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Mebus Seçimi Varın 
Milli 

Namzetleri 
Ş.ef 
bildirdi 

''I nsanllğın büyük facialar karşısında kalması 
ihtimali her zamandan ziyade artmıştır. 
Reylerin izde göstereceğiniz kalbi beraberlik llU nU l'aman 

l°Pnl melm" namzt'dlerfnden blrka rı: 
Reşad Nuri Sadri Ertem Abidin Danr Fazlı Güleg Fikret Atlı 

ife itimat, milletimizin kudretine yeni bir 
delil olacaktır. ,, 

tlret'1ııkara, 24 (A. A. ) - Reisicumhur n Oumhu
llıttı:ı:ltant Parti i Genci Ba:ıkanr İsmet İnönü, 
llıc~ aşağıda yazılı beyanname ile Partinin yeni 

nanızetıerlnl llün ctml,lerdlr : 
"S .. evgin \'atanda lanm, 
llu~···k lttfe "u · ?llillet l\lecll ini tc:ıkll t'decck yeni nam. 

*.tt t1• huzurunuza fakdlm cdiyonım. Bu namzet
~ lltihab ~derken bize yalnıı n zlfe mlrln \lcdani 

~" 
1
' ile vatandaştanmnm temayülü rehber ol. 

hr. 

~ nıllletlmWn Büyük Meclis izilan üzerin-

Mecliste 
mebus 

tlc.ki itimadının derecesini anhyabllmek ls;ln, Parti 
t eı:klli.hnda 'e halk tabakaları arasında çok dikkat. 
li t etkikler yaptık, memleketin geni5 mıntakalann• 

da partiye mensub ikinci müntehiblerin takdir ,.o 
tın iyeleri demek olan i ti~are r eylerine müracaat 
ettik. Kat'i namzetleri yüksek reyinize arzedcr. 
ken \atanın mukadderatına dört sene müddetle hii
kim ola<'ak mebmdar üzcrinıle milletimizin takdir 
,.e ltimaılınr n7.ami derecede foplryabllmllf olduğu. 

muz kanaatlDdeyiı. 

(Devamı 5 incide) 

14 kad·ın 
olacak 

Du deneclc nnmzccl gösterilmlyen eııld meboslar'aan birl•~ı: 
Şükrü Kaya, Şaklr Kcscbir Kılıç Ali Rcceb Zühdü Cc\'8d Abbnı 

mahf ellerin kanaatine •• gore Siyasi 

Dünya bir müddet 
başını dfnleyecek! 

Meclise bu devrede girecek Hitler üç hafta istirahate Çekiliyor 
~eni mebusların adedi 130 dur Almanyada «müstakbel . vergilere mahsuben» 

~~. kara, 25 - Yeni Meclistcl bu vazifeye hasrı vucud edecek tandaş devlet hizmetinde birden 11 1 d t ı k 
~ltg~:u~s!~ı:ı:~:~:r~9~a~:~ vaziyet te olabilmeleridir. fyae:ıdaenişmg::şe::::~ey~c~~~~.b~uk:~ m u es s e s e e r e n p a r a o p a n a c a 

Ilı b Söylendiğine göre, bu prensip 'c Uslar, 130 u ise yeni mebus yalnız mebuslar için 'değil, idare susta hazırlanan kanun layihası Paris, 2 5(A. A,) _ Berlinden H.itlerin 50 inci yıldönümli, mera. j marka, Alman tehllkesine karşı, ln-
simlo tes'id edilecektir. glltercnin himayesi nltma girmek Ctlcridir. yeni meclisin yaz tatilinden evvel \' mekanizmasın.da çalışan memur- bildiriliyor: 

tn· müzakere edilecektir. 
""t 1 namzetlerin 105 i geçen !ar için de bir esas olarak alına-
·ı - b k Yalnız, gazetecilik ve muallim· ..ı.... ... •• c us olup t;ı bu devrede caktır. Hükumetin prensip olara 
~Ctl Iik bu hükümlerden istisna edile-trı . ıkleri konulmıyanların ~ kabul ettiği bu şekle göre bir va-

4 :.?ne seçilecek ve diğer 25 i 
·~ıı Ufus artması yüzünden ihdas en • 

tt.Q }'erleri dolduracaktır. Yeni 
c 14 kadın namzet vardır. 

tt" 
tb listakiI olarak seçilecek dört 

't~~ Afyondan, Ankaradan, Es-
irden ve Niğdeden olacaktır. 

\' ezı· 
• t mebus namzet li&tesinin 
~nrnasında dikkat edilen en 
~s, seçileceklerin yalnız 

Bugünkü sayımız 

41 (65 
Sayfadır 

cektir. 

Yarınki seçim 
Mebus seçimi memleketin her 

yerinde yarın yapılacaktır. Şehri
mizde üniversite konferans salo
nunda yapılacak mebus seçimi ha
zırlıkları tamamlanmıştır. Bugün 
intihap sandığı konferans salo
nundaki yerine konacaktır. 

Yarın sabah konferans salonuna 
(Dcı•amı 4 ün ... üde) 

Nasyonal _ Sosyalist partisi me
murlarının bir toplantısı esnasında 

beyanatta bulunan Von Epps, ecne
bi memleketlerde izhar edilen hoş. 

1 nisanda amiral von Tirpitz 
zırhlısı denize indirilecektir . 

Yeni mali plan ismi altında neş
redilen ilçlineü Reich'm yeni faali
yetine ait fe\'kalade masarifat p18-

istemektedir. Gazete §unu da ilave 
ediyor: 

"Danlmarkanm arzusu, İrlanda 

(Devamı 4 iincıide) 

nutsuzluğun Almanyayı mlistemle
nr mucibince ticaret vo endlistri 

ke istemekten nlıkoyıı.mıyacağmı 
söylemijıtir. müesseseleri müstakbel vergilere 

mahsuben hazineye avans verecek-

Almanyada 
krall ık m ı ? Sureti umumiycde zannedildlğine 

göre, 20 nisana kadar bir slik(inet 
devresi geçecektir. Bitler, Berchtes
gadende üç 1ıaftıı. istirahat edecek. 
tir. Görlng ise 15 nisana kadar 1-
talyada kalacaktır. 

lerdir. Tedavlile konulan bonolar 
fnizsiz olacaktır. 

Danimarka ~ndişede 
Londra, 25 - Sunday Plctorial 

gazetesinin yazdığına göre, Dani. 

ÇERÇEVE 

Yeni 

Mareşal Göring buna 
taraftarmış 

(Yazısı 4 iinciidc} 

kadro 
Tıirkiye IlüyUk 1\lillet MecH inin yeni kadrosu 'kiı~ımızdıı. Aylar. 

d ır mizahından ilmin o kııclar bütUn Türk b:ı mmı . uğraştıran bilmece, 
nihayet f:Özülmü. bulunuyor. Büyük kı un, fahmln ~dildiği gibi, e ld 
mebuslardan mürl.'kkeb. Bil bütün yeniler ara'ITTlıln il:ı birkaç lmlcm a. 
hiblle bir -iki khiden başka 'kimse, Ankara cadde inin malUnıu drpldlr. 
:\lallım olmıyanlar üzerintle fikir yürütülemez. Onlara, kendilerini s~cn 
ölçüye itimatl ettiğimlı: katlar gü\'cnmek \'nzlyetlnde) iz. Zaman lıcrlıL 
rinl, belllbnşlı ı , sedye \'C kıymet sınınarma ll),nıtıılctır. Bckliyclim. 

Buna mukabil c kilerden nnmzcd gö tcrllmlyenler arasında öylele
ri \'ar k i tamamilo malfımumuz. nu mıılümların halle gö:ı:ünclcl 1 ktynıt't 

hükmllc, onları dı~arda bırakan ölı;:ü, tam bir mutabakat lfacle c.huek. 

tedir, 
Şöyle hula a cdebJllriz: 
Ba defa . eçilmiycnlcrden bl~oğunon ctllmcylşindc hcrnbcriz. 

Yeni s~ilcnlerin de blr~oğunn tanımıyoruz. Demek ki menfi malüm 
tatmin cdHmi mli<.bct malfım a, zaten umumile tlrllmesi lrnlay bir , 
<:.ey olmadığına giire zamanın ifadesine bırakılmıştır. Zaman ... Ona ne-

kad:ır gü,·enilı;c yeriılir. 

Yeni 'kadro, bu 7:amnna kııclar gelenler içinde bence en mrs'uliyct. 
li ·i. Zira madfü \'C mane\İ iç bUnycmitln yeni ölı:Ulerlc inşası i~ine, bir 
de yatı mast pek ıc.. bir dünya ..,uhrnnı biniyor. \ 'azifcmi7., hpr iki ba
kımdan da Türk milletinin <:.clamct 5ourunn temsil borcunda ot:ın y~ni 
ml.'.di c-, ~clln da\·alarmıla mU\·arraı.,yct dilemektir. 

na müna.~betı~, haldı , cya h:ıli ız, nc!islertndc m1llet ,·eldlllğt eh. 
llyett ~örmU, , .o göstermt, binlerce mahzun kalbe ,;:ıc1cce l•m.,·ct , .c 
~al.11r ta\' tye ~ılerl.en, 420 tane memnun :ytlrekten ıle, yn'nrı hnk \I' 

hakikat kar,.1 ındıı mc 'ullyct dun~ usu btkleriT.. ~1'4s 
ıı lıclsleumhuru ile zCTr~I I..ondrada !ngtll7; Kral \'e Krali~~lle beraber Jfo.ktd'gW !afl)ml tfd~J6}Jien ... / Necip Fazıl KISAEVREI\. 
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Mebus. listesindel 
simalar • 

yenı 
Hanua Erkan (Afyon), Fevzi Dal_ 

dal (Ankara) , Belkls Baykan (Anka. 
ra), Dokt.or MünJr Soykan (Aydın), 

Mlimtaz Kaynak •(Aydın), Doktor 
Şakir Şener (Aydın), Fahrettlıı 
Tirfdoğlu (Balıkesir), Feyzi Sozener 
(Balıkeslr), Hllmi Sercmetll (Balı_ 

kesir), Muza.l!cr Akpınar (Balıkesir), 
Yalıya. Sezai Uzay (Balıkesir), Dok. 
tor Muhit. Suner (Bilecik), Feridun 
Fikri (Bingöl), Necmettin Sahir {Bin 
göl), Tevfik Temelli (B!Uls), Dokto; 
Zihni Ülgen (Bolu), L~ttl gören (Bo
lu), Emin Yerllkaya (Bolu), Cemli Oz 
çağlar (Bolu), Dr . .Ahmet Ruhi Ye§U: 
yurt (Burdur), Mehmet Sanlı (Bur 
dur), Fazlı GU!eç (Bursa), Nevzat A: 
yaa (Bursa). 
Atıt Kamçıl {Çanakkele), Re§at Nu. 

rl Güntekln (Çanakkale), Avnl Yuka. 
rruç {Çanakkale), Rusuhl Bolayırh 

(Çanakkale), Doktor Akif Arkan (Çan 
krrı), Ali Rıza Eren (Çoruh), Fahri 
Akçakoca. (Denizli), Tahir Berkay 
(Denizli), Cahlt Çubukçu (Diyarba_ 
kır), Vell Necdet SUngUtay (Dlyarba. 
kır), Osman Şahinbll§ (Edirne), Fuat 
Balka.n (Edirne), Sabit Sağıroğlu CE. 
l!zığ), Salih ~otaç (Erzincan), la. 
kender Artun (Erzincan), Mllnlr HUs. 
rn GIDe (Erzurum), Salim Altuğ (Er 
zurum), lzzet Arukan (Eskişehir), 
Ahmet Aksu (Gaziantep), Nuri Pa. 
zarbqı (Gaziantep), Dr. Abdurrahman 
Melek (Gaziantep), Fikret Atlı (Gire 
sun), Yusuf Ziya Zarbun o(Gnmuıa: 
ne), General Cemal Merainll (İçel). 

Tuthan Cemal Berlker (İçel), dok_ 
tor Ktıhtar :Berker (İçel), Ahmet o_ 
vacı'k (İçel), Ali KAml Akyüz (tstan 
bul), Abidin Daver (İ8anbuI), Galip 
llabtıyar Cöker ·(İstanbul), A. Şükrü 
Esmer (İstanbul), lbrahim AHI.ettin 
mına (İ8t&nbul), SelıJme Yunus (tz 

mir), Mehmet Aldemlr (İzmir), Naz: 
mi llker (İzmir), Kahraman Arıklı 
(Ka.rs), Zihni Orhun o(Kars), Şerafet. 
tin Karacan (Kanı), Nazmi Toker 
(Kayseri), Suat Hayr! UrgübIU (Kay_ 
eeri), ömer T&Jçıoğlu (Kayseri), Mu. 
h&rrem Calll Bayar (Kastamonu), 
Hacer Dicle '(Kastamonu), Abidin 
Blnkaya (Kastamonu), Rıza Saltutu 
(Kutamonu). 

Burh&nettin Denger (Kırklareli), 
H&mdl Kuleli (I{rrkJarell), lzzet öz. 
ken (Kıraehir), Yusuf Ziya Somer (Krr 

ıehlı:), lbrahlın Tolga (Kocaeli), Dr. 
Fuat Soratynaıı (Kocaeli), Vehbi ıı. 
a1n (Konya), Şevki Ergun (Konya), 
Galip GWtekln (Konya), lzzet Erdal 
(Konya (Sadri Ertem o(KUtahya), 
Muıtata Bacak (Kütahya), Alt Süha 
Delibaşı (Kütahya), Nasuhi Baydar 
(Malatya), Ahmet Şevket özpazarba_ 
ıı (Malatya), P.ıd\'&n Nafiz Et:gOer 
(Manisa}, RUmU Yaman (Manisa), 
Alım Tümer (Manisa), Mansur Boz 
dofan (Marq), Zlya Kayran (Mera§): 
Dr. Abdülkadir Kemalt (Maraş), Ge 
neral Seyfi Dllzgi5ren (Mardin), -

Muhittin Birgen (Mardin), Hasan 
Mcnemencioğlu (Marclln), Naim Eren 
(Niğde), Ebubekir Haznn Tepeyaran 
(Nlfdo). HUseyin Elql (Ordu), Hamdi 
Şarlan (Ordu), Dr. Vehbl Demir (Or 
du), Kemalettin Kimi (Rize), SWey: 
man, Necmi Selmen (Sam.sun), Nqlt 
ll'Jrat (Samawı), lmnaU Saf& özıer 
(l!eybaıı), Sinan Tekellotfu (Seyhan), 
1Jema İfC&D (Seyhan), Şefik özde. 
mir (8Urt), Cemil A.t&J' (Sbıop), Ce. 
mal Alfı (Sinop), Abdurrahman Naci 
Demlraf (Sivas). 

Kerıııbe GurleyUk (Slvaa), Atıf E. 
9Clbet (Slvu>, Numt Trak (Tekir. 
daf), Kaammer J>nell '(Tokat), 
C4n&t Kovalı (Tokat), Sıtla Ataç 
ı(Tokat), Hulp Ahmet Aytuna (To 
kat), l'&lk Barutçu (Trabzon), s~ 
:Abanozotlu (Tralmm), !lltat Yenal 
(Tuncell), Şeref Uluk (Urfa), Sami 
?,bay ('Urfa), Z!y& Artwıe1 •(Yozgat), 
l&Dm Korkmas (Yospt), YUIUf Ziya 
Öllacl (Zoaıuld&k), tbraJılm Etem 
Boskurt (Zonguldak), Jluat&fa Bozma 
(7.onpld&k), 9lJ1a.ıd Devrin <Zoncuı. 
dak). 

Listede of mıyan eski 
mebuslar 

Halı Çırpan (Ankaradan), Müş
fik Ayaşlı (Ankaradan), Tahsin San 
[(Aydutdan), Sabiha Gökçill (Bahke
lllrden), Enver Adakan (Dalıkesir-

l':ıhsin Herk (El:ızıgd ), Ahmet Oz
ı.J_erııir Wski~ehirden), .Ali kılıç (Ga
zıanleptcn), Remzi Güreı (Gazian· 
leplcn), Hakkı Tank u, (tiirc~un
ıl:ın), 1\luzaffer Kılıç (Giresundan) 
Sadri ~laksudt Aksnl (Giresundan>' 
.\li Şevket Öntlersev ( Gümü~hane~ 
den), Fikri Mtıllu clçeldrn), (Hakkı 
Saydam (İçe iden), Hamdi Ongun 
(İçe iden), Dr. :\'eşeı Ömer cı~tanbul
d:ın), Ali Barlas Clstanbuldan), Ham
di Gürsoy (İslanbuldan), Hayrullah 
Ergin (İslıınlıuldan), Yaşar Yazıcı 
Cfst:ınbuldan), Hamdi . .\ksoy (İzmir
den), Bııha Öngören (Karstan), Meh· 
mel ~nziC Sirel (Karstan), Dr. Şük
tü Şen uzan ( K:ıslamonudan), İbra
him Gıranı:ıy CKastamonudan), Sıt· 
kı Şerif Eken (Knstamonudan) Şe
rif llden (Kasl:ımonudıın), Nahit 
Kcr\·en ( Kayseriden), Hasan Ferit 
Perker (Kayseriden), UUCi Mürit Öz· 
deş (Kır~ehirden), H:ısıın Hayri Tan 
(Kocaclidcn), Ressam ŞeYket Da# 
(Kony;ıd:ın), Mustafa Eken (Konya
dnn), l\lu~tafa Halit Üner (Konya
dan) Ilelliz J\forovn (Konyadan), 
(Lokantacı) Cemal 'fckin (Konya. 
dan), Naşi! Hakkı Uluğ (Kütahya
dan), Dr. Ş;ıkir Ahmet Ediz (Kütah
yadan), Ömer Dinç (Kütahyadan), 
Tahir Hitit (.Man!sadan), Mustafa 
Turgut (M:ınlsndan), Kemal Kusun 
(Marnştan), Nuri Ural (~lara,tan), 
Abdürnızzak Şııtana (Mardinden), 
Osman Dinçer (Mardinden), Şükrü 

Kaya (Muğladıın), Şevki Çilojlu 
(.Muştan), Naki Yilcekök (Muştan), 
Kamil lrdelp (Nl§deden), Ahmet Ve
fik Uluçay (Niğdeden), Dr. Ziya Na
ki Yaltırım (Ordudan), Ali Tunab 
(Samsundan), Dr. Asım Sirel (Sam
sundan), Mehmet Güneşdoğdu (Sam 
.sund:ııı) Esma Nayman (Seyhandan) 
Omcr Biçer (Seyhondan), Sevki Sü
soy (Siirllcn), Mehmet Ali Kurdoğlu 
(Siirllen), İsmail Hakkı Vera! (Si!rt
ten), Salıihn Görkey (Sh·astan), Ra· 
sim Başarn (Sivnslan), Yasfi Raşit 
Sevik (SiYaslnn), Şakir Kesebir (Te
kirdağdan), Hürrem Ergun (Tokat
tan), Hüsnü Konay (Tokattan), Sü
reyya Genen (Tokattan), Seniha Hı· 
:ıal (Trabzondan) Behcet Giinay.(Ur
fadan). Muhiddin Dinç5oy (Urfadan) 
Emin Dramım (Yo~ıntttıın), Pm~~ 
E\'ci (Yoıgallan), Rasıp Öıdemlrol
lu (Zonguldaktan), Recep Zühtü So
yak (Zongul'ciatitarİ), Necat Gdnerl 
(Zonguldnktan), Esat Çakmakkaya 
(Zonguldakt:ın). 

intihap daireleri de
ğişen eski mebuslar 
ismet İnönü (Malatyadan An· 

karaya), lzzet Ulvi (Afyondan 
Hakkanya), örge Evren (Balıke
sir.den Bi tlise), Muhittin Baha 
(Ordudan Bursaya), Dr. Mustafa 
Bengisu (Çanakalcıden :hmire) 
Mazhar Müfit Kansu (Denizli. 
den Çoruha), Haydar Rii§tü Ök
tem (Denizliden Tunceline), Hik· 
met Ipk (Erzincandan Sivaaa), 

Dr. Hlşim Ali Dilemre (Erzu. 
rumdan Rizeye) Raif Dinç ( Zon
guldaktan Rizeye), Fuat Sirmen 
(Erzurumdan Samıuna), Nafi A
tıf (Errurumdan Giresuna), Dr. 
Haıan Vaııf Somyilrek (Bahke· 
lirden Gireauna), Hillnil Çakır 
(lzmirden Samsuna), Hlhnl Ço
ruk (Mardinden Kaatamonuya), 
Velid tzbudak (Kaıtamonudan 

Yozgalda), Sami Erlan...'l (Kuta· 
monudan Tunceline), Fuat Gak. 
budak (Urfadan Konyaya), Ata
eddin Tiridoilu (Maraıtan KU
tahyaya), Muhittin Baha Para 
(Ordudan Buruya), Ali Rıza E. 
sen (Kırfehirden Silrde), Hüa
mettin Okan (Doludan Zonculda· 
ğa). 

