iğri ve şaşı gözlerini bir 
manda gibi açtı ve hiddetle: 

- Hayır! .. diye bağndı. Ben ölü. 
ler ve diriler aleminde de ebediyim! 

Yüzlerini yerlere kapamış olan 
bütün Duk-Duklar bizim rei~erile 
bu muhavercmizi korku ve dehşet i~ 
çinde dinlemekteydiler. 

Yüzlerini toprağa dayamışlar, bu. 
runlarından heyecanlarını gösterir 
şekilde çıkan nefeslerinden havaya 
tozlar çıkmaktaydı. 

Sihirbazın benim sualime verdiği 
cevap onların son derece hosuna git
mi~ olacak ki hepsi birden memnu. 
niyetle gülüştüler. 

O vakit farkına vardım ki kurnaz 
sihirbaz bu muhavereden istifade 
ederek adamlarını tekrar ce~rctlen
:lirmel: mak adını be kmekteydi ! 

Derhal enfiye kutuma bir parça 
magnezyum daha koydum ve he· 
men çakmar>ıınla atc)eyi'>erdim. 

, i\1agnezyum şimşek gibi parlaya. 

'ı rak etrafı beyaz dumana boğunca 
Duk·Duklar tekrar titr~tiler. 

Sihirbazın yüzü adeta kömür si· 
yalı kesilmi§. dama.rfan parmak 
k:ılmlığındi.'l şişmtşlerdi. 
/ (Devamı -var), 
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15 - Yazan: Asaf Beıgs 
!eridir. 

Haber'ln tarlhl Romanı: S& Vaızan: ikim im 
Şam telgraf merkez müdürü 

Ahmed (§İfreleri bu zat açardı), 

tatinaf ceza reisi Hulki ( fimdlki 
umumi müfettiş Tahsin Uzerin 
kain pederi ve Eeat efendi divan 
istinaf başkltibi iken 1stanbul 
adliyesinde mübeyyiz ve arkada

Burada dört atlı -:;&ltanat art 
buı va hanedanınıza has mtrr 
simle sellmlık alayları tertib.i!.!' 
Camii Emeviyı at süren nıut" 
çerkes Abdullah paşa isminde b 
ibniulkami var. Bu adam suriY 

Hareket ettiler; fakat garip: Abdür
rahman sağı değil, solu.takip ediyor! ft), bahriyeli Hüseyin Avni (mcr dt Emtviler naınına Kökme:ı 

hum doktor müşir Fuadın baca- tanatını kurmağa, Arap!arı Ç9 

nağı olup zannederim berhayat- keslerlt bir camiaya· tor lanı 
tır.) beylerle Trablils Garbdan çalışıyor. Bütün orduya ç:::rkt5 
gelen merkez kumandanı muavi. hlkimdir. Yanında Arabistan ı 
ni Hasan Tahsin p:ışa, glh Şam tikllline çalışan 'it pol's ınüdUvt: 
ve glh Berutta bulunmug olan lüğUm zamanında ve Hıtmdl 
ferik Şevket pata Şamda, Ma· Naşid pa9alar dtvrinda ti yaı •1 

nastırh Rlfat bey Haleb:ie ve havi yaftalarını ve sa'ıte'<Arlı 
Bedri bey Aklda bu cemiyetin i· larını derdest vt kendidni hrP" 
leri gelen reialerindeı.ı idiler. mahkum ettirdiiim Ebü ııüd•,. 

- Sen, biz oyalanırken bilnkAra nuzda ona en güzel kızmi Cemile.. 
ulaf. Vaziyeti anlat. Ve kale dIŞm- yi tezviç edeceğim, dedi. 
da laf yolu takiben gideceğimizi AbdUrrahman kendinden ceçnüe 
MSyle, biz harbi ancak ıehirden bir· bir halde dinliyor ve sözlerini rll· 
1&&t mesafede kabul etmeğe ha _ zel kızın tltrlyen dudaklarlyle, fe
zırlanacatıı. Orada çadır kuracağız. ri MSnmeye bqlanı11 gözleri arum. 

Htlnkir sol taraftan gelir ve yu- da f&lkm, mlltereddid ve kt'.'rkak 
karıyla kale dvarmı muhuara e.. bir halde sezdiriyor. 
derse, apanaızm hücumu halinde el - Olamaz bu it. diyordu AbdUr-
lerine dUteriz. rahman. Olamu. Ben bu haltı lfll· 

Yalnn ayaklarına kapanarak ten yemem. Ben Cemileyi feda edemem. 
dillnden bir teY cWedJilml MSyle... Cemile Abdllrrahmanm öıencne. 

Bu isyan ~ylece bit.mit ve Bey. rinJ tutarak: 
ıeh1r ahvohnuı olacaktır. Fakat - Bin kahramanım, dedi. Nuıl 
içlndekllerln hayatlannr bana b&A seni Myle ellerimle bindlrmlpem 
lumlar. Ben ebediyyen bu hllem- yine ellerinıle indirmek nulb elim 
den vicdan uabı çekmek lltemem. h1Uk bana. Senin acmr •örmlye • 
Atına tetik bir ıUvarl olan Ab - yim. 

diirrahmanm adamı bir hamlede a- Abdllrrahman, etuerek Cemileyi 
tına fırlayıp ılmpk lfbl uaklqa- sellmladr ve hareket etWer. Fakat 
rak kayboldu. Abdilrralunan aake. garib ıey.AbdUrrabman 1ağı delil, 
rin takllmlnl ve harb vasiyetini ha- solu tatlb ediyor. Acaba kararını 

zırladı, muvakkat harb mecllalne mı deiftt!rdi '! Bu takdirde hUnklr 
tudfk ve teblli ettlrdL Herkes ha- lle avqa hamlanm11 oluyordu. 
zrrdr, her teY haztrdr, AbdUrrah _ Böyle mi olacaktı'! 
man da. Abdurrahman dalgın yUrilyordu, 

Borular çalındı. HAldm geliyor - 10ranlara bir cevab vermiyor ve 
du. Hlldm aakere muzafferiyetleri yalnız etrafmda gld~ •·: muvak • 
için dua edecekti. kat harb meclisi bbı dediklerine: 

Abdllrrahman, uzaktan gelen hl- - Aakerin muntazam bir ıurette 
kim1rı yanıbqmda Cemileyi de ıö. emirlerime ltaatlnf temin ediniz! 
rilnce yine adamakıllı bir buhran diyordu, o kadar. 
daha pçlrdl ltte Cem.ile de onun Hllnklr Murad, elçiyi kabul edip 
gibiydi. O da AbdUrrahmandan ay. blr kenara çelonft ve AbdUrrahman 
nlmak istemiyordıı. Yoksa genç bir dan gelen haberleri sevinçle dinle
Jnzm hAklm yanmda asker huzuru- mlftJ. O, Abdilrrahmanm muvaffa. 
na ıelmesl usulden değildi, ama, ktyetine eminclf. Neteklm işte ha. 
Cemilenin usul dinliyecek hali mi zırladığı hile fevkallde gUıeldi. La
vardı? la &a!Une haber g6nderdi. Orduınm 

Asker aUarmdan indiler ,.e hlkL ha.zırlanmumı irade etti. Bu haber 
mi ttel1mladılar. Abdllrralunan ı - yalnız saray muhitinde kalmamış, 
lerllyerek h&Jdmln elini öptU. Ce - derhal blltlln ıehre ~-ayrlm11tı. Hün
mlleyle göz göze geldiler. Genç kı. klr Beyşehlre gidiyordu. 
ım yUıQ balmumundan yapılmıı gt. Filhakika halk, oralarda bir karı
biydi. Eğer gözlerindeki ışık da ol - şıklık olduğunu duymuıtu, ama, bl! 
masaydı, bu inısan delil bir heykel karışıklığın ıebebinl bilmiyordu. 
di. Beyıehirll neeine güvenip de koca 

Muhakkak kl AbdUrrahmanda öy hUnkAra bat kaldırırdı! 
le olacak ki Cemile ona korkuyla Ordu hazırlandı, hUnklr vcdalaljtt 
bakmqtı ve h!kim de kulağına e- ve bizzat ordunun bqına geçerek 
ğile!'ek: Beyşehirlne doğru yol aldı. 

- Senin benzinin 110lacağı aklı- Askerin baıına bizzat hUnklrm 
ma gelmezdi. Ne o, çok mu heye. geçmesinde Lala Şahinin bü)ük te. 
candallm ! diye aormuıtu. siri olmuetu. Lala demişti ki: 

tin bu gibi vakaların tahaddilsünU 
önler. Yine irade ıevkP.tlClmundur. 

Padlgah, bu noktalnazan muva· 
fık bulmuı ve Lala Şahine ııurat e
derek: 

- O halde ıen biraz istirahat et. 
Bu ıeferi de biz idare edelim. Ba· 
kalmı eski celldet ve kudretimiz 
kalmıı mı. 

Bu ıakaama Lala Şahin rUlmU§ 
ve bqını 1allıyarak: 

- ŞevketlClmda, peygamberi zl. 

şanm kuvveti var. Allah yolunuzu 
açık etain! 

arkadaşlarmın .ııöztine mutavaat et
mekten geri kalmamıı ve bu onu 
büyük zaferlere, muvaffaluyeUere 
ulaşbrmıttrr .. 

Bu tarihlerde hllnklrla muhabe
relerde (HD) tabiri naatı. Hllrmet 
ve tazim (sb) tabirinde defli, ta
vır ve hareketteydi. Bu itibarla mU. 
ki\lemelerde, anlaıılmamazlık kor • 
kulluyla eaki dil eıaar muhafaza e
dilmemipe de, eakl muhabere ve 
mükalemelere hlkim olan haleti ru. 
hiye tenllib olunmuıtur. 