Ankara radyosu temsil 
kolunda ıslahat 

tlcn), İbrahim Çolak (Bileciktcn) , Ankara radyoıunun temail ko-
Cevat Abbas (Boludan), Mithat Dail-
~emlr (Boludan), şnkrQ Gillez (Bolu lunda bazı ıslahat yapılması 'ka-
dan), İsmail Hakkı Uzmay (Boludan) rarlaımııtır. Şimdiye kadar yapı
Halit Onaran (Burdurdan), Hasan lan tetkikler muıiki ve Mis kıaun· 
Rıza Soyak (Burdurdan), A5af Doras ları üzerinde iyi neticeler verdi· 
(Borsadan), Sadettin Ferit Tıılay 1 ği halde temail kolunun çalıımaıı 
(Barsadan), $ekibe İnsel (Bursa- hakkında bazı filriyetlere rut
dan), Ahmet Cent Emre (Çanakka- lan tı 
leden), Şllkril Yatın (Çanakkaleden) mıı. r. • • 
Hatice Ozıener (Çankmdan), Akif 20 hın lira tahııaatı olan bu kol 
Akyilz (Coruhtan), Fuat Bulca (Ço- hakkında konservatuvar müdGrO 
nıhtan), lıyas Sami Lof (Çoruhtan), Yuıuf Ziya .da ceçenJerde fiklyet 
lbsan Kurtltan (Çoruhtan), Ali Rıza etmiı kendiaiııe alt bir parçanın 
özene; CConınıd111), Nabi Rıza Yıldı- Ekrem Retide ilin edildili için 
nm (Çorumdan), General Şefik Tur- • • • 
san (Denizliden), Huriye Oniz (Dl- telıf ha'Jckı ıatemiftir. Telıf hakkı 
l arbakırdan), Tevfik Bilge (Diyarba- isteyenler araamda lbnirrefik Ah
kırdan), Mecdi Boysan (Edimeden), met Nurinin oğlu da vardır. 

~ - . . 
Geçen stntki gibi Xfrte, Polonyada, vt Ronıada en miihim beynelmilel 
miisabakalara iştirak edecek olan sifrarilerimiz bugün Galata rıhtı
mından ltalkan vapurla harektt etmişler, merasimle uğurlanmıştır. Re 

sinılerimiz binicilerimiz ve kom1tlan ları albay Saim rıhtımda ike 
mıştır. Ekibimiz evvelce de yazd1ğı mız gibı yüzbaşı Saim Polat 
yü/f Öncü, Cevat Kula ı•e Ccı.;at Giirka11dan tnürckkektir. 

" Sadıkzade ,, 
kurtarllabilecek mi1 

Faikin duruşmasına başlandı 

Vasilin katili ''ben 
Anafarta ve Dumlu-

pınar da kaza deliyim!,, diyor 
yerine gitti T h d k 

1 Kuru çeşmel 
su verilece 

Belediye hayırh bir 
teşebbüs etti 

Finike civarında Adrasan kaya- ımar ane en ÇI ah iki ay olmuş·, 
hklarına oturan Sadıkzade vapu-

1 1 :;1:.,~~~:~~::'":~~;:··~;~:~ evve a maktu, perde değneğile 
~orra ~bliıiye gemisinin bildi~i- kafasına vurmuş 
gıne gore, vapurun yaraları san- . .. .., 
cak tarafında ve tam makine dai- Evvelkı gun Beyoglunda mektep ı mış, hadise günü alacağım almak 
reıinin üzerindedir. 1 ~kağında Vasi! isminde birisini öl· üzere emlak komisyoncusu Hristo· 

düren Faikin dün ağır cezada du- nun dükkanına gittiğini fakat orada 
Ayrıca .dümen ve dümen bodos- ruşmasma başlanmıştır. Faik mah· kendisini bulamayınca onun adamı 

laması da kınlmışttr. Anafarta, kemede hadiseyi ~yle anlatmıştır: olan Vasilden para istediğini söyle-
Dumlupınar vapurlar~ da Sadıkza- miştir. Bu sırada Vasilin küfrüne 
d · · d · · ı · "- Ben deliyim. Timarhanede _enın ım aına gıtmı~ erdır. Mer- mukabele etmiş, onun perde değne· 
sın vapuru karaya çıkarılan kaza- tam üç buçuk ay yattım. Çıkalı da ğile yüzüne vurması üzerine de bı· 

d 1 ı ı k l" ancak iki aydan bir gün eksiktir. ze e yo cu arı a ara ımammıza çağını çekerek cinayeti i"lemiştir. 
,eıecek ve diğ~r vapurlar da Sa- Bir gün karımın başına çaydanlık Muhakemenin dünkü" celsesinde 
dıkzade de bulunan 1100 ton yü- fırlatmıştım. Bu yüzden yakalıya- Hristo, Altmbakkalda bakkal Is· 
kü yükleyeceklerdir. rak timarhaneye soktular. Şimdi de tavro, bakkal çırağı Vasi!, berber 

-o-- evde ne kadar bıçak varsa saklıyor-
lar. Geçen gün bir bıçak aradım, bu Manol, Kadıköy askeri muamele 

. Bir muallim 
m~ktebi açllacak 

lamadım. Bunun üzerine ben de dı· memuru Ali Nuri. çöpçü Ali, gazete 

Maarif Vekaleti İtt;ır.bulda ye
ni bir muallim mektebi a!imağa 

karar vermiştir. Mektep Yıldızda 

Balmumcu çiftliğine ait bir bina
da açılacaktır. Nafia fen heyeti, bi
nada yapılacak tadilat için proje 
hazırlamakta.dır. Gelecek ders yı
lt başında mektep açılmış olacak-
tır. 

Yapılmakta olan köy 
mektepleri 

İitanbul vil~yeti, mülhakat köy
lerinde yeniden yapılmasına karar 
verilen köy mektepleri binalarımn 

şardan kendime bir bıçak aldım. 
- Ekmek bıaçğı bu kadar büyük 

olur mu? 
- Sırasına göre et de keserim, di

ye düşünmüştüm. 
Suçlu bundan sonra vakayı anlat-

Mukavelesi 
feshedilen üç 

vapur 
Almanlar tazminat 
vermeği kabu 1 ettiler 

mühim bir kıımı tımamlanmıftır. Etrüsk vapurunda ve Alrnanyada 
Tam tefkilltt olan bur köy mek- inşa edilen veya inşa edilmekte olan 
teplerinin inpat itlerine devam bazı vapurlarda yapılması zaruri 
edilmektedir. görillen tadilat h~ında Alman-

Çatalcada Fatold Rum mektebi larla Denizbank arasındaki miua: 
binaıı atın alınarak buraaının Ça- kereler bitmiştir. iki tarafın men
talca ikinci ilk mektebi olma- faatlerine uygun olarak bir anlaşma 
•için defterdarbla müracaat edil- baz~l~ıtır. Almanlar vapurlar: 
mittir. Şilenla Tekek k8yil yatı daki ~ttan bqka, m~yeıesı 
mektebi de llltnbı merkuine ce- f~en üç b6?'°1' vapur _ıçın ~e 
tirilmek üzere blfta ve yer aran- tazminat vermeli kabul etmışlerdır. 
mııtır. Denizbank umum müdürü Yusuf 

Aynca Silimnla Yapajca, CU· Zi~ Erzin anlapnayı İktisat vekl· 
ceaeymen BUyUkçavufl kö letine arzetmek Ozere dün akMtD 

L4.-p1e~-:- ı- uba.1.!.. Ankaraya gitml§lir. Veklletin tas-
mea.w l!;&llUI ..... aaına r-4" ·~-.ı- .... 1 .. - .. y suf z·-Vluu_.. aonra, a&IUl!pUAt u l 
mııtır. ya Erzin ife Alman mümessilleri a· 

Hava Kurumuna 
teberrular 

rasmda imzalanacaktır. 

Şakir Kese bir ve Kıllç Ali 
AnJiara, 24 (A.A.) -TQr'k Ha- Bir müddtfttnberi AY?Upada bu 

v~ Kurumuna Burdurldan Mehmet ıunan eıki tktuad Vekili Şakir 
Sanh, 200, Ahmet Yefilyurd 200, Kesebir ile eski Gaziantep meb'a" 
Samıundan Allan Bayrak 100 U.. ıu Kıhç Ali bu sabahki ekıpreıle 
ra teberru etıDltlerdir. GCSklerimt- ıehrimize ıelmiıterdlr. 
zin konınmaır davaıına kartı can-
dan baihhk c61teren bu vatan· 
daılarmu•a Türk Hava Kurumu 
şükranlaruu ıunar. 

Toton amca 
nın evi 

müvezzii Abdullah, çöpçü onbaşısı 
lbrahim, polis Halil şahit olarak 
dinlendiler. 

Bundan sonra müddeiumumi Fe
ridun Bağana suçlunun akli muva
zenesinin tesbitini, ve perde değne
ğinin hızlı vurulduğu noktada ölü· 
me sebeb olup olmıyacağının tetki· 
kini istedi; mahkeme bu dileklerden 
yalnız birincisini kabul ederek suç
lunun hakikaten timarhanede yatıp 
yatmadığının sorulmasını ve müşa
hede altına alınmasını kararlaştırdı. 

Muhakeme 8 nisana bırakıldı. 

iş ihtilaflarının 
halli 

Hazırlanan nizamname 
meriyet mevkiine girdi 
lş ihtilaflamun uzlaıtmna yoluy

la halli için hazırlanan nizamname 
meriyet mevkiine konulmuştur •• te
çilerle iş verenler arasında çıkacak 
ihtilAflan halletmek için iki senede 
bir intihap edilmek üzere bütün iş 
yerlerinde birer işçi mümessili se
çilecektir. 

Nizamnameye göre herhangi bir 
it yerinde çalışan işçilerin beşte biri 
kadar işçilerin aynı mesele hakkın· 
da birleşmeleri ile meydana çıkacak 
ihb1Aflara •toplu iı ihtilafı,, denil

mektedir. 
lhtillfm "toplu i~ ihtilMı .. sayı

labilmesi için en u on iginin ayni 
' fikirde olması lAzımdır. ---iş arıyor 

Ortaköy Portakal arka ~kutu 
4 numarada oturan Muıtafa it a
ramaktadır. Verilecek iti olanlann 
bu adrese haber .ermeleri rica o· 
lunmaktadır. 

Belediye, lstanbulun ço 
bir derdini teşkil eden, uzu 
danberi sürüp gelen bir ih 
hayet önliyecek mühim bir 
ile meşgul olmağa başıamı 

İstanbul şehrinin her ta 
yüksek mimari ve tarihi k 
~eşmeleri vardır ve tarihi 
devrinde İstanbul, suyu en 
bir olarak sayılagelmiştir. 
uzun harp yıllan ve harpte 
ki zaman zarfında İstanbul 
maneti ve belediyesinin i 
çeşmelerine karşı hiç bir 
duymaması ve o zaman b 
alakadar bulunması icap ed 
kafın ihmali neticesi otar 
melerin bozulan su yollar 
edilmemiş ve kuruyan çeşnı 
birer harabe haline gelmİJ 
gün lstanbulun her mahal 
böyle çeşmelere tesadüf e 
~edir. 

Belediye, şimdi bu çeşme 
rı ayrı tetkik etmekte ve 
su verilmesi, tamir edile 

lendiritmesi için tetkikat Y 
tadır. Muhakkak ki bele 
şehre yapacağı hizmetlerd 
mühimmini teşkil edecek 
iş sür'atle ikmal edilerek 
çeşmelere Terkos suyu ve 
tir. 

. .. -o--

Beşiktaşta yapıla 
çocuk bahçesi 

Belediye, bu ıene yapı 
karrer bulunan çocuk 
nin inta ve tanzimine derh 
lanmaıuna karar vermittir 
teplerin tatil zamanına 
bahçeler tamamen yetit · · 
lacaktır. 

Belediye, çocuk blh 
kurulmaaı itine ilk olarak 
Meclisinin ıon içtima de 
bir hayli cUrWtiilere se .J. 

ve nihayet vali Uitfl .; 
mahalline giderek yaptılt 
!erden ıoma hallolumıp 
sına karar verilen Bepkt8f 

Hava forpi 
Bir lngiliz subayı a 

bir alet icat e 
Jııgi·11 ordusunun eınekl 

subaylanndan Muir, bava ~ 
smda kullanılmak üıere yeııı 
let icat etmi~tir. Bu Alete~ 
ba ismi vcr~lebilir. Alet, bir 
balonuna 40 metre~ 
ipte ballanan 12 santime~~ 
ğunda bir IJombadan b8eb 
deARCJir Ba balonlar ııava ~ 
lan smmnda ~ 
yor. Eler bir tayyare bU bO 
dokuııacr.k oluna boOib* ıı 
ve tay,iZeyi berhava f!Jytll 

Resi 'Ddc bombayı icat ede' 
bonıbasile beraber gö~ 
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~daie--
Sossuz dil 

1 ()s~Aounz Halid Zi:ra Uşaklı· 
~rde 1 ~· birkaç seneclcnberi snze· 
~lliıı: Udutunıuz lenkid makale· 
~ı Sotı~ nıüsahabelerinin bir kıs· 
"'1111f. b ata dair(l) adı altında top· 
~ ~~d U kitabın üzerindeki "Cild: 
..._ taı~nı, hu kısma girmemiş o 
~ ae~:rı da yakında tekrar oku· 
~_tıı lne nail olacatımızın müj
~ ~:Yabfliriz. Halid Ziya Uşak· 
S 1 •dını şana erdirmiş bir sıı· 
l~da tin ~enkidin ne 1'adar naıik, 
~lht~ nıuşkil bir iş oldutunu bir 
~be · onun bir şairi, bir roman· 
-~ 0~ennıemesi tok aAır bir hü· 
~ bilir; ıentleri meyus etme
~~~~Şınası gayet tabitdir. Faka! 
:'!'.'1ttrn aşka, adını hürmeUe anma· 
~il ış, zevkine inanmış olan ka· 
~tr~ karşı da bnyük bir nziCesi 
b ~j lençlcrl lep·ik etmek itin, 
~~ lsı~tlne de ~·anlış bir fikir Ter· 
~atı Yemez. Dotrusu onun lenkid 
~ ••a~ı okuyanlara da oldukta ağır 
~ ıre terettüp eder: onların 
~~diy~en, okudukları makalenin 
~ç b·ı duşGnmeleri Ye bir üstadın, 
lıt ~ ır lstidaddan bahsetti#ini, is· 
~1eınez ona milsamaha ile baka· 
$1fı!&ıönGnden katırmamaları 
~~l · ICarilerinin bunu unutması 

llıii i de, Halid Ziya Uşaklıııil glhi 
\. b llekkldi elbette tok düşündü· 
~111 :ha ilk şiirlertni nya roman· 
~dil '~reden gençler, Osladların 
~:rı ile meşgul olmamalarından 
~--- ederlerken bu noktayı h:ıtır· 
~ letirmfyorlar; lıer hO)·ük mu
~ '1.11 bu nazik ,.e müşkll '"azifeyi, 
S ~ i!a Uşaklıgll'in • 8ÖsterdilU 
l'tııı e oltü ile Ha etmesıni de bek· 

'tiz. ,. 
, Qla dair'in birinci cildinde e"· 
Jıa~kuyamadı!ıım ''cya her n:ısıl 
~rlıYamadıAım makaleler de 

~~ : nıesela kitabı :ıtan "Hakları 
..'!, 'dlı makale ... Halid Zi)·:ı Cşak· 
~ lıtni de illifatklir bir cümle ile 

d l~tfunda bulunclultu bu ya
lı..~•, eski terkipli, arabt Ye forisi 
,"lı) tlerc Pek fazla yer Yeren y:ızı· 

r~ itiraz edenlerin. o stislü dile 
or'llcnıerin hakkı oldui(unu ~öy· 
111.' ~$ki yaııl:ırını okurken ken· 

~ıı de bir ez:ı duyduğunu YC 
~t t @ururu okşıyohilccek bir m:ı· 
le Olnuy:ın lıir istihzn ile güldü· 
~" iılrar edi)·or. • • 

' 11d Ziya Cşakhgll e<ıkl s;.sın dil· '•"r 1 . b " •... • ı Wcrcli; şüphesız ugunırn 

tında da onun izlerini lıulınak 
dir. Fakat artık onun yazılarını 
1 >'adırgamaclan, "Bunu böyle 

'le ne lüzum ,·ardı?., deme· 
~0~uY'llbiliyoruz \'C Halid Ziya 

, 
11il'in büyük kıymetini dalııı 

ııı.~lı1·oruz.Hntırımıza bir sual ıe· 
· ··~itin o lisanını sadeleşlirc· 

tide tdelıiy:ıtı - Cc<li(le'nln öteki 
, trı ar:ıpt:ı ,.c forist J\elimelcr
G~llhaneı .terkiplerdrn kurtula· s r~,, Bu i!IUDlin Ce\•tıhı dn pek 
!it hıııunu)·or: Halid Zi:ra Uşaklı· 
-._lisanın sfisünden b:ışka şeyler 
~dı ,.e asıl onlar itin büyüklü; 

r de ise sadece süs vardı ,.e 
11 itin 0 süstl'n kurtulamadılar. 
~~ldıracnk olsalar altınd:ın b_ir 
. tıkacağını Jıili)'Orlar .. llnhd 

l l•klıgll lfı.rf ııe Siualı' ı, sade 
lleceğimiz bir lisanla tekrar 
~ ~ornnn gene eski süzelliiti, es· 

lınliği ne duruyor; Cenab Sa· 
ıqtırı•ın \'e) 0 Süleyman ?\nzif'in 
~tını bugünkü dilimize çc\'irin, 

dıır Z&\'allı ceylcr olduklnrı 111 r'ii ., 
llt llüz... . " 

bakışın bir paradoks tıibı go· 
~ ama Hntlt Zi~·a Uşaklıgil'in, 
~~in sadeleşmesi, o Jüzums.uz 

ilen silkinmesine en çolc hız· 
'latden ınuharrirlerden old.ulunu 

ttrnek kııblldir: o bize hır nes; 
ı 'len başkıı şeyler ko:rmalı öl· 

•e bö) lelikle türktcmizin süs· 
~ kurtulm:ısı kabil olduğunu 
lirdi. 11 .. lid Zh a Cşaklıgil, kırk 
e~'clki li nnınn sinirlcncnlcre 

/trı~or; r~knt :ısıl kendbi hak· 
' tilnkil Hzim s[i5e "haklı,. ola· 
rı;rıc., r:ırmt7 i de, bir dereceye 

t l.1:ıhli c<;eri sa) o bilir. 
Nurullah ATAÇ 

Cenaze ilanları 
-, LAN, afl11 'e bunlara benzer hususi nıahlyetteld Uinlar i 

itin 11ehrln alııtı1m13 ve nihayet belediyece münaalb görtt.

1

! 
Jerek ilin §irl,ctlerlne blldirllmi:J olan me,·ldleri vardır. 

Her yere aellılg\izcl llan ,.e rekli.rn yapı3hrJlamaz. Bu tch· 
r:.:ı s~-cr:,;ını bozn:aktan sarfınazar, bir saygısızhk da ifade ·
der. Halbuki, gayrimüslimlere alt cenaze lıtlerlnl teahhüd eden 
birtakım mlleS&eseler 'ardır ki, bunlar ayni zamanda bir itan 
yaparak ceaaze merasiminin nerede olduğuna bildirirler. Bu itan
lar kaim siyah çerçe\·e içinde kilelik krt'ada kiğrtlar üzerine ha. 

35 kuruşa satılan ceviz 
içi 100 kuruşa çıktı! 

ııhr. 

T atlıcllar, pastacılar: "ya f iatları yükselteceğiz ve yahutta 
mallarımızın kalitelerini bozacağız. bu ne hal,, diyorlar 

Bu mües1eSCler, böyle cenaze llinlannı gelişigüzel her yere 
yapııtınrlar. Mekteb kapılarma, cadde üzerinde muhtelif yerlere, 

• aiaçlara, apartıman kapılanna aııarlar. 
Fakat bu gibi Uinlann daha saygısızca asıldığı yerler de gör

dük. 
Ezcümle: 
Sirkeci gannın bahı:c kapun üzerinde de böyle cenaze ilin. 

)arından birkaç tanesi \'llr. 
Ne oluna olsun, bunlar birer cenaze mcrnsimi tebliği olmak· 

la beraber mahiyeti itibarile ilandır. Kaldı ki cenaze ilanı gibi, 
lnıanlann sinirleri U7.crindc de fena tesir yapacak mahiyettedir • 
Böyle ilinlann ~mi müe.'iseııclere alt yerlerin du,·arJanna, kapı. 
lanna ve mekteb do\'ar ,.e k:ıpılarma yapıştırılması kadar saygı
sızlık dllşUnülcmez. 

Bu Hanlardan birkaçını da Damdosyon mektebinin kapısı 

önünde gördük. 
Filhakika bunun itinde bir kili5e mcnuttur. Fakat dı15anı 

mektebd!r. Kilisenin kapısına ,·cya du,·arma yap115tırılması ma. 
mr görtilcblllr, ama, mekteb kapısına, du\'&nna asılma.oıına . nasıl 
müsamaha olunabilir? 

Alikadarlamı, bu gibi lllnlann nerelere yapıı;hnlabilcceğlni 
tayin \'O tesbit ederek bu müesseselere bildirmesi gcgrek değil 
midir? 

Bilhassa garm bahçe kapısı du\-arlan üzerine asılmuı yal· 
ruz re•mi müessese olmak itibarile bir saygısızlık değil, ayni :r.a. 
manda 15ehrln de hu7.uru · ,.e sinirleri bakımından bir teca\ U:ıdür. 

Cenaze lllnlan etrafı siyah '\'e kalın çe~,·eler i~lne almdığı 

l~ln ç~k calibi dikkat oluyor. Trendl'n çıkıp girenlerin böyle ce
naze ilinlariyle kar:Jıl~ma!lı epeyce hazin olmaktadır. Kaldı k1 

buralara afiş, ilin Mılması da memnuclur. 
Bu hesaba göre yalnız menetlllttek bir ı, değil, teczlyeyl 

maclb bir küstahlıktır d:ı. Dal. ·------···--....... ·····-·-·· ...... ·····---·····-·················----.. 
Şehir Meclislnln 

Nisan devresi 
Reisi cumhurumuz 

Irak krahnı 
tebrik etti 

Son günlerde vaki ihracat piyasa· ~ikar \'esilesi yapmağa kalkı;;:ınlar 

da mühim hadiseler yapmış bulu· k~ısında hasıl olan bu vaziyete 
nuyor. Ezcümle iç ce\•izinin fazla nasıl rıza gösterelim? Türkiycnin 
miktarda Alman)·a tarafından çe- hemen her yerinde ce\·iz yetişir. 
kilmesi dahilde cevizi birdenbire Memleketimizde epeyce de stok mal 
90-100 kuruşa çıkarmıştır. meycut olduğunu haber aldık. 

Bu münasebetle tatlıcılar ve ceviz Bu takdirde talip var diye ceviz 
üzerine iş yapan pastacılar büyül( riyatlannı bu kadar yükseltmeğe 
mü~küller karşısında kalmışlar ve niçin müsamaha olunuyor? Ceviz 
mallarına zam yapmak için müra· ıçı en fazla 45 kuruşa çıkmıştır. 

caate hazırlanmışlardır. Tatlıcılar· 30 kuruşa satıldığım çok gördük. 
dan biri matbaamıza gelerek vaziye- Hatta geçen yıl toptan 22.5, 25 ku· 
ti şöylece anlatıyor: :-uşa satılmıştır. Birdenbire Şam fıs 

''Tatlıcılık biraz da cevizcilik, tığı gibi kıymetlenen bu nesne 
Şam fıstıkçılık gibi bir iştir. Bizim memleket dahilinde en geniş ticar::t 
mevaddı iptidaiyemiz arasında bu c:ahası olan tatlıcılığı altüst etmiş· 
kuru yemişlerin bü~iik yeri vardır. tir.,. 
Kaldı ki su böreği ve börek yapmak Pastaalardan biri ile de konuş· 
vaziyetinde bulunğum için benim tuk,, diyor ki: 
gibiler bir de et meselesi karşısın· "Bizim işimiz daha fazla yemi~ 

dadırlar iledir. Yaş olsun, kuru olsun pas· 
Bugün halk için 9n ucuz mikyasta talarda sarf ettiğimiz yemiş miktarı 

yemek börek ve tatlıdır. Ve rna· mühim yekuna baliğ olur. Bittabi 
lum olduğu üzere kış · mevsiminin pastalar, me\-addı iptidaiyesi nis· 
en çok kalori verebilen gıdalarından betine göre ayarlanmış fiyatlarla 
dır. Biz gerek tatlı ve gerekse börek satılır. Halbuki bugün ce\'İZ fiyat· 
fiyatlarını, piyasanın normal hesap· ı lan dehşetle yükselmiştir. Gariptir 
lan üzerine istinat ettirmiştik. Bu· !d bizim imalatı:::•" cümlesinden 
gün su böreğinin kilosu 40-60 ku· ' olan pastaların, kurabiyelerin çok· 
ruş arasındadır. Tatlılar da 35 den :arında esas cevizdir: 
başlıyarak 80 kuruşa kadar çıkar Biz bu\-aziyet karşısında ya fiyat· 

Birinci sınıf tatlıcılarda saf tere· lara zam yapacağız veyahut da ce
yağı ile yapılmış tatlılar 80 kuruş· viz diye aldatıo ~yler koyacağız. 
tur. Bunların biraz daha aşağıları Nitektm bir takrm müesseselerin 
60-70 kuruş arasındadır. böyle hareket ettiklerine şahit olu· 

İçine ceviz vesaire gibi şeyler ka· ı yoruz. 
rıştırılmayan l~kma 30-35 kuruşa Bu memleketin umumi sıhhati 
satılır. Hurma tatlısı 35·40, tulum· bakımından da çok mühimdir. Biz 
ba 30-35 arasında satılır: kendi hesabımıza cevizin bu kadar 

Fak'dt içine ceVfı veya pm fıs· pahalılaşması için bir sebeb görmü· 
Şehir Mecliıi Nisan devresi i~

timalarına bu sene - nisanın ilk 
günü cumartesiye tesı.rlUf ettiğin
den ve öğleden tıı>nra tatil oldu
ğundan - P'Wil:-~eıi t;ti:ıünden iti
baren b:ı~layacaktır. 

Şehir mechsinin r:szn devreı;i 
ruznamesinde bir çok mühim me
seleler bulunacaktır. Şehir ve vi
layet bütçeleri, belediyenin istik
raz edeceği bet milyon lira ile ya
pılacak işler, otobüs, yeni açılacak 
yollar, istimlakler, meydanlar, 
parklar meseleleri ve &ııirc bu içti· 
ma devresinde müzakere mevzu:.ı 
olacaktır. Bu itibarla meclisin on 
beş günlük müddet zaı fında mü
zakerelerini ikmal crlt miyeceği ve 
bunun için devrcni:ı uzatılması 

için bir karar verilcce?i muhak
kak görülmektedir. E&asen nisan 
devresinde bütç-: m:izah·rcleri do· 
layısiyle ekseriya devrinin temdidi 
kararı verilmesi zarureti hasıl ol
maktadır. 

Ankara, 24 (A.A.) - Irak kra- tık konulan baklava, sanburma, yoruz. Dışarıdan talipler çokmuş 
1ı majeste birinci Gazinin doğu- bülbül yuvası, dilber dudağı vesaire \'e mühim miktarda ceviz ihracatı 
mu yıldöünmü münasebetiyle, gibi tatlıların asgari fiyatları 60 oluyormuş. Pekala, mükemmel bir 
Reisicumhur İsmet Inönü ile Irak kuruştur. şey, fakat, memleketimiz kendisi· 
kralı arasın.da aşağıdaki telgraflar, Şimdi bu \-aziyete nazaran bu fi- ni doyurduktan sonra bu işi yapa· 
teati olunmuştur: yatların derhal yükselmesi icap et· bilir. Yoksa ben•cevizi 100 kuruşa 
Majeste birinci Gazi - Irak kralı mektedi.r alacağım buna mukabil ceviz ihraç 

BAGDAT Bir kilo cevizi 100 kuruşa aldığı· edilecek, kendi hesabıma bunu an· 

tiç nisan pazartesi günü yapıla
ca'lc bu devrenin ilk toplantmnı 

Vali Lutfi Kırdarın açıp iki devre 
arasındaki müddet zarfında ıehir 

ve vilayet itlerinin takip ettiği 

seyir ve inkiıaf hakkında ıöz ıöy
leyeceği muhakkak görülmekte -
dir. Bundan sonra derhal müzake
relere geçilecektir. 

"Majestelerinin doğum günle- mıza göre ve her kilodan asgart 100 lamıyorum. 
rının yıldönümü münasebetiyle gram kadar da çerçöp çıktığına na· Bir taraftan da öğrendiğimize gö· 
samimi tebrikleri'mi ve şahsi saa- zaran bize bir kilo ceviz 110 kuruşa re istihsalMımızı Türkiyeyi doyuı
detleriyle dost ve kardeı Ira'k falan mal oluyor. duktan sonra ihracata da müsait o· 
milletinin refah ve ikbali hakkın- Bir kilo tallı içinde en aşağı 250 lacak kadar velut imiş. O halde ni· 
daki halisane temennilerimi tak· gram ceviz vardır. Yani yalnız tat· çin dahilde ceviz bu kadar almış 
dim ederim . ., lmın cevizi 25·30 kuruıı tutar. Ha· yürümüştür? 

ismet lNöNU muru, yağı, imaliyesi şusu busu ol· 
Fehametlu İsmet lnönümüz, duğuna nazarann biz bunu nasıl 

ANKARA 60·70 ve hattft 80 kuruşa satabiliriz. 
''Doğumumun yıldönümü mü· Satsak bile nasıl para kazanabiliriz? 

nasebetiylc irl:ll buyurulan tel- Satmasak halk bu kadar yüksek 
grafnamei alilerini ansamimül- fiyatta tatlıları nasıl alabilir? 
kalb teşekkür ve zatı devletlerine Bir taraftan da et fiyatlannm art· 
sıhhat ve refah temenni eyler ve ması su böreği, boğaça \'e bu ka· 
müveddetimizin devamını .dile- bil hamurlulann da fiyatlarında bir 
rim .. ., artım \'ukua getirecektir. Görülüyor 

GAZUEVVEL ki bu vaziyet, memleketimizde ha· 

Fotoğraf makinasi 
isteniyor 

yta pahalılığını mucip olacak kadar 
ehemmiyet alıyor. 

Ceviz memleketten ihraç oluna· 
bilir. Nihayet yurda döviz girmek 
demek olan b uişe biz de elbette bir 

Vaydmamn idamı 
istendi 

Paris, 24 (A.A.) - Müddeiu
mumi, katil Vaydman hakkındaki 
ithamnamesini okumuı ve maz
nunun idamını talep etmittir. 

Müddeiumumi pazartesi &ünü 
de katilin cürüm ortakları Roıer 
Million ve Jean Blanc, Collet Fri
cot hakkındaki ithamnamesini o
kuyacaktır. Veraay cinayet mah
kemesinin önümüzdeki hafta ıo-

A2. kullanılmış Leika fotoğraf 

makinesi, veya kontax objektifi sat· 
mak istirenlerin matbaamızda foto 
Aliye müracaatları. 

memleket evladı sıfatile razıyız. nuna doğru kararını vereceei tah
Fakat bunu memleket içinde bir ih· min edilmektedir. 

Beiediyelerin faaliyeti 
böyle olmah ! 

I• ZMİR ''lliyetlne gelen maUimata 
nazaran ıon fırtına esnasında Ke. 

malpL':ı kazası merkezinde 10.000 ldremld 
uçmuş, Parson n ı:ılrc köylerinde 3000 
klrcmld kmhnı~. 

Avrapadan btanbul için bir tehir JS· 

marlamak daha ucuza gelmez mi, bir araı. 
tınak ne olurf 

Gördünüz mll beledlye)i? 
Şehrin zararını tesblt etmek için bü

tün e,·Jerin klrt'mldlcrlne ,·armcayıı kadar 
sayını,. 

* * * 
"ulhU tehdit eden mesele 

kaldı mı ? 
• 
1 NGtLIZ ,.e Franını dlplomatlarmın 

kanaatlerine göre, sulbü tehdld c-

den tehlikeler ılmdlllk zail olmut
Doint ! 
l'organ gitti, ka,·ga bitti. 

*** 

Kolayı dururken 

B ELED1YE imar mlldilrlüiünU ~ 
ziyade talniye ana etujlllden 

mUtehasııs Prostun mlltaleuı almmak •11.; 

rctlle A nupadaıa daha bazı mlltehau•lai 
celbt'dccekmit. 

Ne zahmet yahu! 

*** 

Ragbetin yeni tazahuru 

A KŞAJI ıazete.ı tö1le fazl)"Or: 
"Bolaalçlne raibet artıyor. Geçen 

Jd nparlar daha fazla yolcu tqıchlar." 
Raibctten kut bu yıl oldupna göre, 

demek yolcu azaldıkça raibet artm11 olu-
7or. 

O Jaalde f1l yeni mtem Denbbank n. 
parlan geldikten sonra Adalara, Modalara, 
hatt& uzak nh.lllere rağbet ama almııı yU.. 
rtlmUttür, ldmblUr! Mim. 

Bu vaziyeti önlerr.:k lazungeldiği· 

ne kaniiz. Aksi tekdirde pastalar, 
tatlılar \'e bütün bunlarla yapılan 
şeylerin fiyatları artacak veyahut 
artmazsa kaliteleri düşecektir.,, 

NOT: Biz şikayetleri aynen yaz· 
dık. Filhakika piyasada en fena ce· 
viz içinin 90-95 kuruş fiyatla satıl· 
dığını da öğrendik. 

Bu şerait altında tatlıcıların ve 
pastacıların yerden göğe kadar hak· 
lan \'ardır. Bu yüzden bir ihtikar 
olup olmadığının süratle tetkik e
dilme i lazımdır. 

Tasfiye edilecek 
şirketler 

Tramvay ve Tünel hisse
darları Nisanda 

toplanacaklar 
Hükumetçe bu ay başında te

selüm edilen İstanbul Tramvay 
Şirketi ile "Jstanbul mülhakatın

dan Beyoğlu ve Galata beyninde 
tahtelarz demiryolu · Türk ano
nim şirketi,, (Tünel) heyeti umu
miyeleri nisanın 28 inde şehrimiz
de fevkalade birer toplantı yapa
caklardır. 

Esasen hissedarları aynı kimse
ler olan bu iki ıirketin o gün saat 
14.30 ve 15 de biribirini mütea
kip yapılacak olan fevkalade hey
eti umumiyeleri firketlerin yeni 
merkezi olan lıtiklil caddesindeki 
Batte hanm~a yapılacakt;r. 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin 
fevkalade heyeti umumiyelerinde 
Türkiye hükUmeti tarafından imti
yazın satın alınması ve satın alın
ma mukavelesinin tasdiki dolayı

sile her iki şirketin de fesh 'Ve tas
fiye haline konulmasına karar ve
rilecektir. Bundan sonra tasfiye 
memurlariyle bunların salahiyet 
ve ücretleri tayin edilecektir. 

Ayni tekilde mürakiplerin ta
yini <le yapılacaktır. 

Ayni grupun tesis ettiği ıirkct
lerden olan Elektrik Şirketi ldaha 
evvel hükumetçe satın alındığı ve 
tasfiyesine karar verildiği için 
Tramvay ve Tünel Şirketlerinin 

de tasfiye haline konulmasından 

sonra her üç ıirketin de tasfiyesi
ne de geçilmiı olacaktır. Gene ay
ni grubun müzalıeretiyle kurul
muş olan Satye şirketi de tasfiye 
halinde bulunmaktadır. 

-0-

Tayyareci Vecihi 
Almanyadan döndü 

lki ıenedenberi Almanyada tah
silde bulunan Türkkuşu başmual
limi tayyareci Vecihi dün memle
ketimize dönmüştür. Vecihi tay
yare inpatı üzerinde olan bu ihti· 
saı tahsilini Almanyada çok iyi b\:" 
derece ile bitirmiş ve diplomasını 
almıştır. Vecihi dün akşam Anka
raya hareket etmiştir. 

Teşekkür 
Sevıili oğlumuz Rüstemi pek 

ıenç yaşında kaybetmekle duydu
ğumuz derin teessür ve pek bü
yük kederimize, cenaz~ merasi
min:ie bulunmak ve telgraf ve 
mektup göndermek suretiyle iıti

rak ederek bizi teselli ve taziye e
den zevata ve bilhassa bu felaketi
mize pek yakından iştirak eden 
Sayın Bay Ref.ı"'lc: Selimoğlu ailesi
ne elemli kalbimizin derin tetek
kürlerini sunarız. 

Abdül - Ali Emircaıı 



• un ya 
başını 

hır müddet 
d·nıeyecek ! 

RACANIN 
HAZiNELE 

Baştarafı 1 incide ettim. Ben de, halk gibi, dünsn usl- dirmek için geçen seneler zarfında 