Esat efendi bir taraftan da fendi adamlarından bir dl ;. 
Şamda epi ferdi bulunan Cezairli med Şem'a paea var. 
meghur mUcahid Emir Abdülka. Bunlar buraların thıınıd 
dir evlldlan ailesiyle sıkı müna· Firavunu va saltanatın·z n 
sebetler idame e:ier. '>unlnrın memleketin düiıııanlar•d ır. ~ 
Ftansız tabiiyetinde oldukların- nim için Jön Türktür ded : r. 
dan istifade ile içlerinden mUca- illlm. lttilıad ve Tera' kı r ısıd 

Kanuniden eonra bu vaziyet bir. hid ve fedai yetişmesine çalı§l· diye yazdılar, d!iti:iın. Frıııns z~ 
denbl.re defipnlf ve idare, padJtL lırdı. nanmasiyle kaçıyor dedi! r. ~~~ 

DemilU. hm keyfe maye1& iradelerine bal- ı~'!nebt konsoloi\lann hemen kaçmadım ve buradayını. 89" tslf, 
Burada tarihin bir ruhi h&diaeıl- lanmış, l&l'&ya entrika ve deme, hepeiyle ve bilhassa Fransız, İn· nlz yalnız va yalnız böyle va 

nı tebar1ls ettirmek isterim. Fllha- hile, bud'a, ahllbızlık, rlya daha gillz konsoloslariyle ahbabdı. Fi. ve padi,ah hainlerinin nlgeh~ 
kika Olmanlr tarihi bqtanbqa bir esuh bir ıekilde ıtrmlf, kuvvetli zana sUrUlmeıi mevzuubahs ol· nı ve düşmanıyım. 
monat'lidir ve hattı hukuk kaidele- adamlar, bUyWc kumandanlar, ıl • dufu sıralarda Beyruta gelen bir Padi,ahım, ben on altı sened 

lAhşorlar ve kahramanlar .a--rda Fransız filosiyle k.:lçıp kurtulma- namusiyle &cçinen, ecnebi şirl< rlnin izahtan Aciz kalacaklan ka • ..._ 
· Jralmıı, ttıredller 1araylara Utllt· amı Fransız konsolosu 17.anne- !erinden ekmek kazanan vı t! 

dar phsf ve keyfi bir idare halin. derim Mösyö Golua) teklı! etti· cüda namuslu b;r TürkÜll1• " 
dedir. Ancak biz, Osmanlı tarihinin müş, hUnklr kendi bqma idareden ği k d' · d ..:ı- .. d f d' · o' 

başka blr ~are bulamamıı ve bu ve en ısı e o sıraua reJı a· en ımıze edna husunıot 'ııı d 
Kanuni Silleymaııa gelinceye kadar v!Llan için Beyruta g-itmii bulun. şantaJ· yapmak istes~m ben • 
1 padişahlar tarihini bUsbUttin ze-bun Jt' 

o an devrinde padi§8.hlan, hiç ol- duğu halde Esat ef mdi bunu ka- bazı emsalim gibi Avrupa.ya. 
h ve zelil hale dU1UrmU1tUr. 

ınazaa arb umurunda kendi ailih bul etmemiş ve merulcket;ndcn sıra, savu~ur kül 'ıh kapardıff'I• 
arkadqlanyla mUıtavere etmek te- Mevzubahs ettlğimiz vaziyetl, bi. kaçmıyarak iki gün sonra Fızana Size ispat ediyorum ki her"' 
vazuunda görüyoruz. Bunlardan bil- taraf bir lisanla yazmaktan çekin. nefyedilmiştir. ve hattl timdi firar iınkı\nıar 
huaa Orhan ve Murad halkla daha miyen müverrihler arasmda Kal· .Abdullah paşa Abd.Ulhamiclin varken kaçnııyorum ve kaçnı 
çok temas et.mi§ padişahlar arasın. kandil, Nisefar, Paıimenı, Engel, muti bir kölesi olduğu dhctle Çünkü kulübU ınutınaine erb 
da sayılabilir. Murad, kurulmuı ve Franyes ısayılablllr. Esat efendinin vekaleti hakkında nın hainlerden ve cezadan kO' 
büyük bir yurdun en ıevketli tari. gilnii gününe Yıldıza haber gön- S\.I olamaz. Efendimizden bir ff 
hinin hUnkAn olduğu halde, sillh (Devamı var) derir, Şam eşrafından Ebüıhüda- istemiyorum, yalnız hakkın tJtl" 
----·---~------------------ nın adamı ve meşhur Türk düş- ki isnadata inanmayınız ve W 
Ç ..-f manı Ahmed Şem1 paşa da Arap den bilmehakim soruınıad tJ' 
apraz eg ene&: Yukardan app: istiklaline çalıp.nlardan olduğu bir 9ey yapmayınız. ÇünkU --

cihetle Esat efendinin dü,manı f. mıdtrsinlz. iftira ediyorlar.,... 

1 - Hatayın limanı. 2 - lhanet 
Pdcn - Akıtma. 3 - Kapıların çalın

dığını bildiren llet. 4 - Telefonu 

- azır . - enen -1 H lıklar 2 Dil eli. ÇünkU Esat efendi bu adamın oraya aldırınız. Efendimiz~ll"':; 
B•r Türk adı. 3 - Kenarları balon prbpa~nda yaftata.nm ~m · nınn-rnihlytf"Ve MOl/Tym 
gibi pantalon _ Yüz kurue. ( _ .dU,lüğü za~anınqş. ~lftlii4ni ba- deyim. Ferman ... 

1arak meydana çıkarm11tl. ~u- 1 temmuz 1jt',t 
F.ızla - H~ta .. 5 -: Kurtu~uıı. 6 '"'."'" nun oğlu RilştU Şem'a hakkında- Şam reji müdürü avolC 
Alman harfıtariflcnnden bırl - Bır ki tahkikatı seneler sonra Ker- Esat 
f"Yi isterken istirham manasına 1 kük musarrafı iken ben yaptım. 
kullanılan kelime. 7 - İstemekten Cemal paşa divanı harbı kara-
cmir - Okunmaktan emir. 8 - Mı- rlyle kendisi idam olundu.) çok dostları, bilha!sa tel 
ıırlılarm mabudlarmdan biri • Put. İşte bütün bu düşmanları Esat dürü Ahmet bey gelip cllcrııu 
9 - Olmaktan emir • Memleket - efendi aleyhinde nıütcmadiyen rek rica ettikleri halde Eaa4 
Eü:iük (öz tUrkçe). 10 - Rütubet - Yıldıza ihbarcla. bulunuyorlardı. dl dlnlememi§tir. 
o.unna. Hatta Beruta gittiği zaman da Tam o sırada Şamdan ~ 

"Esat efendi Fransız filosuna il- rutta ve Hale'bde bazı ıabitl•t 
tica edecek." diye mabeyne haber bllytlk pzlnolarda ıarhot o 
yetiştirilm:"ti. AbdWhamldln fotoğraflar'ltır .......... 4 

2 t-ot-ot--t--

Evet, çok heyecandaydı ama, 
harbden dolayı değil, Cemileden 
dolayı. 

ÇUnkU ilin ıeytan hidiseleri bu 
iki inqıun muhabbetini tazelemeğe 
memur etm.iıti. H!kim ıöz arasında 
bUtlln askere hitaben: 

- Şevketlft hUnklmn. Ben or- ac;tığını:ı: zaman sorduğunuz bir ma. 
dunla dövUşUrken, meydanı boş bu- hal suali. 5 - Baht • Bir bim. 6 -
tanlar bu gibi iz'acata tasaddi eder- Beygir • Camlarm kenarlanna sU
ler. Bu böyle olagelmiıtir, ecdadı 1 rUlUr. 7 - Taksimin •imdi mahalle 
izammız zamanında da böyle vuku- ı olan bir semti. 8 - Karadt'nizde bir 
at görUlmllftilr. villyetimiz - Bütün, herkes. 9 -

3 ........... _ .. 
5 

' 7 

• • 

Bunlan telgraf miidüril Ahmet parçalam11Iar padip.lıa ı&ııetJtf 
bey vasıtasiyle gelen ~ifrelerden kumullar he~ll derhal Jıaplf 
öğrenen Esat deneli Beruttan tardcdil~k Trabluagarba ,,.e 
döndilğU zaman AbdUlhamidc bir na ıUrUlmUtlerdL Fazla ol•ra) 
telgraf. e?ktl. SUrillmcsi,nin baş- dullah a ile Ahmet şeın•• 
lıca sebıbı bu 0188. gercktır: d .. ,!"' .lf 1 1 ..,._ d af il ..... , ...... 

. yaz rıuarr ••re ere ~a .. _.d 
Padıfahım: bqka Şam maarif mlldllrU ıs ... -
Benim mazimi herkesten ziyade yin Avni, telgraf mtidüril }. 

efendimiz bilirsiniz. Nasıl yoktan i'Jtinnf ceza reisi Hutüsl bt') 
- Kahraman Kara, muvaffak ol

duğu takdirde, yine Myle huzuru-

Bu itibarla bizzat ıevkeUum u. 1 Köprü (arabça) _ Bir Türk harfi. 
'kere kumanda eder1e, bu halka bir 10 - Kaçmaktan emir • Tutmaktan 
ibret olur ve senin manevi hllviye. emir. 

' bir sebeble buraya nefyolundu- mu ve Ferik ~cvkcıt pru;anm l 
ğuın da şUphniz mall'ıınu şahane. 1111 

ncfyedllmeleri istenmekte, a 

··-···••Aı .. J••• dirde hazırlanan bUyiik ihti mes'uliyet kabul edilemiyecell 
•-n!JID1Eln•rı01m tE• 

Annemin wi akhmı başıma getirdi: 
- Allaha. bUttln kalbimle yalvarıyo· 

rum yavrum, İnp.allah bu kızla bir da
ha karpla§lrsm. Onunla açık açık göriit· 
meden rahat edemiyeceksin sen. Fakat, 
kendini i§e verirsen onu unutabilirsin 
belki ... 

Vadeden bir seale: 
- Unutmafa çalıpca&ım anne, de

dim. 
Annem ruhunun bütUn temizliğini a

paçık gösteren tatlı sesiyle beni bir defa 
daha teselliye çalı§tı: 

- Ne yuık ki Melikeyi ben görme
dim. Mademki sen bu kızın ailemize gir
mefe, adımızı tqunağa llyik olduğunu 
da bazan dUşUndUn .. O halde muhak
kak ruhunun iyi tara.flan da olacak ... 
Bu takdirde ikimiz belld anlqabllirdik. 
Belki kızcağız bir erkefe söyllyemedi-
ği sırlarını bana söylerdi. 

Derin bir heyecan içersinde, bir söz 
bile -'Sylemeden, hiç kimse için fena
bk dOşUnemiyen bu aziz kadının elle
rind.- OptQm" 

••• 
Anneme, her şeyi bu kadar derin btr 

samimiyet içersinde anlatmağı evvel
den hiç dilgünmemigtim. Fakat, söyle· 

-93-
dikçe derdim derialeeti, 11tıraplanm 
tqtı, kendimi unuttum ve her teyi an· 
!attım. Şimdi Adeta annemden utanıyor 
gibiydim. Atk çok mukaddes bir eeydir. 
İnsan bu hiuini derin bir kıskançlıkla 
kendleine saklamalıdır. Dikenleriyle ze
hirli oklariyle, bUtUn acılariyle ve bU· 
tün elemleriyle ... Herkese anlatılan sev
ginin qk olduğuna inanılmaz. Fakat, 
söyledim bir kere ... Buna pek de pişm:ın 
değilim. ÇUnkU içim açıldı. Elemimi an 
nemle beraber payla§mıı olduk. 

İ§e koyuldum. 
Hayal köşküne ve harabeler 88.hnesl· 

ne son fırçalan dokundurdum. Fakat 
Melikenin fırçası dokunan yerlere müm
kün olduğu kadar az ilişmek istiyo
rum ... 

Bu tablolarla haf başa kalınca içimi 
aydınlatan ışığın yalnız Melikeden gel· 
di~;nı daha· iyi anlıyorum. Onu dUtü
nünce daha rahat nefes alıyonım. 

Yeşil Pınarda yaptığım bir kaç ufak 

resim de vardır. Fakat, bUtUn bu resim
lerde Melike dalgalanıyor. 