gibl, mllıt 1stik1Alini feda etmcksl- hlinU ciddi bir şekilde telıdid ede - b:ışladığmuz mücadeleye devam c.. 
zin, !ngiltcrcnin ticaretinden ve cek mahiyette hulun an son Avrupa deceğiz. Sulhün idamesl için elzem 
milll mUd~aa kU\'\'etinden istifnde hlldiııelerlnden dolayı son derece olan haltkm galebesi ,.e sağlam ik
etmektir. Esasen Danimarkalılar mliteessir oldum. Beynelmilel ,anar- tısadi mUnascbeUer tcntini için im. 
ticari mllnasebeUe ve ırk bakımın. 1 şinin bu yeni delillerl, hak , c niza- ktın nispetinde çal~aeağız. Bu mU
d:ın İngilizlere çok yakındırlar. mm idamesl ve sağlam jktısadi mü. hlm ve mUstncC'l vazifeyi yaparken 

"Diğer tnnı.ftan, Danimarka 1n- na.sebetlcr temini için bütün mem- bUtün v tnndıışlanmwn sadakatle 
gilterenin tcsbit edeceği hwmst bir leketlcrin bir nn evvel blrleşmcsL \'C bütün kalblerilc bize ynrdım e- -

BAŞROLDE: Şeyh Ahmet ve Şeyhin Aşkı filmlerini yaratan 

RAMON NOVARRO 
MUS1Ki KISMI: M. C. ve tlSTAT CEVDET KOZAN. ŞARKILAR: NADİR 

HAMlD D!KSES - K. SAFI YE tip tayyareden fazla miktarda in. ne her znmnndnn z.iynde ihtiynı: ol- deceklerinden eminiz.,, 
Filme ilave: 1 - Bursa Scnfo nisini - Türkçe sözlü ve musikili olarak. 2 - Memleket g:u:e· 

şaya hıu:ırlanmakt'adır. duğunu gösteriyor. Tebdid nltında Hull, dOn 8ğleden sonrn vaziyet 
tesi: Bulgar Başvekili Ankarad a. İstanbul.da seçim, Pera - Şi§li maçı. İçinde sekiz maklnelitUfek bulu- bulunan dUnyn sulhUnU kuvveUen- 'hnkktndn ltuzvclt ile görü§?Df.iştür. 
Sipahi Ocağındn Kehraman Süvarilerimizin iıtirak ettikleri büyük yarışlar. nacnk olan bu tayyareler sruıtto 

280 ntil silratindo olacaktır. Danı • 
marka havn kuvvetini takvh·e ede. 
cck olan bu tayyareler harbdc lngi
llz tayyarelerlle beraber çalışacak. 
ur.,, 

Almanyada ham madde 
buhranı 

Gene ayni gazeteye göre : 
"Hiticr, Frnnkoyu d;:ı Roma -

Berlin mihverine almaya çalışmak
tadır. Almnnya lspnnyamn maden 
ihracatını kendisine çelonek arzu. 
eundndır. Zira, Almanyndak.i ham 

madde buhranı o derecededir ki 
bir mUddet sonra si1Ah imalatı du-
racaktJr . ., 

japonyanın bir "dosluğu,, 
Londra, 25 (A.A.) - Daily He· 

rald gazetesinin bildirdiğine göre 
dün akşam Berlinde Kiao - Çeu 
müsteınlekesinin Almanyaya iade 
sinden bahsedilmekte idi. Bu hu
susta Daily Herald .diyor ki: 

"Kiao - Çeu bir ticaret üssü o
larak pek faydalı bir müstemleke 
teşkil etmekle beraber Almanya 
için iktısadi olmaktan .ziyade sev
kilkeni bir 'kıymeti haiz olacak-
tır.,, 

Diğer taraftan N evs Chronicle 
gazetesinin öğrendiğine göre, Al
manyanm eski büyiı"'k Okyanus 
milstemlckcleri olan Karolin ada
larırun iadesi, Milletler Cemiyeti
nin mandasına istinaden bu ada· 
lan idare etmekte olan Japonya 
tarafından Berline teklif edilmiş-
tir. 

Bu iade teklifi, eski Alman müs· 
temlekelerini ellerinde bulundu
ran diğer idevletlere karşc bir hüs
nüniyet misali olmak Uzere yapcl-
mıştır. 

Bu teklif ile beraber, aşağrdaki 

garip şart koşulmuştur: . 
"Almanya, eski müstemlekelcn 

ni Fransanm ve ingilterenin elin
den alır almaz, Karolin adalarını 
Japonyaya iade edecektir.,, 

İngilterede mecburi 
askerlik 
Londra, 25 (A.A.) - 1mpata

torluk müdafaa komitesi toplan
mııtır. Müzakereler esnasında 
milli hizmet planının takviyesi için 
derpiş edilen tedbirlerin tedkik c
ldildiği siya i mahfellerde söylen
mektedir. 

Parlamento koridorlarında be
yan edildiğine göre İngilterenin 

askerlik hizmetini, gerek mecburi 
hizmet şeklinde, gerekse Ingiliz 
ruıanelcrine daha uygun, fakat bi
rinci şekil kadar müessir olabile -
cek bir §ekilde l-:ıbul etmeğe razı 

olup olmıyac.ağı keyfiyeti sual-: 
şayan görülme'ktedir. 
,Cetegardda hukumetin yalnız ek
seriyetin değil, ayııi zamanda mu
halif partilerin de müzaherctini te
min etmeden böyle mühim bir ka
ran ittihaz ede"ll!yeceği göriilmek 
tedir. 

Başvekil ile amele partisinin 
başlıca erkanı an!mda <l••r yapı

lan görüşmelere hususi bir ehem
miyet atfedilmektedir. 

Macar Hariciye 
Nazırının beyanatı 

Bugün saat 1 ve 2,30 da ten.zilli tlı matineler 

• 1 m:fiWır. '&~Wı1Hilluı l ~~1!1 nWJRWJ~~]f[iı mIDll ı 1 l~!ı.Jr.ı;.;ulj~iıı.llı!lll..ii!••lll.uı.ıı:!ll 
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' F: im ·~ lUJ ~ c N GöRECEGtNız BUYUK FRANsızcA FlLM fı1 
"M . .. t k 1 J • R :m [\ [( tı ııt~ . ac~rıstan, m~Ş ere .~ese e erı _ omanya mı lf\l'i),, J1 SEVEN -AŞKIN, ZEVKiN ve ACILARIN YAŞAYAN B 

ıle dogrudan dogruya muzakereye amadedır,, l 'fü KADININ HARiKULADE VEMOESSIR ROMAN( ~ 
Budapeştc, 24 CA.A.) - Par.! Macar kıtaatı, Rütcnya halkı. ~ifi Sinemasında N ~ 

Himento komisyonunda, Hariciye 1 ıııı karşı Scntetycn milliyet poli- •ii D 4 MıGA LI KA Dl Nazırı Kont Ccaky Rütenynnın tılmsı nıhuna göre muamele et. :I!! 
süratlc ve hatta bazı tehlikeler miı>tir. Bu politikaya göre, Ma - iMi il;! 
göze alınmak suretiyle işgal c - caristanın bütün sadık tebaası lL !m ~~ 

dilmesi sebeplerini nnlntmıştır. san f~rkı _olmaksızın knrd~:- ~ifi Baş Rollerde : GLADYS GEORGE - VVAREEN VVILLIAM- JOHN BEAL i 
Her &eyden evvel, Almanya, ler. Sıynsı ve askeri icraat hıç s1•1; A . M 1 ,_ t a t - ve P"ramunt dünya havadisleri k: 

Sı · h · ,. . . .. • , : yrıca. cm ene g ze csı .. , İtalya, Romanya, Polonya \:e o. ştip esız .ı.•facarıstanm prestıJını .:f B •. t 
12 

,,
5 2 30 

d t ·lt>tl mat'neler -~ 
. • . • :: ugun saa .~ ve , a enzı cı ı t • ~a!:I' 
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lazımdır. . BUyük Bntı devletleri Macaris-
Macaristan, Alman ricalinin tan hakkrnda anlnyıg göstermiş. 
üsnüniyeti olmadan inkişafmın ler ve Macaristanm Yugoslnvya 

bugünkü derecesine crit;emezdi.B. ile olnn mUnnsebctleri iyileş _ 
Hitlerin, kuvvetli ve müstakil bir miştir. 

Macaristan lüzumuna dair olan Csaky, Romanya jlc nnla:l-'1-
noktni nazarını ciddi bir suret. şa doğru olan gayretlerin de de. 
te nazarı dikkate almakht;'lmız vam edebileceğini kaydcyledik -
icap eder. ten sonra, Memel'in ilhakı ile ta.. 

Macar hUkQmeti, Rütenyadaki rihi \'e etnognıfik prensipin bir 
icraatının bizzat kendi vasıtaln. - kere daha muzaffer oldul1\lnu \'e 
riyle yapılmasmıı bilhassa lüzum Trinnon modelinde olan Vcrsay 
görmiiştür. Yugoslavya dürüst mualıclesinin yeni bir darbe ye. 
bir hattı hareket ittihaz etmi~ - diğini söylemiş ve sözlerini eu su. 
tJr. Fakat Romanyanın hattı ha. f.1Ue bitinni§tir: · 
rekctl maa'l~sdf nf t~rcddıtJ Düıtya. barı§m n 
muştur. Macar hükumeti, Roman du~u zannetmiyorum. Unsur -
ya hUkumeUnc her halde RUten. lann muvazene bulmakta olduğu 
yayı alacağını bildinniştir. Bu- her gUn biraz daha aşikar olmak 
nunln beraber, Macar kıtantmm tadır. Kal'§ı karşıya bulunan ta.. 
Romanya - Rütenya hududu bo. raflar, diğerinin meşru menfaat. 
yunca hareketi Romanya aleyhi- leri için büyük bir anlayış göster. 
ne müteveccih değildir. Pnkat bu mck mecburiyetinde bulunacak -
kıtaata karşı tahrik edilmeden lardır. 
yapılacak bir taarruz harp de. 
mektir. Maalesef, Romanya çok 
ciddi askeri tedbirler almış ve bu 
vaziyet B. Gafcnkonun başladığı 
yakl~mnyı wrlaşlınnfştır. Ro -
manya muhtelif arazi rnutalebc. 
sinde bulunmuş ve bunlar ~iddet
le rcddedilmiııtir. Macaristan, Rü 
tenyaya muhtariyet vaadctmiş -
tir. Bunun manası, bu toprakla. 
rın devletler arasında taksim e
dilemiyeceğidir. Mac:ırist.ı.n, müş 

terek meseleleri Romanya ile doğ 
rudan doğruya müzakereye ama. 
dedir, fakat Romanya müzakere
cilerinin arkasında seferber bir 
ordu bulunmak şartiyle1 

Huzurun ve nnlnyıı;ıın orta Av. 
rupada mümkün olduğu kadar 
çabuk tessüsünde Macnristanın 
büyük menfaati vardır ve-yeni ih· 
tilAflar ihdası fikrinde değildir. 

Yugoslav hükümetl takip etti. 
ği hattı hareketten dohıyı bü • 
t.Un Macar milletinin kendisine sa 
mimi b1r minnet borcu olduğu ka 
nnatindedir. . 

Nazır, Polonya hakkında hara. 
retli spzler wyl dikten sonra, 0-
losin hükumeti tarafından takip 
edilen ormanlarm tahribi siya -
setinin Macar ovasını sularuna 
bakımından nasıl bir tehlikeye 
koyduğunun bütün büyük devlet. 
ler tarafından teslim edildiğini 
kaydeylemiştir. Prağ hükume -
tiyle Pre!burg blikUmeti ara -
sında zuhur eden ihtilüfiar, Vi-

* * * 
BuC:apeşte, '24 (A.A.) - Res. 

men tebliğ edilmiştir: 
Rütenyadaki Macar kıtaatı, 

Ung vadisindeki deıniryolunun em 
niyetini temin için, Unt; şehrinin 
batısında müteaddit no'ktaları iş. 
gal ctmişleriiir. 

Malumdur ki, Slovakya ile Rü
tcnya arasında hudut hiçbir za
man tesbit edilmemij ve bu hal 
geçmişte dahi daimi ihtilaflara yol 
açnuştır. Bununla beraber gele
cekte her türlü münakaşalara ma
ni olmak için, muhtelit bir Ma. 
car • Slovak komisyonu kati hat
tı tesbit edecektir. Buna binaen, 
Macar hükumeti Slovak hükfıme
tiylc temas tesisine çalışmaktadır. 

Budapeşte, '24 (A.A.) - Hari. 
ciye na:r:m Etienne Csaki, Macar 
kıtalarmın Slovak arazisine gide
rek askeri hareketlerde bulunma. 
1 an n ı protesto eden Slovak hari-
ciye nazırının bir telgrafını almış 
tır. 

Bratislava hükumetine gönder
diği cevapta Csaki >derhal tahki
katta bulunacağını vaıdetmiı fa. 
kat Slovakyanın şark hududunun 
henüz tahdit edilmediğini ve bu
nun için bu mmtakada bulunan 
Slovak ve Macar askeri şefleri a.. 
rasında gliçlükler çıkabileceğini 

kaydeylemiştir. 

Csaki, cevabında Macar kıtala
rının Almanyarun muvafakatile as
keri harekatta bulunduklarını tek 

Londra, 24 (A.A.) - Lebrun 
ile maiyeti bugün Londradan ay
rılmışlardır. Kral, Kraliçe, Pren
sesler ve Çcmbcralyn, Victorya is
tasyonuna gelerek reisicumhuru 
uğurlamışlardır. • 

20.000 kişiyi mütecaviz bir halk 
kütlesi, istasyonun dışında bek
Jemektc idi. 

Lebrun ile refikası, kenl:iilerine 
gösterilen hüsnü kabulden dolayı 

hükümdarlara hararetle tqekküıı 

Ira • 
sım Sinemasında f 

• 1 ~ iLK DEFA 30 KISf;A TEKMiLi BiRDEN 4d / 

r- 'Bugllfi S "A. K: 'A YA sinemasın~a ~ 
ı::.ı;Nl "RiEFENSTAB.L'ın'!Otlmpiyad oyunlarına tahsıs e 

etmişlerdir. ve sabırsızlıkla beklenen ve blitün dünyeıda 
Bukingam sarayından ayrılma- gösterilmiş ve gösterilme1cte olan il~) 

dan evvel Lebrun, Krala Beşinci (1936 Berlin Olimpiyadlarmm am, hakiki ve ycgnne fı 
Ceorge'un at üzerinde bir statü· • ~ R 1 
sünü ve kraliçeye kristal bir va- ~~h:iiı S T A D 1 L A H L A ~. 
zo hediye etmiştir. tıı. 

* .., * Gençlik, güzellik ve Spor filmi. Fjyatlarda zam yok 

Paris, 24 (A.A.) - Reisicum- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!5>~ 
Lebrun ve refikası ile Bonnet. bu -·~-J 
akşam Parise dönmüşler ve is tas- .:::::::::::::::::::::::: :::::-·· 
yonda başvekil, bütün nazırlar, Ahnanyada 1: CHARLES BOYER ~ 
yüksek devlet memurları, İngiltere j: DANtELLE DARRIEV• 
büyük elçiliği crkfuu tarafından ;! TiNO ROSSt 
karşılanmışlardır. Halk reisicum- l{ralhk n11 ? il ViCTOR FRANCEN 
buru şiddetle alkışlamıştır. [! GING~R ROGERS 

Mebus seçimi 
~ 

yann 
• 

Baştarah 1 incide 
doğru olan tramvay caddesi baş
tan başa donanacaktır. İntihap sa
bah saat 9,30 da başlayacak, öğle
ye kadar bitecektir. öğleden son
ra reylerin tasnifi yapılacak neti
ce ertesi günü ilan edilecektir. 

ikinci müntchiplerc verilecek 
mazbatalar bugün tevzi cdilmeğe 
başlanmıştır. 

-------------------------
Bugünkü maçı 

Halit Galip 
idare ediyor 

Bugün Fener stadında yapılması 
icap eden Ankaragücü - Fenerbahçe 
maçının hcl<eni Refik Osman Top
tu. Son dakikada rahatsı.ı:lı~ını bil· 
diren bu hakemin yerine Halit Ga
lip Ezgü konulmuştur. 

Sımday Pil~torial' dan: 

Hillerden sonra Almanyamn ba· 
,.ına geçecek sayılan rna~al Göring 
Almanyada tekrar krallık kunnak 

hkrinc taraftardır. Zannedildiğine 
gorc Prusya prensi Fridrih'i kral i· 
lfm edecektir. 

:i FRED AST AIRE 
if ERROL FLYNN 
il VlViANE l~OMANCf; 
~I FERNAND GRA vE11 1 il CLAUDETTE coı..Bf;~ 
fi CLARK GABLE • tı•· 'i .. d' .... n ııt : Dun)anın ye ınCJ - e1' 
!, rikası olan ı;incmanın ~ ,

1 i= tanınmış yıldızları pc li 
Prcm;in Berlinde birçok taraf tar- il ynk:nda fl 

HLAALıt~ lan vardır. 

Çekoslovak yadan 

kaçırllan askeri sır 
Çekoslovakyanm Almanyaya 1L 

hnkı günlerinde Londraya Pragdnn, 
tayyareyle bazı ltiıruıelerin knçtığı 

haber verilmişti. 

"Sunday Pictorlal" gazetesinin 
yazdığmn göre, Pragdan Londrayn 
tayyareyle gC'lcn bu on bir ki3l silah 
mUtchnssıslnndır ve H!tl~rln elin
den çok milhim bir o.skert sırn kn. 

n ~ :: '• 
:: dit ~ ·= ekler ,;,. li Sr.ıraymı ziyaret c~~··::::::::"..:•• 
::::~::::: ::-.::::::: :::-.::::-....... . 

·niP 
Bir kadın 1ayyarecı 

rekoru . 
Palmspring:s. - ı~alifortlın t•) 

(A.A.) - - Amerikan. kaclırı co$ .. 
recilerinden Jacquelınc. d ıı J: 

ı 0.058 metre yükc:ckJiğııı ~10ıı ı;ı 
yüksek uçuş kadın reko 

1S t mıştır. 1\i&.O· ,. 
Bundan evvel Ruth ;~or S·' 

rafından tesis edilen 
metreydi. yana hakem kararının ve bu ka.. 

Amerika H:ıriciye Nazırı- rarla birlikte Knrpat Ukraynası 
nın beyanatı iddiasının da her dakika mefsuh 

Vneinston, 25 (A. A.) - FlorL ol<ıbilcceö'ini isbat eder. Rütcnyn. 

zip etmiştir. 
Bratislava, 24 (A.A.) - Resmi 

mahfellerde söylendiğine göre, Al 
manyamn Slovakyaya askeri ga
rantisini verdiğine dair tanzim c. 
Jilen Alman - Slovak itilafının ne§ 
rini müteakip Budapeşte radyosu 
bir mesaj neşrederek Slovak hU
klımetinden özür dilemiş ve Ma-

car kıtalarının 24 saat zarfında 

sıc.vakyadan çcki!eceğini vadet· 
miştir. 

~ırmışlnrdır. 

Bu sllli.h mUtehassuıları Skoda 
fnbrikalnnııda yapılmakta olan ye
ni bir tayyare lopunu imha etmişler 
ve plAnlarıru Londrnyn getirmiı,;Icr
dir. Yeni topun huııusiyctl en stı_ 1 
nı.tıf bombardıman tayyarelerine> 
bile isabetle atrış edebilecek bir kn 

• 1 oJ • h l' • dndn !ki lıartııhk bir lstlrnhntten av· da bir iç harp tchllkesı, a a ıyı 
d t eden Amerika harici}e na:z:ın Mncari!'tanın yardımım isteme~e 

Hull, matbunta ~nğıdaki bcynnat- sevkettiği zaman, Mncar hüku -
tn bulunmuştur: mC'ti için ya~ılacak ye~ü11e ~ey 

"- Gn ·Lubctlm esnesıncln bey _ °"'c miltccaviz!erinl tardederck 
!' • ,, i ı>l hAdlsderi ynlundan takip Rlltchyayı iımal etmekti. 

Aynı mahfellerde tahliye amel 
yesinin bu sabah başladığı ilave o. 
lunmaktadır. Slovak kıtaları Sob· 
ran:c ve Kalva - Roztok'u şimdi
den tekrar işgal ctmiş!crdir. 

'·"Il Bu hafta çı.~ .. 

' 'I Resimli Hafta \ 

biliyette olmasıdır, -O'ld---~R~~liZ>._ 



------- .•. - . ·. - - .ı:w-·-- --.: ___ -. - . __ .-_z__,..~~-~--_--_---~~-...._--

O hO. 84 Xar1aba'1 K. 
lctırurotarımıı.a dağlt&cağmuı: miiWlatlal'.9 kı,t"llletl 80t Uray' 

) mtlDDihr~ 

\·~ Ura klymetbıde IU nMl7e. kriaW liife &aJnm1aı,, lqfmetıi ceb 
koı aa.a.uerı, mUf&Dib&lar, ıelblae1Ut1er, .._ile• .,.,..yı -1ahil

~ ._lahlyetinl , ... e. 20. H, 'l O Ura ~bl ,_. ~ilu\e ıkart
l' lllllbteut n el)"UI '' Mire. 
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Milli Şefin 
tJatandaşlaTa 
beyannamesi 

~ Bastaraıı 1 incide 
\' "latıdaşlanm, 

t~ lltılJet hizmetlndekf ''uileJerio iç , ·e dı~ sirosct l\leınindc 
b;ıtii 0ldqğu dc-dı:ferde :J"aflJOJ'G.Z. Canlı lnldşnf lınlhıClc olan 
ltıt k: btr .ntilledn, her istikam ette birçok fhli.rntlnrı \ 'C ıncl>C" 
ta Jti karşısındayız. Oumluuiı·etln ,·atana temin cttl{.ri cuU>lyct 
tı.ıı.;:arı, centı olarak ilerletmdıt :bti;roruz. Yatanclnşlar arn· 
~ t huzur Te hür.metin muhafazasını, , ·az.ifelerimfz.in başın· 
, 1 llturoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin, mc.mlcket.in bütün 
~11~\an l'c kıymetli cvltıt1armı hizmet yoluna se\k'<ıtmcktcki 
~lt~"kıretJ, her gfin aaha '%13-ade Jtmdinl .:&tc.rmcktcclk 
~il ı l'e huzu:r 1ç1nde btr ça 1.-a IMayaDnın ınlmc.tlcl'ini 'n· 

~lara tcmtn etmek 'bn~lıea emeJimlaair. 

l\ıiz vatanda(!lanm, 

~ ltarıcı .slruct aalıuııwı fiipbeli Te karışık bir devrincle 
'ııt;~~lljıunu:z, uyanık ~nfzden glzU kalamaz. tnsanhğın 
t'<ı ltlc f&c1aJnr karşııııada kalnlası ihtimali, her zamandan 7j. 

~' 'l'tını§tır. lnsa.ıılık aUetıJ nin mühim ir u vµ, ~l,n :Ül" 

~t e.tı.Jn, :ne vazifeler~ 1riılunacatını 'kat'I Olaı-ak ter 
~ltrı(lğc imkAn )"Oktur. Bu ihtlmaller JC•tŞmnftıl aticaıt ~ne! 
~ &n!UeUcr kendllerini ve insanlığı knrtaracaklıırdır. Kod· 
~~leUe.r~ muhabbet ve c.mni7ctc dayanaa :Wr birlik içlntlc 
~ !l!'ı.nın )'Üksek maııtaati Jçin her feöaklrlljl :y~a 
\ t' Olaıı lmaıllı. iradeli mllletlerclir. Biz. btl .mllleüe.rl11 başın· 
~ ~luııan:ıanıan oldupDlllz l.':aaa.atııü. l1'1Mretle söyli~ili
' ~1lerlıı12do göstcreoclf.ıda ik.alht Nraberllk flc Uıiınat, 

U..Uızın kudretUıe ~·eni bir 'lelll ıeılacatıı:ar. 
.ı\~h vıatandaılanm, 

' ~11rlyet, imar, kültiir, endüstri proıramlamın geniş ,,.._ta deyaıa edecektir. :Fakat bllbaesa kôylü "'-c çif~l bnl· 

'~ kazancım .artınp mal~t seviyesini Jükıe:ltmck, bu
'~ ~entı mlkyuta .ınat n ilk tah9D llllkin1annı bul. 
~başlıca cmeHnılz olacaktır. Büt.U. ~re dii7.enl•ln, halk 

ft~_~e, haııon mcsclelerl;rle 7oğru.1m.uıı, miistaldm Te ~mna· 
~ işleJişfnln semer61erl, hattA lkttadl ~l•n .-ertmU t~ilblı'-

baş:Qıdadır, ka.naatlncle;rlz. 

4ıtz ntaudqlanm, 
~'tt. lİana , .0 riyaset etmekle Utihar ettiğim Cumhurlyct Hn1k 
a;~lsınc yüksek tümadmızı IAytk 1rörmenid isterlnı. Uen l ' C 

~~~ilet Mccllıd .Azası ukad&flarmı, itimadınızı, kıymetli 
'~anct glbl vicdanımısm içinde nıuhafar.a edeceğiz. Size, 
~.~nıa i§lcrlmbln hesabını vermek, biç gözönünden arır
)~~z bir borç olacaktır. Nrk mlUcU, ilerleyen ,.e daima 
~len bir heybetli Tarlıktu'. tçerdekl '1bttyaç1ar vo sıkıntı· 
" lle kadar çok olsa, aıpr<lak:l siyaset btihrnntarı no b.c1ar 
~ij~ııc \•e dolftflk l#)rilnse, biltin bu ~or ı,artların icfnden 
~ bılUettnin SUbar ve refahı artmış ve gentŞl~mi~ olaTak c_'l· 

~•na, samı:mt ve kat'i olarak inanıyoruz, gü,·cn1yornz. 

~liRKlYE REISICUMH'CRU 
C. B. P. Genel U~knnı 

-..... ıs~n."'T 1~01'""'0 
'---~-------~~~~~~~~~~ 

11 
Fransada 1 Filistinde 

~IYanların g'izli hadiseler 
~ f aa1iyetleri Hayfada bDmba ile suikast 
~obıe, 25 (A. A.) - Civar yapıldı 

ti} alarmda çalışan ve Fnuın Kudüs, 24 (A.A.) - Akkada 
~ luııde hi&siyatlannı izhar -eden dükancılar grCT ilin etmeğe ka· 
~talyanıar. hudud haricine çı. rar vermiılerdir. Bunun -üzerine 

totır. hükumet atet sönaürme saati 
f) ilin ctmittir. Buna mukabil Ku· 
1 ~er cihetten Tour de Pin'cle difttt arablar aü'kklnlarmı açmıt-
<te~Uyette bulunan bir İtalyalı !ari!lt'. , 
f)'lı l tneydana çıkanlımetır. Hayfada Avrupalıların oturou· 
il llıeltt.eb, mıntaka dahilinde ç.a in nıahalleck bir bomba patlaya
' ltaıyanınn, çoculdannı orda rai: anbalardan bir kitinin ölme
'<tııağa, icbar etmekteydi. sine, 'bir kiJinin ~ yaralanmasına 
~.lctt-bde bulunan bir haritada sebep olmuıtur. 

l:l\, ~is ve Sııvoic ltnl~·ıuı c- T-ulkerim mıntalcasında iki 
1"rı e"klinde ı:österilmi.ıılir. rakip arap setesi arasında bir 

müsademe olmuJtur. 

Şangtıayda Çinli Bunlar intihabat esnasında faz- [~~~] 
fedailerin yik gördük1erini iddia edenlerdir IÇERVE: 

la a l •I yet·1 e rı" Belgrad, 24 (A.A.) - Ayan rın tanzimi ile refah ve terakki te. • Bcledire, Harbi) ede yapılacak 
1 t yeraltı ~<ı.IA3lna ait proje \e ke~(-

meclisinde bütse projeleri reye min edilebilir. namelcrı ıkmal etmıştir. lO.OOO lı· 
~nghay, 25 (AA.) - Dün ak· 

şam büyük bir yangın, r..tiron Yu· 
sen Kaişa Japon firmasına ait bü· 
yük bir mağazayı \'e Japon konso· 
losluk pÔlis dairesini tamamile tah· 
rip etmiştir. 

Son haftalar zarfında enterna yo· 
nal imtiyazlı mıntakanın Japonlar 
tarafından işgal olunan mıntakasın· 
da bir.ibiri ardına birçok yangınlar 
çıkmıştır. Yangınlann Çin fedaileri 
tarafından ~ıkan1dığı km.,,·etlc tah· 
min edilmektedir. Japon makamlan 
tahkikata ba~lamı~tır. 

Nakledilen Çin fabrikalarJ 
Şusking, 25 (A.A.) - MuhtcliI 

cenup Ye garp eyaletlerine nakledi· 
!erek buralarda yeniden kurulan 
fabrikaların adcfü gittikçe çoğalmak 
tadır. 

konmadan evvel Başvekil Zvetko- Ba.Şvekil netice olar.ak en bil· raya çıkacak olan bu buyük yeraltı 
viç aşağıdaki nutku söylemiştir: j yük vatanp:rver.in, en büyük mil. n.aıasmm derhal inşasına geçileoeİ{· 

"Bu memleketin menfaati, Hır· liyctpcrverin kim oLcluğunu tayin tır. 
vat, Sırp Sloven hepimizin haya. etmek için kafi miktarda :beyanat • Sürpagop mezarlığı arsa~nda 

k b ld ğ t kl b.ir numune mahalle~ı \iicuda gcti· 
ti menfaatleri bize biran evvel doğ v.~ re a. ~t _Yapı ~ ın.1' nu u ar nlmesi duşünülmektedir. Prost bu· 
ru ve adilane .bir itilaf aramağJ soylenı:lığıru kayoettikten sonra rasımn w;ınıru yaptıktan sonra ar-
emrediyor. Bir~k nutuklar söyle- demiştir ki: salar satılığa çıkarılacaktır. 
meğe lüzum yoktur. Açık~. cid. "Hepimizin vatanperver ve na& • •b l'irat:o, sıncma gibi binalarda, 
d·ı ·- namuskaAranc bir ı::ekilde fi. li _,a ğ ı k · ıca 1~1. ı~fai.reni_n kolayca çalışa· 

.... • ::ı yoruı st uı u umuza, meme etı· bilmesı ıçın, tamır yapılırken itıa· 
liyata geçmek Jazımdır. Hükumet rni.zi sevdiğimi%C ve hepimizin ay· 5yeye haber venlmesi beledıye tara-
büyiik bir hüsnUniyctlc hareket ni menfaati gözönünde bulundur· iından müesseseJe.re bıldirilmi tır. 
ederek lizııngelen havayı yarat· duğumuza şüphe yoktur. Hepimiz • Seltlr planının tatbikatmda~ken· 
mak istiyor . ., ~u memleketin kuvvetli v .sağlam dilerindcn istifade edilmek için bazı 

k·ı h kr. · b' · olmasın'ı ve terakk"ı ctmesı'nı· ı'sn·. mütehassısların daha getirtilme i Başve ı il 1.1metin ır Jest ya· dü_sünillmektedir. Belediye Pari tc 
par.ık Çarıamba iÜnü bir umumi yoruz. Dahilde tam bir sulh, sos· bulunan profesor Prosta gelirken 
af kanunu çıkardtğını ve 5 Şuba. yal adalet ve ittifak hüküm süre. bu hususta bazı rnütchassıslarla go· 
ta kadar intihabat esnas.ın.1a ve in :ek olursa, memleketimiz sağlam rüşmesini bildirmiştir. 

tihabattan 11onra mahkum edilen ıe kuvvetli olur... • Ticari mile -,eselerin bulunduğu 
ı 70.000 kişinin bu kanundan isti· Ayan azası başvekilin nutkunu D.inalarda parlayıcı ve patl<ı)ıcı 
fade .ettiğini hatırlatmıştır. ~araretle alkı§lanuştır. Her kısma maddelerin bulundurulınama ı lu· 

Geçen teşrinisani ayındaki vazi· Affa mazhar olanlardan 50.000 müteallik bütsc projeleri kabul e· 2\llllu belediye tarafından alakadar· 
yeti tesbit eden ve yeni neşredilen kişi Save eyaletinde ya~amakta. lil!ikten sonra ~yan reisi Koro· fara bi!dirilmi,Ştir. 
statistiklere. göre, o aya kadar 334 dır. Dahili vaziyetin sağlamlaşma· :hetz celseyi tatil etmi§tir. Ayan • Yumurta tüccarlarımızın lspan
fabnlrn yemden kur:ulmustu:. O z~· sı yalnız sağ ..-eya sol cenahın men meclisinin gelecek toplantısında yadan alamarıp kalan parafarnm 
m_ana. kadar nakledılen mak. ınelcrın ..raatı" deg~ı·ı, hepun· ı"zı'n menfaatı' ı"k· b"' . 1 •. ,_. • k ka Merkez banka tarafından \eril· 

ı utçe pro1e en 1•ıncı 0 ·unuşta mesine yakında başlanacaktır. Bu-
sıkletı 63.UOO tondur. Bu miktardan tizasındandır. Çünkü dahili şartla· bul ooilecektir. nun itin banka tüccarlatdan temi· 
31.000 tonu dokuma endüstrisine, ---- ·-·- --- - nat mektuplarını istemi~tir. 
8600 tonu cam endüstrisine. 800 to· Almanya Romanya ı·ıe hang·ı . Milano ~isindcki Türk komi· 
nu mctalürjirc, ~200 tonu elektrik 9 serljğine tnyin edilen Ma.zltlm önü· 
endüstrisine, 3100 tonu gıdai en· müzdeki lıafta ltalrara. hareket c· 

düstriyeaittirAynca bir milyar do· esaslar u"zerı•n"en anlaştı 'J
1 

decektir. Dün ~ehrimıze gelerek 
Iar kıymetinde askeri fabrikalar da U l'ürkofisle temasta bulurunu<:tur 
naldedilmi~. ~ · • 1ktisat fakültesi talebe i ·bugün 

Madrit testim 
oluyor mu? 
Burgos şayia1arı 

tekzip etti 
Burgos, 25 (A.A.) - Carillo ile 

Ortega'nıp Burgosa geldiklerine 
ve Franco ile cumhuriyetçi bpan
ya liderleri arasında bir itiLü ha
sıl olduğuna aair ec.ncbl memle
ketlerde ne§I'edilen haberleri mat
bm t bürosu ~t'i surette tekzip 
etmektedir. 