Fakat, IU çam resmi ... O, beni bekler· 
ken bu çama dayamnıftı. Uzerinde bir 
kertenkele uyuyan şu yosunlu tat& ge
lince: Ben bu reemi günegU bir günde 
yaptım. O gün ayni güneş bu hWyalar 
prensesinin, bu peri mualları kumral 
çocufunun saçlannı da okpyordu. 

Bu resimlere b!lkarken içerimde yeni 
bir ate§ yandı. Hayalimdeki gekli kay
bolmadan Melikenin resmini yapmak 
istedim. Tablodaki köylü kızı, hayalim
deki mahluk değil bir kere ... Sonra şai
rane ve muhtaşem tabiat ortumda bu 
genç kız ikinci pli.nda kalıyor ... Halbu
ki kalbimi baştan başa ittila eden büyük 
hayali çizmek istiyorum. 

Hiç bir reuam tablosuna bu resme 
baı.ladığtm ihtira.ela bqlamamııtır. 

r.esmi yaparken ara eıra dalıp kalıyo-
rum ... Bu kız, bir orospunun kızıdır. 

Belki otomobilde yan yana gördUğUm 

erkek onu baştan çıkarmıştır. Annesi
dirilmekteydi. 

nin aUrUklencliği yola sürükleniyor bel-
ki... u13u13( ıeneıdl temmbuzul np::.rl"' 

g n zanne er1em r • • #1 
Bu da~kalarda bu feci bilmece ruhu· di) reji dairesinde babaırıl• ..,.--. 

mu ~emır çendere içersine alıyor. O va- berdik. Daireye kanun ça"1lf11 
kit ilham benden uzakla§1yor, tuval U- ı ve: 
zerine bir ifrıtt resmi çizmemek için fır- R ld , .. _y .,.r, 

elimd bırak V . - eş paeanın eeuu-
çamı en ıyorum. e resmın di Sizi iat' . 
kal'll8llla g~iyor, tıpkı Melikenin yanın- 1 ·Esad ef~n~in niçin fSte1l 
da imitim gıbt resme hitap edJyorum: k dl 1 d b d bili"ord~· S . h da . . en ı e, en e .r 

- enın ru um temız ve güzel bır ce gelen ılfrenln halledil!lli!_.
1 

hayal olarak yaşaman llzım Melike.. görmüştük. F..sad efendi detll"" 
Sen varhfımın bir tek UlkUsUsUn. Sen klf edilecekti Bu vuife, 
hayat &rkadatı olarak seçtiğim mah- lan lltUAmlara cevaben ifl ,/1. 
lukaun. ğı ve yalanladığı behane.U• >" 
Atkımın mihrabı üzerinde bUtUn şilp- ıunan vali Hacı Hasan ııafS 

belerimi kurban etmek istiyorum. Onun vale edilmeyip mUıire ~e..ıı--.. .,._. 
hakkındaki kötU düşüncelerim yüzün- (Azlolunan valinin yertne_ .. dt 

den kendi kendimden utanıyorum. Me- Berut vall'JI Reşid MUnıt&S 1"""" • 

likeden şUphe ettiğim anlann hatırası· milddet sonra da (zapltlY• 1' 
nı beynimin kıvrımlan \U~rinde tırnak- Nazım paşa tayin olunıııuf, 
lanmla kazımak istiyorum. pa,a 0 geceden şaırıa 
GörUnUş ne olursa olsun Melike, sen Esad efendi bana döndtı: 

§efkatin, sadakatin, aşkın timsalisin. 1 _ Oğlum. Bu gidiş lkld;, 
* * • dir: ya ölilm, ya Flza11·· ,,,. 

Tablolanmı Galatasaray resim sergi- de birdir. Ese! etmeyin ,,e 
sinde teşhir ettiriyorum. Bu beni çok se km tutur getirme. AnııeP1• r 
vindiriyor. Vakia bu iki resim birer şah teskin et. Bana yarına )Eacl' ttf' 
eser değil, fakat benliğimin, umimiyeti· vanlan, arabavı filln satJP b 
min tam bir ifadesidir. (Deumı ,·ar) l ra tedarik ediniz. (DetJd"'' 
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.... ?yt b' 
~'°her .. ır ~oı:uktur. Fakat o da 

6 ı:a tıı ~ıbı irade sahibi değil. Bura· 
r St1:ıtbi ll'adelisi Frans; korkmuyor. 

t:ı ,.__,~e var, çünkü Tek gözlünün 
""YQJ~ • ...... Sö gı o ... 

ıı ı1iJe .2ilnüzü kestiğim için artını· 
~llrrı. Burada Tek gözlünün 
~t:ıciığı rolü anlayamıyorum. Bu 

...... a er neden bu kadar .... 
...... a·Ütniyor musunuz? 
...._ ilıniyorum. 
!! l'eıc gözlü burada en bQytlk 

• ~~er Şeyin sahibi ve patronu o. 

1 , 0k canım! 
, ~\"et. Roberin babası odur. 

ıani? 
'\' . 
.ıll' anjsi falan var mı artık .. Tek-

u, ~obcrin yani direktörün ba· 
'1dır. JakJa Fransın da büyük 
~ .. 

"' ~nJıs anıamanustım. Tek gözlü 
tJu' Fransın büyük babasıydr. 

1 ~Uğumuz ayak sesleri üzerine 
r • Mis Manşcrton kulağıma 
• ~ı· 

.... J ,· 
• akla görüşmeğe ~lı~m. Kaç· 
~ 'ıa belki yardun eder. 

~n l<layrtı. Yaklaştı. Bizi gö· 
&illd''. 

'-b •• u. 
~\dllatsız etmi)·orum ya! 

da oturdu ve bizi müstehzi· 
Sllzd ... 

'~ u. 
eye sustunuz? Konuşmanıza 

~ e~senize. Benden çekinmeyi· 
Cni bir firar projesi değil mi 

· IanŞerton? Belki size bu hu· 
~ı faydalı nasihatlerde bulu· 
ırırn, ne dersiniz? 
~an~erton cevap vermedi. 
kıpkırmızı idi ve dudakları 

~Ordu. 
~! devam etti: 
~onta teveccühUnüz varsa 
~. t~k nasihat verebilirsi
,""_'Ullim ki o da bu nasihati
~ğerini anlıyacaktır. Kaç

Pl'aje1crin1 tcrketmesini ken. 
~ ııi:>yJeyiniz. Burada firar te 
~~ lerı bahalıya mal olur. 

Ctğara yaktı ve ayağa kalk-

,ı ' ~ Manşerton. Sizinle ko
~ . isterdim. Benimle bera
? lıihaneye kadar gelir misi-

~ cevap vermeksizin aya-
~~. 

' '<ı.'i! bana döndU: 
6 ~ı~en haftaKolonyada idiniz 
, 'l( l kont? 

0 
°loyada mı? Hayır. Niçin 

o· ' t's11nuz? 
' tn~kU bir Alman gazetesin 
.~ '~ trarınızı gördUm. 

'~to&'rafunı mı ? 
't ~t. . Resmin altında da 
'~ ed_rık dö Mozembar Ko
taJ:sinin kU§ad resminde" 
~lk t ... 

, ~ a. Klayf .. 

~ bı aıı.a lutfen Mösyö Klayf 
'ıı~b ed" • ~ ınız. 
'~a l{olonyada değildim. 
fi . llJ.byorsunuz Kont. İşte 
"tb• .. 

~ ~en kölnish Zeitung gazc 
(ha.~ nUshasını çıkardı. Aç. 
l ÖÔl'd. . Uzattı: 
tı:~ltııa ~ncu sayfanın üçüncü 
S d~kınız Kont. 
~u ondu: 
~ :~rsunuz değil mi, mis 
tı;;'\~rc~ 
~~iiıı. .. Uzaklaştılar. 
~llı :u sayfayı açtım. Resim 
bi ı. ~tı ınavi kıı.lemle işaret 
~tıı azıyı okudum ve res
't'a · li'raklı bir adam, bir 

, ~l"ıl1•8~da idi. Mahzun bir 

1 
.iJ. tııı. ~ akat, çok kibar görü 
tı~lbarb~na benzeyiıı;ne şaşır 

1: ıı~asa gırn hakkında bir fik 1 
,,~qj~ Ydı belki ben de alda-

~-~l.'(le. 
llıfı"IQ.ı.~. ~rduğum s1rada çok 

"'e he rekete geçmek la
~ ~~ tı._ attık karanını ver
"~:cı~ g~ kalkarak Fransıo 
' ~ı:ı ~ ~rüdüm. 

~~u~ ns göründU. Bana 
~ı ııı~~u. Beni görünce a
,:-oıı ! . 8.§tırdı. 
~~q~ 

~~~!.. 
'J~~i ~ör ~~~:.parlıyordu. 

<4 lltıt. s~~gtime pek mem. 
ttijllt 1"ın için endişe et

. 'ta size bir fenalık 

H A B E R - Aktam Poıtaaı 9 

Nakleden: Fa IKa 

Kadın kurnazlığı 
Çeviren : ilhan Tanar 

"Onlar beni göremezlerdi. Fakat ben onları Jıem göriiyor, Tıem de 
sözlerini gayet iyi işitiyordum.,. 

yapsa idi? . ı söyliyemiyordum? tabiatları-
- Hayır. Niçin bana fenalık mı biliyordum, bu teminatıma biz 

yapsın? 

1 

zat kendim de inanmıyordum. 
- Rica ederim Con. Bir an ev- Frans bana hayretle bakıyor, 

vel kaçın bur~dan. Burada daha neşe ve sevinçle gülümsüyordu. 
fazla kalmak neye yarar? Kocası, geceleri rüyasına giren a· 

Sakin bir sesle cevap verdim: dam bendim. 
- Burada kalacağım. Bakışından bana fevkalade iti-
Hayrctle yüzüme baktı: mat ettiğini anlıyordum. Yalan. 
- Niçin? !arımdan utanarak başımı önüme 
- Buradan yalnız gitmek iste iğdim. 

miyorum da onun için. Mırıldandı: 
- Ne demek istiyorsunuz - Ah ne saadet! Seninle ev-

Con ?.. lenmek, buradan gitmek Ye bir 
- Çünkü sizi seviyorum Frans kır evine gekilcrek kuşlar gibi saf 

Burada kalmanızı istemiyorum. \•e mesut bir hayat yaşamak ... 
Beraber kaçalım, olmaz mı? Ah Con, seni seviyorum. Seni se

Bir an teklifimi anlıyamamış gi viyorum. 
bi ?urdu. Ellerini tutarak tekrarı - Frans! .. 
ettiın: - Rüyalarımın bir gün haki-

- Beraber kaçalım Frans. Bu kat olacağını ben biliyordum za-
akşam buradan gidelim. ten ... Dün akşam ilk defa gördü-

Birbirimizi seviyoruz. Mesut O· güm zaman senin, kalbimin bek-
luruz. lcdiği erkek olduğunu anlamış. 

- Kont!.. tım ... 

- Beni kont, diye çağırmayın. Boynuma atıldı, öptil. Böyle 
Ben.Fredrik dö Mozembar deği- sarmaş dolaş uzun bir an kalaık. 
lim. İsmim Con Sunkisttir. Aris· içimden ağlamak geliyordu. Tu-

t k t b . ı"le mensubu da degıv· - haf değil mi? Evet tuhaf. Niçin 
o ra ır a vl k . t' d d" k . 

lim. Hatta şimdiye kadar zabıta i. a~ ama _ıs ı.yor um, ıy~c: sı-
le aramın iyi olmadığını da itiraf , nız. ~e _bılcyım ben. Sebebını ben 
ederim. Fakat bundan sonra de- ı de bilmıyordum ..• 
fişeceğim. H~yatımı namuskfmı. Frans! ~avallı kız. S~yJ~·liklcri
ne kazanacağımı sana yeminle ı mc sakın ınanma. Sem aldatırım 
vaad ederim. Evleniriz. Sayfiyelik Bir gün terkediveririm. Benimle 
bir yerde oturuz. Çocuklanmızı 1 beraber gelme. Pişman olursun. 
büyütürüz. Seninle öyle mesut o- Buv~~an eminim. B_:~ sa~~ ~a~ik 
!uruz ki Frans... degılım. Ben scrsermın bırısıyım. 

Niçin sesim birden yavaşlamış- Bana körü körüne itimat etme. 
tı; niçin bunları artık heyecanla (Devamı ı·ar) 

Nazlr hanım misafirlerini nasıl! layı ziyafet günü fevkalade mes· 
lğırlayacağını bilmiyordu. Artık u:ldu. Hele yemekten sonra Ah 
yemek yeyemiyecek hale geldik- met Bey karısiyle bera.ber, toplan 
!eri halde, hala önlerini türlü tür- malan icap ettiğiııi söyleyerek 
lü yeyeceklerle dolduruyor, işti. gidince, keyfi büsbütün arttı. 
balarının açılması için biraz daha Mahir, o kadar fazla yemiş ve 
şarap içmelerini teklif ediyordu. şarap içmişti ki yerinden kımıl-
3ofrada ldört kişiydiler. Komuşu- dayacak hali yoktu .. Ötekiler git. 
ları Ahmet beyle karısı, karşıki tikten sonra bir bardak şarap da
köşkün sahibi Mahir Bey ve ken- ha çiti ve sobanın karşısında yu
dbi.. O gün toplanmalarına sebep muşak yastıklr rahat bir koltuğa 
te Ahmet Beyin gayet iyi bir vazi- güzelce yerleşti. 
feye tayin edilmiş olmasıydı. Nefis yemekler, şarap ve sıcak, 

Nazlc Ankaraya gidecek olan yavaş yavaş tesirini gösterdi. Ma
komşularım bir veda yemeğine hir bey, bütün adabı muaşeret ka
çağırdığı zaman, Ahmet bey: idelerini, misafirlikte olduğunu 

-Geliriz ama, demi,ıti .. benim unutarak gözlerini kapa:lı ve tatlı 
en aziz dostum Mahiri de çağırır- bir uykuya daldı • 
sanız .. Şu son günleri hep birlik. Ancak bir buçuk saat sonra a. 
te geçirmek istiyoruz .. Zaten siz çılabildi ve yemek masasının üs
tle kendisiyle tnaışıyorsunuz.. tüne temiz çiçekli bir örtü yayılıp 

Nazlı için Mahiri evine ldavet çay fincanlarının ve iştahaver 

etmek büyük bir fırsattr. Uzaktan pastalarla şekerlemelerin yerleş -
uzağa selamlaşıp geçtiği adamla tirilmiş olduğunu hayretle gördü. 
nihayet yakından tanışacak ve Yerinden fırladı; 
kimbilir bu tanışmanın neticesi ne - Aman Hanımefendi, affınızı 
olacaktı? • rica ederim, demek uyumuşum ... 

Nazlı, büyük annesinden miras Hiç farkında değilim .. Bu kabah
kalan köşke taşındığı gündenberi ğımdan dolayı beni kapı dı~arı at
civar halkmrn alaka ve merakları- tıtmalıydımz .. 
nı celbetmişti. Zengin, güzelce, Nazlı, tatlı tatlı güldü: 
namuslu bir kadın ... Kırk yaşına - Estağfürullah efendim, ne 
yaklaştığı halde neden hiç evlen- olur? Yemekten sonra biraz isti. 
memiş ve ve ara sıra çıkan taliple- rahat etmek iyidir. Şimdi,. birer 
ri niçin hala reddediyor?. çay içeriz .. lyi gelir .. 

Nazlı boşboğaz bir kadın olsay. Çayla beraber aldığı bir pastayı 
ı:Jr, senelerce evvel geçirdiği, bir metheden Mahir: 
aşk macerasının sevgilisinin ölü - Demek bu güzel !eyleri ken
miyle yarım kaldığını, o zaman- .eli elinizle yapıyorsunuz. Ne mutlu 
danberi hayata ve erkeklere küs efendim, insanın ağzında eriyor, 
tüğünü bütün mahalle öğrenirdi. adeta.... , 
Hatti, belki de onun son zaman- - On beJ &ün sonra, evlerimiz 
<la kendinden on yaş büyük, elli birleştiği vakit, size onlardan is
sine yakın, inatçı bir bekar olan todiğiniz kadar yaparım. 
Mahir beyi beğendiğini, evlenirse Mahir, çay fincanım sofranın 
ancak ona varabileceğini de duya- üstüne bıraktı: 
bilirleti:ii. Ama Nazlı çok görüş· - Evlerimiz birleştikten ıonra 

meyi sevmeyen, çekingen bir ka- mı? O da ne demek?. 
dındı. Yalnız hayatrndan o da bık. - Oh Mahir, uykuya dalmadan 
mıştı, ama ne yapsın? Taliplerini evvel bana izdivaç teklif ettiğini 
gözü tutmuyordu. Mahir beye de unuttun mu? •· 
"ben sizinle evlenmek istiyorum!,, - ...• 1 
diyemezdi ya!. - Hatta mümkün olduğu ka-

lşte bütün bu sebeplerden do· .dar çabuk, kağıtlarımızı yarın as-

tırmak istiyordun .• 
Mahir Bey, şaşkın bir halde, bir 

iskemleye çöktü: 
- Sahi mil Vallahi unutmu. 

şum .. Ne zaman dci:liniz?. 
- Hatırlamıyorsanız, hemen 

gidip Ahmet beyle kansına sorun. 
Böyle bir şeyi herkesin yanında 

söylemeniz pek hoşuma gitmedi 
ama, Mahir, doğurusunu istersen 
ben de seni beğendim .de kabul 
ettim. "Beni hayat arkadaşı olarak 
kabul eder misiniz?.,, dedin. "Y<ıl· 
nız yaşamaktan bıktım .. Ina:iı bı· 
rakıyorum artık.,, dedin. Ahmet 
Beye sorun isterseniz .• 

Mahir bey hiç böyle bir şey 
hatırlamıyordu, sadece şarabı faz
laca kaçırciığını biliyordu. Sarhoş 
lukla olur ya, böyle bir mii."'lasc. 
betsizlik yapmış olabilirdi. 

Fakat kırk beş senelik rahat, 
asude bekar..hayatını bu yaşta boz 
mak değer miydi?. 

Hay aksi şeytan, bari yalnız
ken söylemiş olsaydı sözünü geri 
alabilir ve ya inkar edcrl:ii. Nazlı
nın eliyle pişirdiği pastalara gö
zü ilişti .. Böyle marifetli karısı 

olmak hiç te fena değil. Hem ka
dın oldukça .da güzel! Fakat böyle 
damdan düşer gibi.. Olur şey de. 
ğil ! .• 

Dürüst, namuslu bir adam için 
verdiği sözü tutmaktan başka ça
reyoktu. Nazlının ellerini avuç. 
larmın içine aldı. 

- Hayırlı olsun diyelim. 
Mahir Bey bir saat sonra evine 

dönerken, evvela Ahmet Beylere 
uğradı •• Teklifini bir .defa da o
nun ağzından dinlemek ıstıyor

du. Sokak kapısının önünce m~ • 
seleyi anlattı. Ahmet bey derh:ıl: 

- Ya, dedi, biz ide şimdi seni 
tcbrike gelecektik.. Doğrusu hüs 
nü intihabın varmış .. Nazlı ha· 
nıma: ''Beni hayat arkadaşı ola
rak kabul eder misiniz?. Yalnu 
yaşamaktan bıktım .. inadr bırakı., 
yorum artık!., ,dediğin zaman ha .. 

( LfU/en sayfayı çcdriniz), 
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Biyanka, boğuk bir feryat ko
pardı .. Annesinin sözleri ve sev. 
gilisinin o zamana kadar bilme
diği ismini ogrenmesi zavallı 

kızın kalbinde hem keder, hem 
de sevinç uyandırdı. Fazla ta
hammül edemedi. Düşüp bayıl
dı. 

Emperya, kindar. nazarlarını 

yerde yatan kızına dikti. Ona 
yardım etmek, ayıltmak aklın. 

dan bile geçmiyordu. Dirsekleri
ni dizine dayamış, başını elleri 
içine almış, dalıp kalmıştı. 

Zavalh Biyankamn yüzü a
sarı kesilmişti. 

On <!akika kadar geçti. Fahi
ıenin düşüncesi şehvet ve ihti. 
ras aleminin bir kutbundan di
ğer kutbuna gi:iiyor. 