--0-

Amerjkada 
harp zengini 
olamıyacak 

Harp zamanmdaki 
kazançlardan fazta vergi 

alınacak 
Va3ington, 25 (A. A.) - Demok

rııtlıırdnn Geycr ile cumhurlyetGL . 
!erden D\'orshıı.k, parlılmcntoyıı 

barb temettülerinin ilgasına dair ka 
nun !iyihaları te\•di -etınillerdir. 

Btı !Ui.yihı:ılarda harb zamanında 

bir mUyon dolardan fazla olan vari
dat için yilzde 98 c kadar giden bir 
vergi cetveli derpi§ edilmektedir. 

50.000 dolarlık varidat için alı.. 

Bükreş, 24 (A.A.) - ''Rador po ve tesisat yapılmasI derpiş ıe. öğleden sonra profesor Ye doçentle 
Ajansı tcbli~ ediyor,, Dün imza- dilmckteilir. rile beraber, Buyükdere kıbrıt falr 

rikasında bir tetkik yapacaklardır. 
lanan Alman • 'Rumen ekonomi an Yine bu plin::la, Romanya ordu· • 23 nisanda hu..~uk talebesinden 
Jaıması be§ maddeyi ihtiva et- suna hava kuvvetlerine ve donan- bir grup Bursaya gidecektir. Deniz· 
mcktedir: masına silib ve teçhizat verilme- barikm bir v~puru ile yapılacak 0 • 

'Birinci madde mucibince, karşı si münakale yollanrun inkişaf et- lan bu seyahate 500 den fazla talebe 
laklı mübadele muvazenesi esası. tirilmesi ve bu işlere icabedcn pa. istirak edecektir. ı 

na müstenit olmalc üzere gerek ranın temini için iki memleket ma- • ünh·ersitedc bir talebe birliği 
A1manyanın itlıalat ihtiyaçlannı liye müesseelerinin teşrilimesaisi l·.-unılmnsı için bütün faJ..iiltelcrden 
~erek Romanya istihsalatının in· de mukarrerdir. ikişer mümessil seçilmiş \'e bunlar 
kiJaf imkanlarını ve Romanyanın ikinci, üçüncü ve dördüncü mad dekanlarla beraber dün bir toplan· 

d 1 d. 1 ır· . b. tı yapmı§lardır. diğer memleketlerle ticaret müba- e er, te ıye usu e ını tes ıt ıct· 
. · • Sanayi tetkik heyeti reisi Şe\'ket dclclri zaruretlerini gözönünde tu m-ekte:iır. Bu tcdıyat uınumt Al-

Süreyya dün de şehrimizdeki tetkik 
tan bir iktisat planı haı:ırlanacak· man • Rumen tediye anlaşması mu terine devam etmiş, kadın çorabı, 
tır. Du p1an birkaç seneye imtidat cibincc yapılacaktır. pamuk ipliği ve kaput bezi meselcle-
etmekteiiir. Beşinci madde işbu mukavele. ri ile m~gul olmustur. 

Romanya mevcut ziraat istihsal nin tasdik edilip ve tasdiknamelc. • Galatasaray lısel!nin Ortaköy· 
!erini uttınnağı :ziraat endüstrile. rirı .en kı~a bir müddet :zarfında d i ilk kı3IIlınm, ~andaki sarayla· 
rini inkişaf cttimıcği ve ziraat, or· Berlinde taatisindcn bir ay sonra nn ilavesi ile genŞetilrnesine ka· 

rar vcrilmitşir • 

1 

man vesaire sahnlannda yeni ye. meriycte ~reccği hakkındadır. • Belediyeden ta~ ocağı ruh<:at· 
ni endüstriler kurmağı taahhüt Maamafih mukavele muvakka· namesi alanların bunları baş.kasına 
eylemektedir. ten derhal imzasında tatbike ko- devrederken belediyeye haber verme 

Almanya, Romanyaya maden nulacaktır. leri lüzumu bildirilmiştir. 
i~ietme makine ve tesisatını ver- Mukavelenin müddeti 3 ı Mart • Siyasi vaziyet dola;rısile yüzde 
meği taahhüt eylemel..""tcı:!ir. 1944 senesine kadardır. inkiza ta· 25 kadar yük'ielen nakliye sigortala· 

h l'f k rihinden bir sene evvel akit tara!- nndaki harp rizilfolan yüzde 12,5 Memleketin mu te ı mınta a· ğa indirilmiştir. 
larındaki madenleri kıymetlendir- laroan biri fcshetmezse i1&nihaye • Merkez bankası eski umum mü· 
me1t üzere muhtelit Alman • Ru· meriyette kalacak ve bir sene ev. dürü Salahaddin Çam lş banka<:ı 
:nen şirketleri kurulacakbr. vel haber verilmek şartiylc fesho. idare meclisi reisliğine tayin edilmi5 

Bu p15nda lceza, Boksit maden. lunabilecektir. tir. 
!erinin kıymetlendirilmesi ve yeni Mukaveleyi :Romanya namına 
aluminum endü:;trisinin petrol Hariciye nazın Gafenko ve fktı- DIŞARDA: 
müştaklarının işletilmesi için muh sat nazırı 'Bujiu ve Almanya na
telit bir sirket kurulması, endüs- mına da Almanya orta elçisi Fab
tri sahası~da iki memleket\n tcş- ricius ve iktısat müşaviri Wohltat 
rikimesaisi, endüstri ve ticaret te· imzalamışlardır. 

• Londranın cenubu şarkisindeki 
mahallelerde oturanlar sabaha kar) 
saat 2 de infilak ~]erile uyarunıc;· 
lardır. Bu infilaklar Voolvich a keri 
mektebinde çıkan bir yangın netice· .dsatı vücuda getirilmek üzere AJ Dün gece toplanan kabin• ha· 

:nanyaya serbest mıntakalar veril riciye ve iktisat nazırlarının iza. 
nacak vergi, :rilsde 79 nispetindedir. mesi ve yine mezkur mıntakalar- batını dinlemiş ve imzalanan tnu. 
Ticari temettüler için de aynl mik· da Alman seyriscfaini için antre. kaveleyi tasdik etmiştir. 
tarda \•ergi alınacaktır. 

inde ok!;ijen üstü\'anelerinin patla· 
ma ile ha<>ıl olmuştur. 

• Dr. ~ht, yeniden Alman de\ Jet 
bankası müdürlüğüne ta)'İn cdilmi., 
tir. Mumaileyh devlet nazırlığı me\ 
kiini muhafaza etmektedir. 

.Bu 1iıyibalar geçende ayandan 
Bone tarafından i,yan meclisine 
tevdi edilen projelere lbenzemekte
dir. 

--n-

Amerikada 6 idam 
Kolombiya, (South • Carolina) 

25 (A.A.) - Dün akşam Kolom
biya hapishanesinde bulunan altı 

mevkuf 48 dakikada idam edilmi§· 
tir. Bunlar, i1kanun 1937 de ha
pishaneden kıı.!imağa teşebbüs et
tikleri esnada yüzba§ı Sandcrai 
öldünnü~lerdi. 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde Üç defa diılerlnizi fı'l'Çllla vm1z.. 

• Almanya ile 1\lançukov ara m· 
da 12 mayıs 1938 tarihinde imza· 
lamın dostluk muahedesi ahkamına 
istinaden Mançukov hariciye narı
n ve Almanya elçisi, Hsinking:le iki 
memleket arasında ticarette en zi
yade mazharı mü.;aade de\·let mua· 
melesi yapılması bahsinde bir mu· 
kavele imzalanmıştır. 

• Ruzvelt Amerika • Çek muahe· 
desindeki tarife imtiyazlarını 22 ni· 
sandan itibaren ilı::a etmiştir. 

• Bulgar kralı Türltjye elçisi Ber 
keri kabul etmiştir. 



Mebus Narıızetleri 
Afyonkarahiaar 

Ali Çetınkaya eski Afyon mcbu· 
su, Nafia Vekili, Haydar Çerçel 
eski Afyon mebusu, Cemal Akçın 
eski Afyon mebusu, Mebrüre Gö· 
nenç eski Afyon mebusu, izzet 
Akosman eski Afyon mebusu, 
Hamza Erkan toprak mahsulleri 
ofisi umum müdürü. Bir müstakil 
mebusluk için açık bırakılmııt'.ır. 

Ağrı 
Dr. Hüsamett;n Kural eski Be· 

yaz:t mebusu, Halit Bayrak eski 
Beyazıt mebusu, ihsan T~v eski 
Beyazıt mebusu. 

Amasna 
Esat U ras eski ; ... masya mebu. 

.1u, Nafiz Aktın eski Amasya me. 
busu, İsmail Mumcu eski Amasya 
mebusu. 

Ankara 
İsmet Inönü, Mümtaz Ökmen 

~ski Ankara mebusu, Yahya Calib 
Kargı eski Ankara mebusu, Arif 
Baytın eski Ankara mebusu, Fa· 
lih Rıfkı Atay eski Ankara me· 
busu, Rifat Araz eski Ankara me· 
busu, Muammer Eriı eski Anka· 
,ra mebusu, Aka Gündüz eski.An. 
kara mebusu, Ahmet Uluı eski 
Ankara mebusu, Şakir Kınacı es. 
ki Ankara mebusu, Eırcf Demirel 
eski Ankara mebusu, Fevzi Dal
dal İsparta valisi, Belkıs Baykan 
Ankar kız lisesi tabiye muallimi, 
Bir müstakil mebusluk için açık 
bırakılmııtır. 

Antalya 
Cezmi Erçin eski Antalya me. 

.>usu, Numan Aksoy eski Antalya 
mebusu, Dr. Cemal Tunca eski 
Antalya mebusu, Tayfur Sökmen 
eski Antalya mebusu, Rasih Kap· 
l:ın eski Antalya mebusu, Türkin 
örs eski Antalya mebusu, Dr. Mü. 
nir Soykan Antalya sıtma müca. 
d lesinde emekli albay. 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataı eski Aydın 

mebusu, Sıhat ve içtimai Muave
net Vekili, Adnan Menderes eski 
Aydın mebusu, Nuri Gö1ı:tepe es· 
ki Ayd n mebusu, Nazmi Topçu· 
oğlu eski Aydın mebusu, Dr. Maz 
har Germen eski Aydın mebusu, 
Mümtaz Kaynak emekli Tuğbay, 
Dr. Şakir Şener Sökede doktor. 

Balıkesir 
Ha:iın Çarı'klı eski Balıkesir 

mebusu, Hayrettin Karan eski 
Balıkesir mebusu, İsmail Hakkı 

Uzunı;ar§ılı eski Balıkesir mebu· 
s~. Kazım Özalp eski Balıkesir 

mebusu, Mehmet Cavit Emir eıki 
Balıkesir mebusu, Rahmi Selçuk 
eski Balıkesir mebusu, Osman Ni. 
yazi Burcu eski Balıkesir mebusu, 
Fahrettin Tiritoğlu eski mebus, 
Fevzi Sözeoer Balıkesir Hal'kevi 
başkan•, Hilmi Şeremetli Balıke. 
&İr C. H. P. ilçe yönkurul ba§k•· 
nı, Muzaffer Akpınar eski mebus, 
eczacı, Yahya Sezai Uzay Eskişe· 
bir valisi. 

Bilecik 

mebusu, Milli Müdafaa Vekili, Re- Koçak eski Erzurum mebusu, Ge. 
fet Canıtez eski Bursa mebusu, neral Zeki Soydcmir eski Erzu. 
Dr. Calip Kahraman eski Bursa rum mebusu, Münir Hüsrev Göle 
mebusu, Dr. Relik Güran eski Bur İnhisarlar umum müdür muavini, 
sa mebusu, Atıf Akgüç eski Bur- ı Salim Altuğ eski Belediye reisi. 
sa mebusu, Mustafa Fehmi Gerçe- Eskisehir 
ker eski Bursa mebusu, Dr. Sadi Emin Sazak es~ki Eskişehir me· 
Konuk eski Bursa mebusu, Fatin busu, Osman Işın eski Eskişehir 
G~vendiren eski Bursa m~busu mebusu, Yusuf Ziya özer eski Et 
Muhittin Baha Pars esıci Ordu me kişehir mebusu, izzet Arul:an D. 
busu, Fazlı Güleç İzmir valisi, Demiryolları inşaat dairesi eski 
Nevzat Ayas Haydarpaşa lisesi fi reisi. Bir müstakil mebusluk için 
Jozofj ve sosyoloji muallimi. boş bırakılm•ştır. 

Çanakkale Gaziantep 
Hilmi Ergeneli eski Çanakkale Bekir Kaleli eski Gaziantep me· 

mebusu, Ziya Cevher Etili eski busu, Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Çanakkale mebusu, Atıf Kamçtl ::ski Gaziantep mebusu, Mehmet 
İstanbul meclisinde eski Çanakka Şahin eski Gaziantep mebusu, Ö· 
le mebusu, Reşat Nuri Güntekin mer Asım Aksoy eski Gaziantep 
Maarif Vekaleti umumi müfettişi, mebusu, Ahmet Aksu Pazarcık C. 
Avni Yukarıuç Ma.arif Vekaleti H. P. Başkanı, Nuri Pa~arbaşı Ga 
orta tedrisat umum müdürü, Ru. ziantep umumi meclis azarı, Dr. 
suhi Bolayırlı Divanı muhasebct Abdurrahman Melek. 

murakıbı. Giresun 

Çankırı Gr. ihsan So1cmen eski Giresqn 
Mustafa Abdülhalik Renda eski mebusu, Ismail Sabuncu eski Gi. 

Çankırı mebusu, T. Rüyük M. M. resun mebusu, Münir Akkaya eski 
Reisi, Hüseyin Cahit Ya•çın eski Giresun mebusu, Talat Onay eski 
Çankırı mebusu, Fazıl Nazmi Ör. Giresun mebusu, Nafi Atuf Kan· 
kün eski Çankırı meb~ııu Ziya E· su eski Erzurum mebusu, Dr. Ha· 
sen es'lci Ça:.kırı mcr.usu, Dokto'Jr san Vasıf Somyürek eski Balıkesir 
Akif Arkan Jandar'lıa umum k:· mebusu, Fikret Atlı Emekli süva· 
mutanlıfr baıhekim1:ğinün muf· ri önyüzbaşı, çiftçi. 

tafi. Gümü§hane 
Çoruh Durak Sakarya eski Cümugane 

Aıım Us eski çoruh mebusu, A- mebusu, Edip Servet Tör eski Gü 
tıf Tüzün eski Çoruh mebusu, Maz müşane mebusu, Hasan Fehmi A
har Müfit Kansu eski Denizli mc. taç eski Gümüşane mebusu, Şev. 
busu, Ali Rıza Eren Devlet demir ket Erdoğan eski Gümüşane me. 
yollan uıtıum müdürü. busu, Yusuf Ziya Zarbun Emekli 

Çorum Albay. 
Dr. Mustafa Cantekin eski Ço Hakkari 

rum mebusu, Eyüp Sabri Akgöl izzet Ulvi Aykurt eski Afyon 
eski Çorum mebusu, İsmail Kemal mebusu. 
Alpsar eski Çoru~ mebusu, İsmet tçel 
Eker eski Çorum mebusu, Münir 
Çağıl eski Çorum mebusu, Şakir 
Baran Temyiz mahkemesi rapor. 
törü, Süleyman Köstekçioğlu Ço· 
rum C. H. P. llyönkurul üyesi, 
Nuri Kayaalp Devlet Şurası azası. 

Denizli 
Hamdi Berkman eski Denizli 

mebusu, Necip Ali Küçüka eski 
Denizli mebusu, Kazım Samanlı 

eski Denizli mebusu, Emin .Aslan 
Tokat eski Denizli mebusu, Yusuf 
Başkaya eski Denizli mebusu, Falı 
ri Akçakoca Akça Denizli Parti 
Jlyönkurul azası, Tahir Berkay 
Denizli P~rti tlyönkurul azası. 

Diyarbakır 
Dr. Jbrahim Tali Öngören eski 

Diyarbakır mebusu, Gr. Kazım Se 
vüktekin eski Diyarbakır mebusu, 
RüJtÜ Bekit eski Diyarbakır me· 
busu, Zeki Mesut Alsan eski Di· 
yarbakır mebusu, Zülfü Tiğrel es 
ki Diyarbakır mebusu, Cahit Çu· 
bukçu Diyarbakır halkevi başka. 
nı, Veli Necdet Sungütay Ziraat 
Bankası merkez müdürü. 

Edirne. 
Dr. Fatma Memik eski Edirne 

mebusu, Faik Kaltakkıran eski E. 

Emin !nankur eski lçeı mcousu, 
Ferit CeHil eski içe! mebusu, Gr. 
Cemal Mersinli Emekli General, 
Turhan Cemal Beriker Adana es· 
ki belediye reisi, Dr. Muhtar Ber· 
ker lçel C. H. P. 1Jyönkuru) Uye· 
si, Ahmet Ovacık !çel umumi me~ 
lis üyesi. 

Isparta 
Kemal l1nal eski Isparta me. 

busu, Mükerrem Ünsal eski İs. 
pnrtn mebusu, lbrahim Demir. 
alay eski !sparta mebusu, Hüsnü 
Özdamnr eski İsparta mebusu. 

İstanbul 

mebusu, Hüsrev Kızıldoğan eski 
Kars mebusu, Ömer Küntay eski 
Kars mebusu, I<"\ıat Köprülü eski 
Kars mebusu, Kahraman Anklı 
Karsta tüccar, Zihni Orhun Kars 
C. H. P. ilyönkurul üyesi, Şcra. 
rettin Karacan P. T. T. umum mü 
dürü. 

Oytaç eski Malatya mebusu, Va. 
sıf Çinay eski .Malatya mebusu, 
Nasuhi Baydar Ulus gazetesi mu. 
harrirlerinden, Ahmet Şevket Öz. 
pazarbaşı Malatya ticaret odası 
başkanı. 