Hayatına karışmış, mevcudi

yetini sarsmış olan bu iki kutup 
tan biri Sandrigo, öteki de Ro
lan Kandiyano idi. 

Emperya, Rotam başka bir 
aşkla sevmişti. Hayatına pek 
çok aşklar karışmış, prensler, 
kardinaller, politikacılar .. Hatta 
gondolcular ve haydutlar... Ki. 
mi bir sene, bir ay veya bir sa
atlik aşıkı olmuşlardı. 

Hırsını teskin ettikten sonra 
unutmuştu .. Ne kadar hanıman
lar sön:iürmüş .. Adeta esir ettiği 
koca V enedik halkının ortasın

da zalim ve galip bir hükümdar 

i;ibi etrafına felaketler saçarak 
yaşamaıştı. 

Dudaklarının yakıcı buseleri 
ile zehirlenen bir sürü aşıklarına 
ait en ufak bir hatıra bile sakla. 
mamıştı. Çünkü onların içinde 
hiç birisini &evmemişti. 

Yalnız Rolan müıteına. 
Rolanı hakiki bir aşk ile sev

mişti. 

Onu hala da seviyordu. 
Sonra bir gün, garip bir hissin 

esiri olarak Sandrigonun kollan 
arasına atıldı • 

Sandrigo kimdi? Ona niçin 
kendini teslim etmişti? 'Vnhşi ba
kışları, kuvvetli bazuları, mü. 
tenasip endamı, yakışıklı tavır

ları ile haydut, tıpkı Emperya
nm erkek şekline girmiş bir tim
sali gibiydi. Emperya haırsını 

tatmin edebilecek yegane kuv. 
vetli adamı bulmuştu.. Onun 
mevkii, diğer aşıklarının mevki
inden pek çok farklıydı. Haydu
du düşündü!rçe bütün vücudu 
hırs ile titriyordu. 

Onu sevmiyor, fakat arzu edi
yordu. Empcrya ayakları dibin. 
de bayılmış kalıruş olan kızının 
karşısın:ia bunları düşündü. 

Sandrigonun Biyankayı sev
diğini işidince fevkalaıde kızını~ 

ve kızının Rolana olan aşkını 

hisseder etmez de hiddetinden 
kudurmuştu. 

bana refakat ederken kendinizi 
gizlemeğ çalışıyordunuz. Bura
da, bu &arayida, ben daimi bir ta· 
ı-nssut altında yaşıyorum. anne, 
ben bu esrarengiz hayatın mu • 
ammaları altında çok ezildim ... 
Çok ıstırap çektim ve çok ağla
dım .. Daha garibi sizin de mes'ut 
olmadığınızı, ıstırap çektiğinizi 

gördüm .. Demek hayatınıza ka
rışan mühim bir sır var .. Hepsi 
bu kaı:lar değil, beni düşündüren 
ve düşündükçe ezen bir nokta 
daha var .. O da sizin şimdiye ka
dar bana daha babamdan hiç 
bahsetmemiş olmanızı:iır. 

Emperya adeta inlercesine 
sordu: 

- Babandan mı?. 
- Evet, benim bir babam yok 

mu? ,Yoksa ben babasız, isimsiz 
bir kız mıyım?. 

Bu sual, Biyankanın dudak
larından, şiddetle çıkmıştı. Em. 
perya bir koltuğa yıkü:iı .. Bütün 
fahişelik hayatında böyle bir su· 
ale maruz kalacağım ve bir gün 
karşısına kızı çıkarak kendisin
den babasının ismini ve kim ol
duğunu soracağını tasavvur bile 
etmemişti. 

Kendisi ahlaksız bir kadın ol
duğu halde km nC::ien melekler 
kadar saf kalmıştı? .. 

Emperya şu dakikada mütihş 

azaplar içinde kıvranıyordu. 

Bamboyu, hatt! müsamereyi 
bile unutmuştu. Artık kendi 
kendisinden utanıyori:lu. 

- Sus Biyanka 1 Sus ... diye 
mırıldandı. Bu sözlerinle hayatr. 
mın ne acı yaralarını deştiğini 

bilemezsin .. 
Fahişenin nazarında şimdi bü

tün iğrenç mazisi canlanıyor .. 
du. 

Biyanka, annesinin ellerinden 
tuttu. Titriyen sesiyle mırıl:ian

dı: 

- Anne .. Söylediğiniz sözleri 
artık yarım bırakamazsın•z .. 
Devam ediniz. Hepsini ve !1er 
şeyi öğrenmek isterim. 

- Biyanka rica ederim, sus 1. 
Bir şey sorma!. 

Genç kız annesinin ellerini 
kuvvetle sıktı. Ve kat'iyet!:; 

- Haydi.. Söyleyin! Sizi h~:.
liyorum, dedi. 

Empcrya boğuk bir sesle söy
lendi: 

- Zavallı yavrum! Benim ha. 
yatım korkunçtur.. Taşıdığım 

ünvanın ne olduğunu hatırına 

bile getireme7.sin.. Batan:lan 
bahsediyorsun.. O seni daha 
hiç görmiyen, ve Löyle bir ço· 
cuğu olduğundan bile haberi ol· 
mıyan haydudun biridir .• 

- Ne müthiş teY 1.. 
- Ne müthiş Biyankacığım ... 

Hem de çok müthiş 1 Geçtiğim 



' 

_10 -- ./HABER- ~k.- PG1fall 

30 Milyon 
kadının şefi 

Ona, Hitlarin mukemmel 
kadııı ismi veriliyor 

JleıuJlwbJ latlttblel ... ~ • tecı1ılr 

1 

Sıyüat notl~ • 

Bolvadin örnek bir 
kaza merkezi oldu 

Bolvadin, Ka~·ma~~am Feyzi Akkurun iki 
senelik çahşmalariyle bütün medeni 
vasıtalara kavuşmuş bulunuyor 

YW'dumuada hllmmalı bir imar clUrlUğilnden pek iyi tanıdığımız ve 
.faaliyeti olduğu mal\ımdur. Cumbu- daha o zamandan idare ve liyakati• 
ıiyet idaresi; halka, köylllye, idare- ne pek emin bulundufumu:ıı kay• 
ellere ve it a~Jamıa bu zihnlyetl makam bay Feyzi Akkurdur. 
yıllarca evvel qıladı ve ve yıllar. tkl yıl lçlnde kazada ve ıqUlha.. ,....... idi ,__ ,...,. 
ca evvel memlekette beliren imar katmda ne pbl eserler v11cuda ge. Bo l'ı- w 
hareketleri bugtln lnkifaf satııuı- tlrUmiftlr, derken Bolvadinln dUn- va/falı °""' .. ,.._ ... Fıyt; Aihr 
na girdi. ktı vaziyet ve çebrealnl daima ha- , bqwtı. Bu baıDer, umum! cacl-

Asırlardanberl harabe halinde tırlamamıs, hamlenin bUyWdUIUnU dedeki ana kanala baflanmaktadır. 
b~ olan aılz yurdumUZUD ihata etmemiz için, bllhana lUzum- Kaymakam bay Feyzi Akkur, 939 
birçok klStelerlnl g'ilzelleemJI ola - ludur. Bolvadfnde lld yıldanberi belediye bUtçesbfde bu le için bil· 
rak glSrQyoruz. Jladd! lmklnlardan vücut buldurulan elll'elere katılmak yük 1>lr rdJri B 
ziyade rejimden ve Tejlmln doiur- llzere yeni eeerler yaratmak ham. yer ve yor. u sene a. 

_.. al~ bu lelli hnla devam ecllyor. Emlrda• iaçlama iline ck1ıa fazla ehemmi-duğu kabiliyetl""en '"'6 .... ts a• yet verilmlf, elektrik .aautralmadn 
mes'ut netice g6iatım&dl kllbartL yolu llııerlnde ve ıebrln adeti met. 
yol'. Zira imarla beraber manevi blr halinde kuvetengUı bir manzara itibaren ti Çay yolu berindeki 
kazancmnz daha var: halk yılm- arzeden Od bUyOk 111esarlıkla, Çay köprüye kadar caddelerin ve pesL 
larmm arasında, dlnkG 8&ldm te- yolundan Bolvadine girerken ıöae nln Ud tarafı AJı:uya ile besenme-
111t1d yerine, yepyeni medeni bir earpan harab mezarlık Jı:aldınlmıt- ie bqlanmqtır. 
zihniyet ve uyamkbk kaim oldu. tır. Dnlrdafl tlzerindekl mezarlltm 23 nisana en büyük bayramlara 
Bilhassa köylü uyandı. tesvlye9ine bundan altı gün evvel oldufu gibi hutrlamlmakta Bol • 

GRIPIN 
Almak olmaltdır 

GRIPIN .......... " .......... 
....... clllM1btr. 

Bunun en bariz miuHnl, lfte, bqlandl. Burw martın on befbıe vııdln halkmm bOyllk hakkı var. 
Orta Anadofuya Jı:apı vazifesi gö- kadar hamlanmıı olacak ve aJcu. Zil'a bu tarih, Bolvadinlileri yalnız 

ya, çam afaçlariyle aiaçlandmla- ışığa kaV03turmuı olmakla Jı:almı. 
G • • Bel, lllnir, romatiama ~ .L r 1 p 1 n nada hararetle ta\'lfye ecllUI' - ti. 

ren Afyonda, Afyonun Bolvadin yacak, ayni zamanda ''ortamekteb'' 
kuumda g&rtereblllrlz. rak orman haline ıetirileeekUr. n.._,__ -.ı...Aı ...... ,.. -""""'etis tJ temelinin atıllllll& da rulıyacaktır. 

Böyle bir kazada kısa bir za- D\U"&lan 1168,......_..... • .. ,... E t _._,_ Bol din bir rta ,_ 
Jı:aaabanm havam da tasfiye ~ ve , &n.•• va o me.-

manda imarm, medeni hareketlerin, -'-
0

, __ ,_tır. tcbe Jı:aVUJuror. KWUlr sever kay. 
)Jmanyada kadJDlarJn yetieUril- içtimai daYl'UlflD. kl5yltl Uy&DllL ...., '•ıa-.& ,_ ___ b himm ti, _ _._._ 6--· 

r..y tarafmdakl meurlıjm yerllıe ma.aıuuı u e ıu-ua. .._... • 
.aıeal tel ile uiralan ve "Hitlerln nm en ileri lnklpfmı görmek, ._ men uy&nm11 olan Bolvadin balkı• 
mükemmel kadını" ismi verilen memleketin diler yerleri hakkında ıpor meydanbiı yapılacaktır. Yeni nm lı:adll'flnaalığmı bllhula hare. 
Frav Şolts Kllnk bir mllddet bL dahi buna yakm bir kanaat edinme.. mezarlık url bir ıı.11 JIOkulmak tl. uta ıetlrmlttfr. Zira bu thtiyacr, 
mak bere LcmdraJa gltaıJlllr, 38 mlze medar olablliyor. ..e ai1l &allııe kaldln1mıl, Ad ay· h3auten IOll tene içinde, kavramı
yqmda, 180 antim boyunda olan Gazetemizde, bundan. evvel, Bol· danberl buraya caue defnbıe bq.. ufak bOyUk ihtiyar hiç. 
bu kadın, 30 milyon bdm• tefi aa-~ «i*l vadyet ve eehreeini lanmJltJr. Yelll mearlıiuı asri tek· yan k j pnç Sojuk algmhjma, bq aealfllbıe ve cUter 
yılıyor. Loııdrada kaldıfı mlddet cmea ınelltnlaar Defl'Olundulu lgba le Kralı. 931 1eaeline konıc•k tah· bir BolvadlDll 

1 
mam..U. UşUtmekten mUtevellld blltUn ıatırablara 

zarfmda İnglllz - Alman doatluiuna ba )ıamn mı-sine tekrar pss at. matla bulrandan llOlll'a olacaktr. Bolvadlnln Uerl hareketini art- Atdanmaynan. BaiW ..... ller le)'la _.... -.e il-' 
dair konferaular verecektir. "'Qllblsd ?tire bugUnkU .. mt Blektrik direkleri ~·f.~ tırmak ;vohuıda. ~ ~~ıaa..:NAıh.ı-7ı0fllt!..;,. .... W""lmFBnmlii"1flllflil"1.i°5riiMilfilid 

vett~ lriltfat tebarllı efttrmek tanmJ!, 'b8ttln malseme ge!mft ve yazında programf$nı3 ve ;•a.pılma- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nım da ben de çok memnun ol • f: ..ııA- .ıı.:~ ........ ._._ '--- 1 tetlsata ~· Elettrtlla ldl• a kararlqtmlDuf 4aJıa blrP Jile .. 
duk. •Y- ucrgıı, uuaaa MaAI yer ere 

i>melı: ve tepik velllest teeld1 ede- .U ~ 23 niMDcla )'aPllacaktır. rt vanbr. N11ua Mlan& kadar Bol- BlltOn ba leler 2S 
Allah mesud etlln.. ceil lfln faydalı olacaktır Zira bu Balk, tündldell. elektrlle kavupoa. vadbı köyleriDln repet radyolammf ve &61terlell bir '*1• ~ .. bltmlt olacaPıdan 

Mahir anJıphms ~kktir .keli- lnldpf yalnm "ikl )'dm" ~ iz aUnOn hulnıd.Jle leYbıG lGlnde • oıacütlr. S1J>Ui1 edilen, radYolar - tır. lftnı.r etmekte bMJad 
meleri mmldanarak uzaldqır· dllr. Ve bu malıau1tl veren Jı:abilt. dlr. 23 allana ea bllyUk bayramla· dan yedi taneei plmil, ve bunlar Elektrik l&DtraJmm baJunduia 8r. 
ken, Ahmet bey hem bıhkabaJırla yet kendislnl hımir e.nmiyet mi- ra intizar eder gibi halJrtamlmak. Dereçlne, İlhakll, Clftllk. Kırca, yerin etrafmdakl tarla ve 1-Jıceler T 
ıWiiyor hem ije: • tadır. Yüasenek, Çay ve Karapmar köy- satmalmmaktadır. Muamelelfn• ıvAKI 

- Şu kadmJann lr:umazlıldari- um diy ideta mektep çocuiu cibi Ca1 YQlu berinde ve Bolvadin lerlae konmuıtur. Diler k3ylerln bqlanm11tır. Buraları da senam 
le bap ÇJ1alır gibi delil... Sbden heyecanlandım .• F.Ut Nazlıya iyi methalindı bqlJyan parke ilerle .. ndJOlan da nı.uım yirmi tıçGne blr park lıallne konacak ve uma. 1 
korkmalı, diyordu. Bu yqtan 90ll lik etmiı olduk doğruau .. Faydalı mektedir. Umumi caddelere açdan kldar rehnlf ve yerlerine konmq mu iltlfadeıdııe anedllecektlr. • ı Dün ve yarı t 
ra bana da yalan söylettin.. Ea-J yalan bu, iıtediii z.dıumıı bekar kanal yan eokaklara da tepıll edlL olacaktır. paıit şehrin en lıteJı: yut olacaiı l· kUlliyatl 
beı}ediğim sözlerde bir pot .kırar. kalmak inadını falan Jml:lr. dl, yan aobklarda da bir faaliyet Çay parla bu Hne daha zengi-ı çln oraya bir de bite yapılaeattır. Naaara l iMI ...ı 
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yerlerde bent bUrmetle ıellmb
y an i!-:!!nlar arkamdan ilmimi 
mmlcaa1U70rlar: 
,.. - tıte mqbur Te bUyiik fa:bi. 
fe Eaiperya. • 

Diye bini. biribirlerine cöa
teriyorlar? Hayatımı kaplayan 
earan timdi anladın mı?. 

Biyanb sap11n kesildi.. Göz. 
lerinclen bopnmalc üzere ola.'l 
yqlan cUç saptetti. Kalbinden 
topa nefret hislerinin taımaıma 
mlni olmak için dui:laldarmı J• 

urdı. 
Empcrya ise Jmuwı kucaiJn. 

da hıçkırqordu. Bir kaç ~ 
baylece mtithit bir sükOt içinde 
seçti. 

Biyanka tatlı ve mütfik bir 
ıe1le 18ze blf]adx: 

- Sevıili annecifim.. Söyle
diğiniz ıeyleri artık unutunuz .. 
Ben de unutacaJım ve bir• daha 
asli bu açı hatıralarınızı uyan
ldırmafa ıeobep olmıyacağım ... 
Hatti dilflımiyecetim bile .. Ma
zi artık ölmüıtilr. Önümüzde ye. 
ni ve taze bir bayat yolu açılıyor. 
Burasnu .hemen terkedece&iz. 
Bizi kimsenin tanın :yacağı bir 
yere, bir k5ye cideceğiz.. Orada 
laer pyden n maziden uzak, 
Jo,rimu.u &izlemel• llbum gör 
meden ıerbeıt bir hayat )'itiyi· 
calıs ve beıı de heı kcae aiıi ı<M
tcrcrek: "l:te benim çok sevp-

li anneciğim,, ~eyip iftihar ede. 
ceiinı. 

Bu IÖ~ler Emperyarun dil
ıünceleri üzerinde büyük de· 
fitildikler yarattı. 

Bir an düıilndü. 
Gitmek .. Venedili terketmekr~ 

Sandricoyu bir daha cCSrmemek 1 
Bu lmklnaız bir ıeydi. 

Annelik hini kalbine bir mii:l 
det için hikim olmuı.. Sonra 
ıene fahi,e, fahiteliiin ıaleyın• 
bu hilli bofmUf ve auturmuı· 
tu. 

- Gidelim mi diyorsun yav. 
rum.. Burasını terketmek belki 
benim için de büyük bir saadet· 
tir. Fakat, imkinı yok. 

- tmkinı yok mu?. 
- Bana fazla sualler ıorma r. 

Yalnız ıunu bil ki ıeçmiı vaka'~ 
lann bazı neticeleri beni f elike., 
te doğru ıilriiklilyor. Bu f eli
kette beni yalnız ıen kurtarabi· 
lirsin .. 

- Sizi kurtarmak için her ıe• 
ye hazırım.. 

- Beni kurtaracak çare, nnıt 
teklif ettiiim evlenmedir. Ken, 
di iıtirahatim için senin addı· 

tini f ci;Ja ettiiimi zannetme ., 
Sana qık olan bu adam Vene· 
dikte bilyülc bir mevki aahibi· 
dir. Bu adam hem kuvvetli, hem 
ıenç, hem de ıll.zeldir. O kadar 
ıüzel ki birçok kızlar una gıpta 
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f.c!ecekter. llOl&ıliıı Sandriıoya 
parlak bir istikbal vardır. Onun 
yanmh aen .zengin, muhtqem 
ve herkeshı tıUrmetinl kuanacak 
'bir bayat geçlrecebln.. Tam 
mlnulyle mea'ud olacabm ben 
de cö.zilm arkada kalmadan ra
hatça ilebileceliJn. 

Empcryamll ıöalcrinden tek
rar yıflar bopndı. Allamaia 
baıladı. 

Emperya, kendi eli ile ifı'kı· 
m kızma tealim etmek mecburi. 
yetinde kaldıiı için alhJ... .. 
Baaıbo ile araJarmdaki anlqma
yı unutmuttu • 

Biyanb ldeta iıyan ederek 
ba1lnrdı: 

-Hayır, aaıa, ne o dedii{Dlı 
e4amla ve ne de bapaaiyle ev
lenmlyecetlm. 

Emperya bunu ifitmemlı clbi 
devam etti: 

- Hem onu ıevmek senin için 
bir vazifedir. ÇlinkU ~ kurta
ran ve beriim yanıma ıetiren o
dur. 

- Size hayır, diyorum. Bil. 
hasaa onunla Sandriıo Ue adi, 
çilnkll ondan nefret ediyorum • 

-Nefret mi edlyorıun?. 
-Evet •• 
- Niçin? Sana ne yaptı?, 
Blyanka evveli kızardı. Sonra 

aapaarı keailere1k nurıldanldı: 
- Bana mı? Hiç, hiç bir ıey .. 

Emperya lan111 dikbtle ıUz • 
mete ba1ladı: 

- O halde neden nefret eldi
yonun, 18yle •• 

- Rica ederim anne, etramm 
aklamak ııruı bana geldi .. Ba· 
na hiç bir teY ıorma .. 

- Muhafaza etmek istedi. 
iinl ıım una ben ltiyleyıeyim 
mi?. 

Biyanka titredi. Acaba earın 
ketif mi eidllmitti? • 

Emperya: 
- Sen Sındrigodan nefrete

diyorsun., çUnkil çllnkU bir ba~ 
kaımı ıeviyorıun. 

- Ben mi 'I. 
- Evet, sen San.drisodan 

nefret eden bir ıclamr yani Ro
lan Kandiyanoyu ıeviyorsun. 

Biyanka baklld bir hayretle 
batırdı: 

- Rotan Kandiyano mu? Ben 
bu aidanu tanımıyorum, ilmini de 
timdi ilk defa ıiıin ıfmuıdan 
itidiyorum.. 

- Nuıl tanumyorıu.n? Ro1an 
Kandiyano aenl buradan kaçır· 
mıJ olan, evvel& bana, ıoma da 
aana doktor ~etinde ıt>ztı. 
ken adaıD:lır. Meaterdeki evde 
saklanan da odur. Benim fell
Jcetfml ve 8JOmOmO isteyen de 
sene odur. Bütlln kalbimle nef· 
ret ettiiim Rolan Kandiyanoyu 
ıen sevfyonun .• 

I 
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Gayrımenkul Satış ilAnı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktör l üğünden : 
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Ankara radyosu R "" . 

tcnKJYE RADYO DIFCZ\ ON a g bet Bu 1 an 
Bay Rifatla Bayan Şerife Ayşe Hüsniyenin 12523 hesap No. sile 

Sandığımızdan aldıkları 3700 liraya karşı birinci derecede ipotek ede
rek vadesinde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan takip il· 
zerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin mntufu 40 cı maddesL 
ne göre satılması icab eden Üsküdarda Altmızade mahallesinin '.Bağ. 
larbaııı Tophanelioğlu caddesinde e~ki 26. !26 yeni 30. 30/l No. lu ma
abahçe nhşab ve kilrgir iki evin tamamı {halen li cü ilkmekteptir) 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuıılur. Satış tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Artl.Irmaya girmek istiyen 430 lira pey ak
çesi verecektir. :Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka. 
bul olunur. Birikmiş biltün Yergilerle belediye resimleri ve vakıf Ica. 
resi ve taviz bedeli ve telliiliye rilsumu borçluya aittir. Arttırma şart
namesi 15-3-1939 tnrihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık 

hukuk itıleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair 
lllzumlu izahatta şartnamede \'e takip dosyasında. vardır. Arttırmaya 
girmte olanlar, bunları tetkik ederek saUığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenml§ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 3.5. 
939 Çarşamba ıUnU Cnğalôğlunda kain snndığnnızda saat H den 1G 
l·a kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ynpılabilmesi için teklif edlle-

ın: 1 Dik k af ed i niz ufak 
::a. ta it POSTAi.ATii 

nA; 1
ue 11aduos11 - Ankara uac111osu Pudranın Yenı· 

1 
·GA UZUNl.UGU: 

19 ~639 m. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 

f üşütme başın ıza büyük 
"" aı·;: ın. 15195 Kcs.120 Kw.; T. A.. p Renklerı· 

' ın. 9465 Kcs.120 Kw. 
i1ij hasta 1 ık çıka r a b i 1 i r 

Vücudunuzda ufak bir kırıklık 12a TOR KiYE SAATl'ı 1.E 
.. 11)39 - 18.3.l!l39 

IIAJ."'fALIK PROGRAM • No. 1G 