Maniıa 
Hikmet Bayur eski Manisa 

Kastamonu mebusu, Refik 1nce e11ki Manisa 
Tevfik Arslan eski Kasamonu mebusu, Faik Kurdoğlu eski Ma. 

mebusu, Tahsin Coşkan eski Kas 1 nisa mebusu, Kenan Orer eski 
~monu mebusu, Nuri Tamaç es. Manisa mebusu, Yaşar Ör.ey es
ki Kastamonu mebusu, Hilmi Ço. ki Manisa mebusu, Kani Karaos • 
ruk eski Mardin mebusu, HUsnü man eski Manisa mebusu, Osman 
Açıksöz Kastamonu gar.etesi sa. Erçin eski Manisa mebusu, Ka. 
bibi, Muharrem Celal Bayar Kas· zım Nami Duru eski Manisa me. 
tamonu dokuma evi sahibi, Ha • busu, Dr. Saim Ur.el eski Manisa 
cer Dicle Kastamonu umumi mec mebusu. Rıdvan Nafiz Edgüer 
lis azası, Abidin Binkaya Anka • Maarif Vekaleti mUsteşarı, Hüs. 
rada adliye mUfettişi, M. Rıza nü Yaman Orman umum müdü· 
Saltuğ Kastamonuda eczacı, tica. rü, Asım Tümer Temyiz icra da. 
ret ve sana vi odası başkanı. iresi reisi. 

Ka~eri Manş 
Faik Baysal eski Kayseri me. Hasan Reşit Tankut eski Ma • 

busu, Reşit Özsoy eski Kayseri raş mebusus, Mehmet Erten es. 
mebusu, Sadettin Serim eski Kay ki Maraş mebusu, Mansur Bozdo. 
seri mebusu, Ahmet Hilmi Kalaç ğan Mersin halkevi başkanı, Zi· 
eski Kayseri mebusu, Salih Tur· K yran Maraş umumi meclis 

k . K · b N · ya a gay es ı ayserı me usu, azını Dr. Abdülkadir Kemali Ba 
Toker Sivas valisi. Suat Ha)Tİ ı a.:~· Antalya sıtma mücadele 
Ürgüplü ı.s:anbulda a~ukat. ö . ~oktoru. 
mcr Taşçıoglu Kayserı C. H. P. 
ilyönkurul üyesi. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Umay eski Kırklareli 

mebusu, Şevket Ödül eski Kırk • 
~eli mebusu, Zühtü Akın eski 
Xırklareli mebusu, Burhanettin 
Denker emekli tümgeneral, Ham. 
di Kuleli Kırklareli umumi mec. 
lis azasr, 

Kırşehir 
Mehmet Seyf cli eski Kır~ehir 

mebusu, Hazım Börekçi eski Kır. 
şehir mebusu, İzzet Özkan Kır
şehir halkevi başkanı, Yusuf Zi. 
ya Somer 1stanbulda DarUlace • 
ze sertabibi, 

Kocaeli 

Mardin 
Dr. Rıza Levent eski Mardin 

mebusu, Edip Ergin eski Mar • 
din mebusu, lrfan Ferit Alpaya 
eski Mardin mebusu, Rıza Erten 
eski Mardin mebusu, Gr. Seyfi 
Düzgören emekli tümgenaral, Mu 
hittin Birgen muharrir, gauteci, 
Hasan Menemencioğlu Adliye Ve 
kaleli mUste~arı. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan eski 

Muğla mebusu, Hüsnü Kitapçı 
eski Muğla mebusu, Yunus Nadi 
eski Muğla mebusu, Sadullah Gü. 
ney eski Muğla mebusu, Cemal 
Karamuğla C. H. P. il>:önkurul 
üyesi. 

Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan Mut 
eski Kocaeli mebusu, İbrahim Hakkı Kılıçoğlu eski M~ me. 
Süreyya Yeğit eski Kocaeli me. busu, Şükrü Atama.n eski Muı 
busu, Ali Dikmen eski Kocaeli mebusu. • 
mebusu, Salfı.h Yargı eski Koca. Niğde 
eli mebusu, Ragıp Akça eski Ko- C . O l k. N" -d b · 1 . . avıt ra es ı ıg eme usu, 
caelı mebusu, brahım Dıblan, es D R . F 't K 1 k' N" -
ki Kocaeli mebusu, Kemalettin ı d r. asb ım Fer~k Soa aly e~,-~ ,.~~~-
ol k k . K 1. b İb e me usu, . aı y u e:u\ı ,,ıg. 

pa es ı ocae ı me usu, ra. d b H 1. M . k' N" -
h . T ı k' b D Fu t e me usu, a ıt engı es ı ıg. 
ım o ga es ı me us, r. a , . E N"ğd 

Sor - s hh t \T t rt· h . t" de mebusu, Naım ren ı e agman 1 a . e 1§ ese 1 • • 
r • · halkevı başkanı, Hazım Tepeya. 
cısı, k" b B ' .. t k"l ran es ı me us, ır mus a ı mc. 

Konya busluk için boş bırakılmıştır. 
Tevfik Fikret Sılay eski Kon. O d 

ya mebusu, Adliye Vekili, Ahmet Ah t th rT uk ·· k' 0 
H 

. . . me san o goz es ı r. 
amdı Dıkmen eskı Konya me. d b Al' c · y·· t 

! • • • 1 u me usu, ı anıp on em es. 
busu, Naım Hazım Onat eskı Kon 1 k" 0 d b H d' y 1 an , . • .. ı r u me usu, am ı a m 
sa ~ebusu, Alı Muuıffer ?oker 1 eski Ordu mebusu, Jsmail Çamaş 
eskı Konya mebusu, Gr~ Alı Fuat k' 0 d b Sel' s 
C be 1 

• • • • 
1 
es ·ı r u me usu, ım ırrı 

e s~~ es.cı I:on!·a mebusu, Ka.. Tarean eski Ordu mebusu, Hüse. 
zım Gurel eskı Konya mebusu, 1 • Ek · 0 d d · • ·· . _ . , yın ., şı r u aımı encumen a· 
~r. Osman Şcvkı yıudag eskı zasr, Hamdi Şarlan Orduda avu. 
Ko~ya mebusu. Alı ~11.a. Turel kat, Dr. Vehbi Demir D. D. yol. 
eskı Konya mebusu, }{azım Okay 1 b h k' · 

k
. K arı aş e ırnı. 

es ı onya mebusu, Mustafa U· • 
luf;an eski Konya mebusu, Fuat Rıze 

Salih Bozok eski Bilecik mebu· dirne mebusu, Şeref Aykut eski 
su, Dr. Besim Ömer AY.alın eski Edirne mebusu, Osman Şahinba~ 
Bilecik mebusu, Dr. Muhlis Su· Manisa valisi, Fuat Balkan Bcder. 

Dr. Refik Saydam eski İstan
bul mebusu, Ba~vekil, Ali Rana 
Tarhan eski İstanbul mebusu, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili, Gr. 
ırnz.m Karabekir eski İstanbul 
mehu.su, Gr. Refet Bele eski ls. 
tlnbul mebusu, Salah Cimccz es. 
ki İstanbul mebusu, Dr. TuğamL 
ral H. Şinasi Erel eski lstanbul 
mebusu, Ahmet Hamdi Denizmen 
PS!d İstanbul mebusu, Atıf Bayın. 
dır eski İstanbul mebusu, Sadet
tin Uraz. eski İstanbul mebusu, 
Şükrü Ali Öğel eski İstanbul me. 
busu, Ziya Karamursal eski İs. 
tanbul mebusu, Fakihe Öymen 
eski İstanbul mebusu, Ali Karni 
Akyüz Darü13şafaka müdürü, A. 
bidin Davcr Istanbulda muh:ırrir, 
Galip Eahtiynr Göker lstanbul C. 
H. P. ilyönkurul üyesi, A. Şükrü 
Esmer profesör ve muallim. İb. 
rahim Alaettin Gövsa eski me • 

Gökbud'.:.k eski Urfa mebusu, Veh Ali Zı~h es~i R_ize mebmıu, lfa. 
bi tıgin Tcmviz baş müddeiumu. san Cavıt eskı Rıze mebusu, Ra· 
mi muavini, "şevki Ergun Konya if Din~ eski. Zong"Ulda~ mebusu. 
hall:evi b:ı.ı;kanı, Galip Gültekin ' Dr. Saım Dılemre eskı Erzurum 
1"anbulda hukuk doçenti. İu.ct mebusu, Fuat Sirmen eski Erzu. 

ner Balıkesir Sıhhat müdürü. terbiyesi genel direktörlüğü es· 

Bingöl krim ıubesi müdürü. 
Feridun Fikri eski mebus, avu. Elazıg 

ıat, Necmettin Sahir Sümerbank Fuat Ağralı eski Elazığ mebu-
idare meclisi bası. su, Maliye Vekili, Fazıl Ahmet Ay 

• Bitlis 
Tevfik Temelli Malatya beledi. 

ye reisi, Örge Evren eski Balıke· 
sir mebusu. 

kaç eski Elazığ mebusu, Fuat Zi· 
ya Çiyiltepe eski Elazığ mebusu, 
Fethi Altay eski Elazığ mebusu, 
Sabit Sağıroğlu Ziraat Bankası 

Bolu :dare meclisi reisi. 
Fethi Okyar eski J31.,lu mebusu, Erzincan 

eski B:aşvekil, Hasan Cemil Çam· Abdülhak Fırat esl:i Erzincan 
bel eski Bolu mebusu, Dr. Emin nebusu, Aziz Samih llter eski Er 
Cemal Su~a eski Bolu mebusu. tincan mebusu, Saffet Arıkan eski 

Dr. Zihni Ulgen Sıhhat Vekale · Erzincan mebusu, Salih Başotaç 
ti müste~ar muavini, Lut!i Gören S. I. M. V ekalCti merkez hıfzıssıh. 
Halkevi başkanı, Emin Y erlikayz. ha müessesesinde eczacı ve muha. 
Daimi encümen azası, Cemil Öz- sip, isken.der Artun C. H. P. Ge· 
çağlar Gazi Terbiye Enstitüsünde ncl sekreterlik bürosu muhasebe· 
muallim. cisi. 

Burdur 
lbr:ıhim Nesmi Dilmen eski Bur 

dur mebusu, Dr. Ahmet Ruhi Ye. 
9ilyurt Burdurda serbest doktor, 
Mehmet Sanlı Burdur umumi mec 
lis azası. 

Burıa 
General Naci Tınar eski Bursa 

Erzurum 
Dr. Fikri Tuzer eski Erzurum 

mebusu, C> H. P. Genel Sekreteri, 
Aziz Akyürel eski Erzurum me· 
bu.su, Gr. Pertev Demirhan eski 
Erzurum mebusu, Nafiz Dumlu 
eski Erzurum mebusu, Nakiye El· 
ıün eski Erı:urum mebusu, Şükrü 

runı mebusu, Kemalettin !)~mi grdal Konyada tUccar, eski il . 
-.,·ön kurul. Ü'-'esi. Anadolu Ajansı yazı işleri mü. 
" " dürü. 

Kütahya Samı un 
b\ls, muhc.rrir. 

İzmir 
Muhlis Erkmcn eski l{iltahyn Hüsnü Çakır eski lzmir mebu-

Hsnn Ali Yücel eski Jz:nfr me. 
mcbusu, Ziraat Vekili, Vcdit Oz. su, lktısat Vekili, Mehmet Ali 
gören eski Kütahya mebusu, Be. Yürüker eski Samsun mebusu, 

busu, I tı:ııırif Vekili, Şiikrii f:ara<; sim Atalay eski Kütahya mcbu- •Meliha Ulaş eski Samsun rnebu • 
">~hı eski bmir rrelJus•ı, Hariciye su. Recep Peker eski Kütahya 1 su, Amiral Fahri Engin eski Sam 
Vc'dli. U:ı.hm•ıt Es"'t Doz!:urt es. me'lusu, Hüseyin Rahmi Gürpı. sun mebusu, Ru§en Barkın eski 
':i İzmir mebı.ıEu, P:ılil !.lcrtcr;c n:ır eski Kütahya mebusu, AHl. • Samsun mebusu, ZUhtü Durukan 
~;;ki lzm:r mebusu, Rnhcıi Köken 1 ettin Tiritoğlu eski Maraş me. eski Samsun mebusu, SUleyman 
~ski İzmir mebusu, Rc~nt 1.!im:ır. busu, Sadri Ertem Matbuat u _ Necmi Selmen eski Samsun mebu 
:>ğlu eski İzmir mebusu, Celal mum müdür!Uğü milşaviri, Mus- su, Naşit Fırat Samsun halkevi 
Bayar eski !zmir .mebusu, Kamil I tafa Bacak Kütahya umumi mec. ba§kanı. 
Dursun cskı lzmır mebusu, Sa. !is azası. Ali Süha Dclilbaşı Da. 
dettin Cpikme'1 ee!d İzmir rr:e· 'biliye Vekaleti doktoru, adliye 
busu, Benal Arım::ın eski İz.mir Vekaleti mütercimi. 
~ebusu, Mustafa Be_ngisu eski Malatya 
ıanakkale mcbu~u.Şehıme Yunus Emrullah Barltan eski Malat. 
İzmir lisesi muallimi \'C hnlkevi ya mebusu, Gr. Osman Koptngel 
bru;kanı. Mehmet Aldemir lzmir esld Malatya mebusu, Mahmut 
C.H.P. üyesi. Nazmi İlker lrmir Nedim Zabcı eski Malatya me. 
erkek lisesi riyaziye muallimi, busu. Osman Taner eski Matat • 

Kars ya mebusu, Muttalip Öker eski 
Esat Oğur. eski Kars mebusu, Malatya mebusu, Mihri Bektaş 

Gr. Muhittin AkyUz eski Kars 1 eski Malatya mebusu, Dr. Hilmi 

Seyhan 
Ali MUnif Yeğena eski Seyhan 

mebusu. Damar Arıkoğlu Seyhan 
mebusu, Dr. Naci Eldeniz eski 
Seyhan mebusu, Hilmi Uran es
ki Seyhan mebusu, İbrahim Me. 
te eski Seyhan mebusu, Tevfik 
Tarman eski Seyhan mebusu, ta. 
mail Safa Özler eski mebus, Si. 
nan Tekelioğlu lktısıı.t Vekileti 
ölçUler mUCettlşi, Şemsa İşcan 
Seyhan umumi meclis azası. 

S\irt bfJ" 
Hulki Aydın e \ik.i S!!rt ııı:ııo" 

Naki Bekmen es.'p Sıırt 111 it_. 
Ali Rım Esen es.\:i Kırveh.~ 
busu, Şefik ÖzdeLV ir G~ 
mUdaf auı milis kıızna,J'd 
dan. 

Sinop ~iSl' 
Cevdet Kerim 1ncec:\ıY1 e~ıu tJo 

nop mebusu, Hulusi G.o.ı.ıço~eııJ 
ki Sinop mebusu, Yustif btı!Jı 
Tengirgenk eski Sinop rıı~ır cf' 
Cemil Atay Kastamonu 8 g ııet
za. azası, Cemal Alio Bartn'l 
diye reisi. 

Sivaı 
\1 Si-

tmıall Mehmet Uğur ~ı\~ 
vas mebusu, Gr. Akif Ö ~t' 
Erdemgil eski Sivas ıne~u.sıı. ~., 
tat Şükrü Bleda eski Sı''~ı S~ 
busu, Necmettin Sadak eS .~~ 

Ç
. et.,.. 

vu mebusu, Remzi .111 Gilı:~· 
Sivas mebusu, Şemscliın. ~ p· 
tay eski Sivas mebusu, Z~·1'tl'tt • 
şara eski Sivas mebusu. 

1 
J.'r 

Işık eski Erzincan meb~.U~ ~!J.. 
durrahman Naci Deınırd cP' 
hendis, müteahhit, Mergubf.1 ~· 
leyük Sivasta, Atıf Esenı:' )ı • 
rış ıslah encümeni uınurnı 
tibi. 

Tekirdağ 
. "lt~ 

Faik öztrak eski Tekırda_g O' 
busu, Dahiliye Vekili, Ceınıl J)sl' 
badın eski Tekirdağ mebu5u~~Jı 
mi Apak eski. Tekirdağ ~~cı-ıt• 
Yahya Kemal Beyailı es1<1 all-"'' 
dağ mebusu, Nazmi Tra:l' ?J 
ra ilçeyönkurul başkanı. 

Tokat Jllebıl· 
Galip Pekel eski Toknt t tf.t' 

su, Gr. Sıtkı Üke eski To~~0~at 
busu, Nftzım Poroy esltı . 1'"' 
mebusu, Resai Erişken esJc1

1 ·1'ı'f" ,,c . 
kat mebusu, Muammer l)c usııııiııl 
kat orta okul tabiiye ın f' u~ 
Cevat Kovalı Tokat C. fi. · 'f\" 
merkez başkanı, Sıtkı ~l8:11ıı:ct 
'kat tütün tüccarı, Hasıp ·tilP' 
Aytuna Gazi Terbiye Enstı \ 
de muallim. ' 

Trabzon . 'ft"ıı.-
Daniş Eyyilpoğlu eskı ıttFe 

zon mebusu, Halil Nihat :8~i Ol
eski Trabzon mebusu, flaıtl Jt.., 
küven eski Trabzon mcbU51\11sıl• 
san Saka es'lci Trabzon ıı1~ebır 
Mitat Aydın eski Trab.z:orı b•°' 
su, Raif Karadeniz eski 'fr

9 
b.J°''I 

mebusu, Sırn Day eski 'f~~1' es' 
mebusu, Süleyman Sırrı ~e ~ıııııet 
ki Trabzon mebusu, faık 1'a,ıııı 
Barutcu Trabzon barosu b~. 
Salise Abanozoğlu Trabz011 

Tun celi . 0,, 
Hay:iar Rü~tü öktern es)cls•ıJli 

nizli mebusu, Abdurrahrl1811 bıls • 
k 

• ıııt . Er men eskı Kastamonu ı!lıı 

Mitat Y enci İnhisarlar urnuıt1 
o ürü. 

Urfa trP 
k' urr• Ali Saip Ursavaı es ı ıci ı1" 

busu, Gr. Ahmet Yazga~ e~ılrd~· 
fa mebusu, Mehmet Ernııı oıgcıı 
kul eski Urfa mebuşu, Refe~oğ pi· 
eski Urfa mebusu, Şeref l1. jtb'f 
yarbakır belediye reisi, saı:ıı 
Paris Türk ticaret ata~cs1• .., 

Van bılsıJ• 
. V ıııe ıı Hakkı Ung<m eskı an bı:5 ' 

ı · V n rf.C: brahim Arvas etkı a 1;usıl• 
Münip Boya eski Van ır.c 

Y ozgc..t ,ıııı· 
Celal Arat eski Yozgat ~ ıt'' 

su, Ekrem Pekel eski yo.z:g:t tı\t' 
busu, Sırrı !çöz eski yo:ı:I: ıı1eııı1• 
busu, Sungur eski Yo_.z:g~~taıııO' 
su, Velet Izbudak cskı 1' c. ı-1· 
nu mebusu, Ziya Arlcant 

0 
1>af 

"k bUrOS at P. Genel sekreterlı '{ot' 
sekreteri, Salim Korkmaz 
umumi meclis azası. 