~~~R - 12.3.l!l3!l 
~~ Miizik (Küçük orkcslra • Şer: 
'H 11> Aşk111) 3 - Sorgc. K:ıj evindı• 

~ar (vals). 4 - l\lunkcl - Darbele 
"1ı, a. 5 - ı:ries • Leh on er nsker 
e.

1 
6 - ı:rick ·Hen kıyılnrında tıcıı 

JJ llıdeyim. l\Iclodi. 7 - Trnpp - Fu. 
, • s:ının etrafında müzik sesleri -

\'~tezi. 13.50 Tiırk müziği. Çalanlar: 
~,.'he, Ruşen J~nnı, Ce,·dcl Kozan. 0-
ih an: Necmi Rııo. 1 - Osmnn lıey 
.,~venı peşre\·i. 2 - Arif bey - Ben 

1 'era Jıcklcriken. 3 - Nuri Ha-s; Bir soncni terdir. 4 - Arif hcl 
r tlarına lı:ığlanalı. 5 - Arir bey -
ah ic gülfeınhıde. G - Yusuf pa· 

: Saz scmnisl. 14.20 - 14.30 Muzik 
~li· Pl"ıklar). 1730 Program. 17. 

Zık (pazar çayı). 18.l:i Konuş. 
<Çocuk snnti). 18.45 l\lüzlk (P:ı 
tıt) ı devamı). 19.15 Türk nıüzığı 
·~ı hcl eli). Safiye Tokay \·c Tnh-
1\arnkuşun iştirnkiyle. !W Ajans, 
toroloji hnberleri. 20.15 Türk mü
. Cainnlor: Betik Fcrsnn, ltuşcn 
• Cevdet Kozan. Okuynnlnr: Se-

' at Özdcnscs, l\lahınııı Karındaş. 
Pcşrc\•, 2 - Fniı Knpnncı - iniz. 

h Şarkı • Büklüm büklüm. 3 - A. 
ey· Kürdili şarkı • Uüşer mi ş:ı

' · 4 - Cıvan ustn • Jlcr kimde \'Dr 
aşıc iplil:ısı. 5 - Hefik Fersan • 
tcşc )arat. G - ~üliınr şnrkı • 
k trıınden gitmiyor. 7 - lliiseyııi 

~~:.Mehtab dalgın. 8 - S. Pınar -
t llı şarkı • Ellerine kimler ynk
tnayı, 9 - Hakım • Kürdili şnr-

• l>cıuedim onn hiç kinı~in. 10 -
• l>cınediın ona hic kimsin. 10 -
'trnoisi. 21 l\Iemleket saat ayarı. 
'~eşeli .pliıklıır - H. 21.10 Miizik 
l'~scti cumhur bandosu - ser: lh
t llnçer). 1 - llrun • Küçük ge. 

• C:,. '3r:1i (Marş). 2 - Pnres - Mcnuet 
llrırc. 3 - Beetho\ en - Egınont 
trtUr). 4 - ı.ouls Aulıert • Kısa 

1\) :M nuet. b) • "inni. c) llalc 
1Ai. 5 - Hiınsky - J\orsaL:ov • 

2
t (S nf'onik par('n). 3 üncü kıs

~lQ 2 Ana lolıı njnnsı (Spor sen·isl). 
~~ ~lıizık (Cnzhan<I - pl.). 22.45 -

0• n njans haberleri 'c l ıırmki 
•t:ıın. 

)~ 
;\n·n:sı - 13.s.1939 

, :·30 Program. 12.3j Türk mfızi· 
tlt l 13 Mc-:.ılckcl sual n):ırı, ajans, 
~ ~oloji haberleri. 1~-15 - 14 l\lü. 
~togı. ıırışık prosrnın - Pi.). 18.30 
~) :tın, 18.35 l\luzık (Uans müziği -
''·ıs ıo ~Konuşma {Uoktorun saati). 

ıı l'urk müziği {Halk musikisin· 
~ııı&tçUıniş melodiler). Sndi Ya\'er 
t c:n. l 9.35 Türk müziği (Saı e· 
b 1

• laksım ve oyun havaları) lfak 
~~7'!an, EşreC Kndri, Hasan Gür, 

e fokny, Basri Urıcr. 20 Ajans, 
f ~a~i'OJo:ı t.ııbcrlcri, ıira:ıl borsası 
!..._ 1• :!O fj Türk ınüzığı. Besteı;ar 
~qı• . 
"'lı rıın 7(1 ınrl do~um yılı mi1nn-
°t/1c l~cı lerinden nılirckkep 

r 'la. ı. Çı:lnnlar: Yecihe Dıır)·n!, 
'l::~er, Refik: \'C Fııhire Fcrsan, 
~. ~:ıın, Ce\'dct Kozan, Cc,·del 
ııı_~. heınnl Niyazi Seyhun. Oku. 

"ı · ~nknra radyosu küme okuyu· 
ı (J\oro). ldore eden: Mesut Ce

ıııa':" J\arcı~:ır ş:ırkı - lliinliııe el· 
ıı. :i 2 - Uşşak şnrkı - Siyah ebru. 
tı 1 ._Be) ati nralı:ın - şarkı - B:ı· 

~1ııı,.1ıısnurı. 4 - K:ırcıcığar şarkı • 
1'• ıa~ o nıeh\'cşin cliıdır. 5 - ili

~· 1 • Sorulmasın bana ye'siın. 
~ ~u'" \.re .. :ı şarkı - Dinlendi ha
~I ~ ll 'l'e. 7 - Hic:ızkür şarkı • 
'" ,/ le imın.a.; etmiş tenin. 8 -
ıe' 8 

1d ş,ırJ..ı • Bin gül ~ıknrırdını 
, ~.'!\......,Hası ~ıtrkı - Yok ınu cıııı:ı. 
,~ a,ı ~a. kı • Snzın silıi. l 1 -

\ 2':ı semaisi. 21 Memleket sanı 
) ı. 'J l<.onuşınn (Tayy:ıred konu. 

ı (' ~uk'"t,15 Esham, lalı\'iliıl, kanıbi
l~q llt borsası. (Ciy:ıı). 21.30 Mü· 

.. ı t'ilk orkestra • Şef: Necip Aş
'Qır' Gcntner • Bnııa daiınn süy· 

r,()ıu ":ıts). 2 - Paul l.lnekc - ')· 
'lı ~· 3 - Li chtr. l - Tatil gfııı· 
'ıı Lİ işte ll:ıQlnr. 2 - Beklcıııl· 
t11• i r tcs:ıdur. - 3 Sulnrın sii· 
• tl1ı 1 - Avdet. 4 - Künnekc • 
•. ,scıı hemşireler operetiııdcıı 

"r l" ~ t \'ı • •ınal. 5 - Gruno\' - Bcr-
~ 'rl lana \nlsı. 22.30 Miiıik (0. 

• ıı~hırı - pi.). 23 Miizik (C:ı:ı:
rı ".). 23.15 • 24 Son :ıjnn' lııı

e ~·arınki program. 

ŞEIIIR 'l'l'ı'.\ TROSl 
12.:i.39 Pa:ı:nr günclli1 

15.30; Gece 20.30 <lıı 

Tcpcha~ı: Anna 
~ı 1\ lüırenin 

1 ını: Dir 11111/ıasfp cıranıuvr 

1) 

MEŞHUR BİR 
Güzellik mütehassısı şu 
kıymetli ta vaiyelerqe 

bulunuyor: 
- Rob ve ~:ıpknl:ırd:ı olduğu gibi, 

pudr:ı renklerinin ılc modası rııiile· 
nı:ıdiycn ılel!işir. lluıııın içindir ki 
dahnn yeni ve cazip renkler hemen 
'fokalon müessesesinin güzellik ıniile
lı:ıssısı tnnıfındun piyns:ıyu siirül
ıııeklcılir. 

• PECllE - llkbahnr lu\'aletlcrile 
:ıhenklıır olnn ve Lillı:ısstt ı.nrışııılur

la s:ıçları kestane renginlle ol:ırıl:ıra 

ynkışnn, şeflali yumuşaklığı tcsil'ini 
yapnn plldratlır. 

• IIHL'X soı.ım. - Esmer tenler 
kin gayet se\ imlı ve "Mat,. hir tesir 
yapan Ye bııgiin J>nrlste ııek fnzla 
rnğbct bul::ırı 11111lr::ıdır. 

• HAIICEL - I>OHE - Zayıf tiple· 
re hafif ve ııı:ıhreııı bir parlaklık ,·e
ren \'e Jıillı:ıssu suv:ırc ıurnll•lll'rine 

ahenktar bir pudrndır. 
Cazip ,.c selıbıır renklerin lıütün 

serisini tecrübe ediniz. 
lllrçok kadınlar, ıııaııleser tenleri· 

ne uyı;ıın renkteki ııudr:ıyı kullnnını· 
yorlar. llunun icin ) üzlcrlne ıııııkynj 
.olmut ' bOI .ı.ı 

0 

l ' ~I l ' ' Qr.-i}'O lıır. 
Te~uıea_e~.'~ıpYe 
gine carcsı yfizünun bir tnrai'Fn'a )>ir 
renk ve diğer tnrnfına başka renk 
tecrübe etmektir. 

Adresimize ynzınız. Size p:ırasıı o• 
!arak ıııulılelif renklerde 6 ndct nü• 
munelık ;reni 'l'ok:ılon ııudrosını gön· 
dercceğiz \'C bu tecrul>cyi kula)'lıkln 
yııpıııız. Aılres: lstnnbııl G22, posta 
kutusu (30 :\o. lı Toknlon Pııılr:ısı 

~ek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile 
sandık alncağınt tamamen geçmiş olması icnb eden gayrimenkul mükel
lefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması narttır. Aksi tak
dirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak gartile !22.5.939 Pazartesi 
günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırma yapılacaktır. Bu art
tırmaaa gayrimenkul en çok arttıranm Ualünde bırakılacaktır. Haklan 
tapu sicilleriyle sabit olmıyan allkadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilıl.n ta
rihinden itibaren 20 gün içinde C\Takı milsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakla. 
rı tapu slcillcrlle sabit olmıyanlnr satış bedelinin paylaşmasından ha. 
riç kalırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlere 938/1-142 dosya 
numaraeilc sandığımız hukuk i§leri servis.ine müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulU ipotek göster
mek istiymlere muhaminlerimizin koymuıı olduğu kıymetin nısfını te
cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su. 
retiyle kolaylık göstermektedir. 1648 

~ " Gı • Dr. Suphi Şenses .. ~ 
Orolog Dr. Kemal Ozsan l ldra~ yolları hastalıkları 

lur:ır ~ olları, deri •;e frengi hn.;- mütehassısı 
tnlıkları nıütehııssm Beyoğlu Yıldız sineması kar-

Tünelhnşı lstiklCı! ;:ı~dest r-:~· şısında Lekler apartıman. Fa· 
'380 Bursa p:ı1:ırı ııslıı 1 ••l. 412.~.ı k" l e ara 1' 1 439'> ı 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim - Talimhane Urfa apnrtınnn 

Telefon: 41553. Mıınyeııe: Pazardan 
h:ıjka lıer &Uıı a ., 18 e lrndıır. 

ır er p sız. e . .. • 
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~ DIŞ DOKTORU H 

Necati Pakşi D 
Hergün sabahtan ak~ama ka· •• 

1 
.. dar hastalarını muayene ecıtr ı 

Si1ı gUt;O parasız, Kamny 
.. İİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi Tüney meydanı No. 12 :İ 

Dr. I RF AN KAYRA mmr.-..::::u::r.:::m==•==-
RöNTcEN MOTEHASSISI 

T ürbe, Bozkurd Kıraathane. 

•i karıısında eski Klod Fare 
ıokaic No. 8. 10. Öğleden son
ra 3 ten 7 ye kadar. 1 iNHiSARLAR 

1 

hissettiniz mi derhal, 

Karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellit san
cılarını, damar sertlikleri ve 
§ismanhk şikayetlerinizi 

URlNAL ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücutta toplanan asid ürü 
ve oksalat gibi maddeleri e 
rıtır, kanı temizler, lezzet 
hoş, alınması kolaydır. Ye· 
meklerden sonra yanın bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 1 
UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 

servisi.) il••••••••••••rl Cinsi Miktan 1'.Iuhammen B. •,o 7,5 Muyak Tem Eksiltme şekli saat 
Lira Kr. Lira Kr 

3000 adet 900.- 67.50 Tuz küfesi Açık eksiltme 16 
Yangın söndürme 

Emniyet Sandığı Direktörluğunden: 
Oıu Ziya pa§a varislerine ilan yoluyla ıon tebliğ: levazımı 17 kalem 2337.54 175.31 .. ,, 16,20 
Murisinlz Ziya pa.5a sağlığında 10594 hesap numarasile sandığı. 

mızdan 9900 lira borç alarak Erenköyünde Sahrayıcedid mahallesinin 
Halimağa ve kavaklrbağ sokağında eski 27. 29. 29. 28. 34. 30. 32 yeni 
8. 8/1 No. Ju maabahçe ahşab bir kö~kün ve zemininin tamamını bi. 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayn ayn eksilt
meye konmu~tur. 

II - Muhammen bedellerile mu\'akkatı teminatları hizalarında gösterilmi5tir. 
III - Eksiltme 17-3-9:J9 tarihine ra Uıyan cuma günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabata5ta leva· 

zım ve mübayaat şube-indeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
rinci derecede ipotek göstermişti. ' 

25-4-938 tarihine kadar borç, iSdenmediğinden faiz \'e komisyon 
ve masrafla beraber borç 25597 lira: 41 kuruşa varmışbr. Bu sebeble 
3202 No. lu kanun muciblnco ve 938/940 numaralı dosya ile yapılan 
takip ve açık artırma nelieesindıt ... ınezkfır gayrimenkul 6375 lira be
delle talibine muvakkaten ihnle eiiilmlttir. febu ilan tarihinden itiba. 
ren bir ay içinde sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde 
kat'j ihale kararı verilmek Uzerc takip dosyasının icra hakimliğine tev. 
dl edileceği maliımunuz olmak ve ıon ihbarnamenin tebliği makamı-

IV - Liste ,.e şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Eksiltmeye istirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde ctı 7,5 güvenme paralarile birlikte 

mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1311) 
• • • 

Mik. Muh. B. beheri Tutarı % l 5 teminat 
CINSI Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltmenin 
şekli ve 
saati 

Boş bobin sandığı 1500 A. - 65 975 - 146 25 Açık arttırma "16,. 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarm tercüme 

külliyatı 

Numara İkinci seri l \ urq 1 

13 Goryo Baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 İlkbahar sesleri 75 
14 Engerek dilğUmU 60 

15 Rasin külliyatı III 75 
16 Samimi sadet 50 

17 İstatistik 30 
18 Çocuk düııürtc>nler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 ..... toplandı 

530 
Bu serinin fiatı !'5.30 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu peşin alınarak mütc
baki'31 ayda birer lira ödenmek 
üzere üç taksite bağlanır. 

(1644) 

Dr. Necaettın Atasagun 

l - Mart 939 tarihinden :Afustos 939 gayesine kadar Cibali fabrikasında birikecek 1500 adet 
boş bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
Sıılıalıları 8.30 a kadıır; nkşnnı

lıırı 17 den sonra J.Alell 'l'ayynn• 
Ap. D:ıirc 2; Xo. 17 de hastu l:ırın ı 
knlıul eder. (Tdtfon: 23953) 

III - Arttırma 16. 3 - 939 tarihine raslayan perşembe günü hizasın:la yazılı saatte Kabataş
t a Levazım mübayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Cibali fabril:asında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 15 güvenme paralariyle birlikte 

yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1158) 

Heton Arme köprü lnşnat ı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Bursa vilayetinde Karacabey- B:u-ıdırma yolu üzerinde ahşap 

(Hanifedere) köprüsünün betonarme olarak yeniden inşaatı (27000) 
lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 

2 - Münakasa 20.3-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (15) 
de Nafia vekaletinde şose \'e köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartname5i ve buna müteferri diğer eYrak (135) 
kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin _.,-~-939 tarihinden en 
az se!dz gün ewel bir istida ile Nafia vekaletine müracaat ederek bu 
gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları 10.zımdır. 

5 - 1 teklilerin ticaret odası vesikaı:ile (2025) lirnlık muvakkat te. 
minatlannı ha\'i olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır
layacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat ev
veline kadar komisyon reisli~ine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazi olup postada olacak gecikmeler \'C mühür üz zarflar kabul e. 
dilmez. (728) (1411) •. 

*** 
l - idaremizin Pac:abahçe 1\1üc:kir::ıt fabrikac:ı şise yıkama atö1ye 

\'t üziim ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartname j mucibince 
kı.pah zarf u .. uliJe eksiltmeye konr..ıu~tur. 

il - Keşif bedeli 11387.0I lira muvakkat t('rninatı 854.02 lira

dır. 
111 - Ek~iltme 17 mart 939 tarihine rasthyan cuma günü saat 

15,30 da Kabataşta le\•azım ve miıbayaat şube indeki" alım kornisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler 28 kuru~ bedel mukabilinde İnhisarlar 
le\ azım ve mübayaat ~ubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen!erin 7500 liralık bu gibi 
(!er yapm15 olduklarım gö tenr \e ikayı ihale gününden 8 gün ev
Hline kadar t:mum müdürlük in .. aat şube5ine ibrnz ederek aynca fen
ni ehliret ve ika ı almaları lazımdır. 

VI - Miıhurlü teklif mektubunu kanuni vec;aik ile 5 inci maddede 
yazılı fenni ehliyet vesilrnc:ı yfüde 7,5 gil\enme parası makbuzu \"e}• 
banka teminat mektubunu ihtiva ~decek kapalı zarfların ihale günü s 
geç saat 14,30 a kadar mezkur komi yon ba~kanlığma makbuz muka· 
bilinde vermeleri lfızımdır. (1278) 
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Terkibinde 
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ZAFI UMUMi. 

KAN S 1.Z L 1 K• 

ROMATiZMA. 

SIRACA 

KEMiK. SiNiR 

hastalıkfarma, cıf ız yavruf ar, yürü 

meyen, diş çıkaramayan çocuklar, 

dermansız ihtiyarlar solgun kızlar, 

vereme istidadı olanlar H A S A N 

K U V V ET Ş U R U B,undan iç .. 

melidir. Kanı artırır, iştiha verir, 

şifai tesirleri çoktur. Fenni suret .. 

te imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, bü

yük her yaşta istimal edilebilir. 

CAFER MUSHil SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum e" 
zanelerde bulunur. 

• I ................ I. 
Yağmurdan, Rüzgardan, 
Nezleden, Pervası Yok. 

havalarda bile 

Gripten 
n fena 

COK -
~ NEŞELİ 
~ -- . 

~l CUNKI 
! • 

~-{ 
Ş§;:l 
~ 

NEOKÜRIN; Baş, Diş, Romatizma ağrıları için de birebirdir• 

Tek kaşe 6, Altılık kutusu 30 Kuruş. 

----------·· .- - . -·~ 
A 

. K ... ı ~ Dolmabahçe Hava Gazı 

sı ı n e n ~Kok Kömürünü 

'a 

Sizi soğuk~lgınlığından, nezleden, gripten, bat Ye dit 11 . . . g 
•lrıtnrrndan kom yacak en iyi iliç budur. Tercıh edınız iij 

•·---· ismine dikkat buyurulması C::::w:n==ma:na:M"t-

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar• 
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te· 
mtzlemek için (H elmobl ö) kullanınız. 

·. HELMOBL 
ıı:n1a.-"' ~ 

Bt.?Ji•I 
1 

Böbreklerin çalışma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorl~ 
!arım, eski ve yeni bessoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısr 
m, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini gide" 
rir. Bol idrar temin eder. 

İDRARDA KUMUN, MESANEDE TAŞLA· 
RIN TEŞEKKÜLÜNE MANİ OLUR. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsa tını haizdir. Her eC" 
zanede bulunur. Dikkat: Helmoblö, idrarınızı 

temizliyerek mavileşti rir. 

.. YALNIZ. I • 
~ V i N 1ZDE11 

ı llııı- Bu Beşinci keşide de dahi ~ 

En Büyük ikramiyeler 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir ıi!e 
KADE 

GiŞESiNE 
isabet ve yine birçok yurtdaşları zengin etmiıtit 

Sizde biletinizi mutlaka 

KADER 
Gişesinden ahnız 

1 Eminönü Arpae1lar caddesi No. 19 

i~-::.N VAKiT Kitab;;J 
Dün ve yarın tercüme külliyatı ı ASABI öKSUROKLER 

BAŞ DöNı\1ESl 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 

UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 

RAHATSIZLIKLARI 
lYI EDER • 

Numara tltüncü scrl Kuruş 1 30 Slasyo P 
21 Hükümdar millet 50 / 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 
23 .... Toplandı • . 
24 GUnün iktısadi işleri 60 
25 Cumhuriyet 50 
26 Tercümenin rolü 100 
21 Değişişler 75 
28 Laofon 30 

. 29 Kapitalizm buhranı 50 

Bu serinrn fiatı 6.15 tu;;~ 
Hepsini alanlara % 20 j 

u~uıı 
yapılır. Kalan 4.92 kur . il' 
kuruşu peııin alınarak ınut il 
si ayda birer lira ödenrnc1' 
Uç taksite bağlanır. 