Zonguldak ıdıı" 
· ıoıı&0 • 1 Halil Türkmen eskı k esi' 

mebusu, Hasan Karabaca vard'' 
Rifat .t 

Zonguldak mebusu, flÜ·ıı~-. 
:ski Zonguldak mebusu. 

0 
~ ıı 

, . s· rnebUS ' ,,. 
:ııı Okan eskı ınop ıı~· 

. .. . k' mebus, ·-ı· 
suf Zıya Ozencı es ı p. ur~ . 
lıim Etem Bozkurt C. a. ın-ı 7.0 1 

kurut üyesi Mustafa Boı · flC-r • • aC":ı >' • 
guldak amele çavuşu. şın "'k is1''1 

• . k~l • hUKU rın Adlı ye Ve a ctı 
müdüril. 
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TAR ZAN 
Define peşhıde 

ı.. - ') -'"l • . -
ıç kimsenin sağ kurtul-
ln.ad~ğı bu topraklarda 
nasıl bir sır gizli ? 

bu plan tehlike olduğunu hatırda bulun
durmak lazım .. 

E 

II 
Bir hafta sonra bütün hazırlık

larını tamamlamıılar, yola çık

mıılar.dı. Tarzan bu ıeyahatine 
karısı Grenayı da almıştı. Buna 
Verper itiraz etmek istemi~ ve: 

- Kadıncağızı bile bile bir teh
liye a:irükleme, demişti. 

Fakat Tarzan: 
- Merak etme, diye cevap ver

mi~ti .• O benden cesurdur ve bu 
maceraya iştirak etme'k için, ben
den daha büyüle bir heves duy
maktadır. 

''Sonra, o da bizimle beraber 
gelecek olursa her halde ikimizin 
de cesareti .daha fazla olacaktır. 

Hakikaten, Grena bu ıcyahate 
~ çok heves etmitti. Bunda belki, 

~~inde oturan bir kayıkçı (define) kclimeıinin büyük bir ro

~ll'l\ıetiyle kUreklere asıldığı lü vardı. 
' 11ltıntı qağı inerse kayığını I Sıcak memleketlerdeki denizle
tte 12 kllometre götUrüyor, rin ortasında olan bu esrarengiz: 
llı~afeyt akmtt yukarı ~ıktığı adaya gitmek için evveli büyük 
r lae tatıt altı saatte katede _ bir vapurla yola çiktılar. 
dlJ t-• V } b"' • •L b" h '1 • ~ıtndl, bu kayıkçının aa- apur on an uyu.. ır ıe re 
~ kayığı ne kadar ailratle bıraktı .. Oradan daha .küçük bir 
\' ileceğtnl heııapbyabllir misi- ıemiye bindiler. Daha küçük bir 

, 11 akıntının sUrati ne kadar. şehre &ittiler. Bwradan da yelken

~ıı bize bilclirlnlı, birinciye 
u~: ti, ikinciye bir pergel ta. 

',,l!:tll,.Uyc bUyllk bir eiee l:o • 
tt l\Yrtcıı. 200 okuyucumuza 

hediyeler vereceğiz, 

li bir kayıkla adalar, ıeçtiler. 
Fakat cene define adasına cel

memiılerdi. Adadan kendileri için 
bir kayık aldılar ve buna binere1c 
ddine adasına yollandılar. 

(Arka11 var) 

Şen sözler: 

mikiiar 

ı-..nne l.uı:; ço •· ıl.!atın": 
- H::ı::cli &"id: 11 c~inlzi, yüzünü. 

:zü yıkayın, Temizpnk olun.. Mi" 
ı:l:ir gelecek bugün, dedi. 

Yavru ; ,1ikilenn ikiıi birdın: 
- Ya misafir gelmezse! dediler. 

-0-

O kadar · yüksek ki I 

- Bir kafes i tiyorurn, dedi. Yal· 
mz, biraz tabuk olun. Treni k:ıçı· 

rıyonım ... 
O zaman kafe..cıçi: 

- Maale-ı;f, dedi, bizde tteni ko· 
yabilece'.~ kadar bü; U:• kafes yok. 

-o-

Fare l.:iki ı,öpek nrl<adaıına ıo· 
ruyordu: 

- T•zılar araıında koıu yapı
yorlarmış. Sen de girecek miıin?. 

Öteki cevap verdi: 
- Girmek iıtiyorum ama, bi

rinciliii kazanır~ diye korku
yorı.11n. 

. - Ne:len?. 
- Birinciliği kazanırsam aln· 

caiım mükilfatı elimden lcar~cıun 
kapar diye korkuyorum. 

--o-

Deve kuşu 

Hayftnat b.hçeıinde bir ı,adın 

memura ıonıyor: 
- Ozerinde devekutu töyü o· 

lan ~u hayvanın adı ne?. 

HABEr. 
ÇOCUK SAY;.-ASJ 
Rilmtt~ kuponu 

25 MART - 1939 ·--------·· 

• Ne garıp şeyler . ! 

Resimleri ilk sıradan ba~lıyarak ı Bir nevi Çalıku~u olan bu kuıun ı nizin dibinde pencerenin ne iti 
soldan ınğn tc!tip ederek ıunları gagası, kuyruğu da dahil olduğu varf demeyin .. Burası Floridadaki 
okuyun, dünyada ne ~rip şeyle!' 1 hahle, bütün vücudundan uzun· bir "Deniz rasathanesi, ,dir. 
oldut:unu öğrcnecckıiniz: ı dur. Falı:at hayvan bu uzun gaga- Denizin dibine yapılmı§ olan bu 
Çocuğun ba~ı Cent!erede - Bu sı sayesinde böcekleri daha kolay "rasathanenin,, penc:resin.dcn su

za-..-alh yavruya acımaz mısınız?. avl yor, hatta su kenarın.da balık ların içinde dolaşan balıklan tct -
Çocu~cağmn başında büyük ve tutuyor!. · kik ederler. Pencerelerin camlan 
::alın bir tahta parçası var. Tah.- Denizin Dibinde Pencere - yosunlu sularla kirlendiği için her 
tuyı oraya koymuşlar. tlzerine de Bu dalgıç belki dünyan;n en güç gün temizlemek lazımdı:-. 
bezleri sarmışlar, sıkısıkı bağla- işin yapıy.or: Vazifesi, her gün de- Kaıımpatı Çorbası - Hiç yc
mı~lar. Çocu'k bunu hiç başından ni~ e 200 ·metre inmek \'e oradaki diniz mi? Her halde yemcmiııi
jıkarmaz ve doğduğu günden, ye- pencereleri sifmektir. •Fakat, de- nizdir. Çünkü bunu bizim memle-
:li, sekiz yaşına gelinciye kadar timizde yapmazlar. Fakat Japon • 
Jaşı bu cendere içinde kalır. yıldız . oyunu ların çok sevdifi 00 çorba pek te 

Bunu yapan Afrikalı bir millet- Geçen hafta .•ize yenilmiyecek bir ~ey değildir. Ba-
tir. Onların araların.da adet böy- 1 • 1 1 • ' bir yıldız oyunu ver kın bunu nasıl yapıyorlar: 
le imiş. :ı::ı-C: miştir- Hecfir ,. halde Tereyafını eritiyorlar. içine 

"Faydası ne?... diye mi sorti· .:..J. 1. I'• yapmısııınıı ır. Ya. süt tc lıçoyup kaynatıyorlar. On .. 
yonun uz?. Onlara göre çocuğun I • I • t p~'mıı.dtnı~a bwada dan ıonra biraz un at1yotlar. Ka-
b:ışı ne kadar basık ve yassı ol.ur- ı na.MI yapılac.ağını sımpatını da yaprak yaprak duğ-
sa zekası o kadar etrafa saçılırmış. "Österiyoruz. Fakat bu ôyunun ruyorlar. Oluyor size güzel bir 
Yani, bizim tabirimizle, "Sivri a- ba~ka hal şekilleri de vardır. Bu çorba!. 
kıllı,, olmazlarmış!. onlaroan yalnız biridir. Pir:zOla Meyvası - Bu da ye-

mek yeri'ne geçen bir nebat. Fakat 
yenilmiyor. Yalnız kokusu qelki 
kann · doyurmıya yarar. ÇSnkü, 
Afrikanın bazı yerlerinde tesadüf 
eclilen bu nebat:n meyvaıı tıpkı 

siğır pirzolası gibi kokuyormuı •• 
Hatta oralarda dolaıan seyyahlar, 
etrafta pirzola piıiren adamlar ol
duğunu zannetmiıler. 

Şark, ıarp neresi? - Bunu 
gündüz, güneşe, gece aya veya 
yıldızlara bakarak tayin edebilir
siniz. Fakat 'karanlık bir odada, 
hiç bir yerini görmediğiniz halde 
şark, garp nerede söyleyebilir mi-. . , 
sınız . . 

"Söyleyemem,, demeyin. Çün
kü tecrübe ederseniz ıiz de göre· 
ceksiniz ki, insan karanlıkta bile 
olsa, için.den gelen bir sevkle, ci
hetleri tayin edebilir. Bu, ~üphesiz 
her insan için böyl~ değildir. Fa
kat yapılan tccriibeler göstermii· 
tir ki, bir çokları, k:ıraııl.k bir oda· 
ya kapatılJıkları halde ne tarafın 
şark, ne tarafın garp olduğunu 

parmaklariyle işaret ederek tayine 

.nuvd::ık olmuşlardır . 
Odanın pencereleı i, 1'ı:pıları ka 

palıdır. içeriye hiç bir yerden ı§ık 
~irmiyor. O odada bundan evvel 
hiç bulunmamışlar. O halde nasıl 
oluyor ıda bu tayinlerinde yanıl· 

rnıyorlar?. 
Buna tesadiif dt' deyemeyiz . . 

ÇünkÜ tecrübeler t("krar edilmiş 
ve bir kere muvaffak CJlanın, diğer 
lerinde de ciheti tayin ettiği gö

rülmii§tür. 
Alimler bunu şöyle izah ediyor· 

lar: 
insan kendisine cihet tayin ede· 

rek yürümiyc o kadar a!ışm•ıtır 
ki, nereye gitse arkuıncla, sağın· 
da, solun.da hangi cihetleri bıra1c

tığını, içinden duyar, karanlık .o· 
daya gelinciye kadar ne taraftan 
döndüğü kendisinde bir sevkitabii 
olarak kalmıştır. 

Mısır Saray ! - Du saray Mı
sırda değil, Çindc-~ir ve ona ''Mı· 
sır sarayı) denilmesinin sebebi mı· 
sırdan yapılm·ş olmasıd:r ! . 

Sarayın duvarları mısır kamı;ı 

ile kaplanmış, Üzerlerindeki süs
ler de mısır taneleri ile yapılmıı

tır. Saraya kaç milyon veya milyar 
mısır tanesini gittiğini hesap et· 
mek tabii güçtür ... 

Gagası Kendinden Uzun! -

Ehram oyunu 

Burada on yuvarlak üstUste ko -
nularak bir ehrıını yapılmı~. Şimdi 
biz istiyoruz ki, bu yuvarlnklardan 
yalnız UçUnUn yerini değiştirelim, 
fn!:nt ehram baı:rasağı gelsin. 

Yapabilir misiniz? Uğraşın. Ya -
rınmazsanız gelecek hafta hal §ek -. 
lini göstereceğiz, öğrenirsinlz. 

Bu Da Bir Selam Şekli ! -
Kar~ı karşıya çömelmiJ olan bu 
iki Afrikalı biribirlerini selamla
maktadır. Çünkü onların ıelamı 

böyledir: Biri birlerini gorunce, 
ellerinde ne varsa hemen yere bı
rakırlar ve diz. söküp ç_")melerek 
biribirlerine gUlümst'rlcr. Bu on
lar için ıapka çıkarm;.k, ti sık:nalc 
gibi tabii bir sela.~ §ekCir. 

ne çıkacak? 

Bu ka~akarıtık Çizgiler ve ra- deki numaralara ıöre, fU tekilde 
kamlar araaında çok ıUıel bir real.m boyayın. 

ıınklr. Bunu görmek ~ııtersenlz. bo -
yalı kalemltriniz.i veya ıulu boya - O - Beyaz, 1 - Siyah, 2 - Kır
nız.ı Alm ve resmin baama geçettk mnr, 3 - Pcnbe. ~ - San, 5 - Ma 
~izgllerln arnsındaki yerleri, için • vl, 6 - YeaU. 



• HA B E R - Akıam 

Niçin ayrılmışlar ? l 

Tarzan başkasını1 

seviyor! 
Kansı Lüpe Velez de başkasile seviş iyormuş 

Okuyucularımız elbet hatırla
yacaklardır; evvelce de bahsetmiş. 
tik: Tarzan, karısından aynlıyor .. 

Bu, "Tarzan .. kadar heyecanlı 
bir macera filminin bir sahnesidir 
ve sinema da değil, iki sinema ar
tistinin hayatında cereyan etmek
tedir. 

Beyaz perdede Tarzan kahra
manını yaratan Conni Vaysmüller 
ile karısI Meksikalı esmer artist 
Lupe Velez, bir arada geçen fır. 

tınalı hayatlarına nihayet bir son 
veriyorlar. 

Onların bo§anacaklarına dair 
bir sene evvel çıkarılan şayialar 

vakit vakit tekzip edilmiş, fakat 
geçen yaz Holivud mahkemesinin 
veı:ıdiği karar bu romanın son say
fasını tamamiyle kapamıştır. 

Yalnız, Conni ile kansının ay
nlmalarına neyin sebep olduğu 

hakkında ortaya çıkarılan bir ha
kikat var ki, bu iki film artistinin 
maceralarına tam manasiyle bir 
roman şekli vermekte:lir. 

Conni Vaysmüllerle Lupe Ve
lez biribirleriyle geçinemedikleri, 
biribirlerini sevmedikleri için de. 
ğil, kendilerini başkalan sevdiği 

için aynlrruşlaıldır • 

Tarzan'ı Amerikanın en zengin 
bir ailesine mensup ve ismi uzun 
müddet gizli tutulan ibir kız sev .. 
mektedir; Lupeyi de genç bir ti· 
yatro akt.öril •• 

Conni ile Lupe bu yeni aşklarla, 
biribirleriyle pek jyi geçinmekte 
oldukları bir sırada karşılaşmq· 

lardır. Aralarında sık sık kavga 
döğüş olduğu görülen Tarzanla 
eşinin, çok iyi geçindikleri gün -
Ier de olmuştur. Fakat, fırtınalı 

bir havada, ibulutlar arasınldan gö
rünen güneş gibi, bu saadet gün
leri onlara daha tatlı gelmekte idi. 
Lupe, kendisinin mesud olduğunu 
düşünen bir kadındı. 

Çünkü, Amerikanın en mükem
mel ve ıgüzel erkeği sayılan Conni
nin karısı idi ve artistlerden baş. 

ka bütün Amerikanın kadınları 

kendisine hased ediyorlardı. 

Fakat, bu seyrek saadet günle
rine mukabil, Conni Vaysmüller 
ile Lupe V clezin sık sık düğüştük 
terini ve biribirlerinin başına ta
bak ve bardak gibi şeyler attıkla
hased edilecek bir §ey olmadığını 
kabul ediyorlardı. 

Lupe Velez, kocasından boşan
mak için dava açtığı zaman 4da, bu 
umumi kanaati &ilah olarak kul. 
lanmış ve ondan başlıca şöyle şi
kayet etmişti : 

Conni Vaysmüller ''.Tarzan,, rolünde 

uzun müddet, kendisini seven kı. 

zın farkında değilmiş r,ibi davran 
mış, fakat sonra, karısından ayrıl
mıya karar vermiştir. 

Tarzana aşık olan kızın ismi, 
şimdiye kadar gizli tutul~uğu hal
~de, artık ortaya çıkarılmıştır. 

Beril Skot ismindeki bu kız, A
merikanın meşhur ve ~engin bir 
ailesine mensuptur. Babası, Con. 
1'li - Lupe Velez meselesine kızı
nın ismi kanşmasın diye avuç do
lu para harcamış, gazetelerde kızı 
hakkında neşriyat yapılmasına 
mani olmuştur. 

Fakat Conni Vaysmliller karı. 

" · smdan ayrıldıktan sonra, onu Be--·,.,- ril Skotun sevdiği ilan edilmiş ve 
hatta yakm1da evlenecekleri de ha-

1:~· c ·; ci.,.z y~r..: aı; '.mı ,~::~:: _ ·: ... oı· ı ;,er verilmiştir. 

- Conni dünyanın en kaba ada- Lakin, bugün bu evlenmiyc 
pek şüpheli bir :nazarla bakılıyor. 

mı .. Ona koca demek için ıbin şa
hadi lazım l Koca değil, zalim bir 
adam of .. Tabak kırmaktan, cam 
çerçeve indirmelrten başka bir şey 
bildiği yok .• 

Conni Vaysmüller karısının bu 
boşanma talebini evvela itirazla 
karşılamış, sonra boşanmıya razı 
olmuştu. 

Bugün iki artistin yeni macera
larını ortaya atanlar, Lupcnin, 
mahkemede söylediklerinde sami. 
mi olmadığını iddia ediyorlar, di
yorlar ki: 

- Vakia Conni heyecanlı bir 
adamdır. Kavga ettiği zaman bar
dak, tabak kırabilir. Fakat Lupe 
başka bir aşık bulmasaydı, bütiln 
bunlara rağmen kocasından ayrı
lamaz!dı. 

''Conni de öyle,, diyorlar. O da 

Çünkü Conniyi seven kızdır. Kızı 
Tarzan sevmiş olsaydı, alacağı ü
mit olunabilirdi. Fakat kızın aşkı. 
nı açığa vurmuş olması tenkid olu 
nuyor ve Conninin evlenmek iste
mediği söyleniyor. 

Diğer taraftan, Lupe Vclez ken 
disini seven aktörle evlenceği mu
hakkak sayılıyor. Vuli Donahu is
mi ile tanınmış olan bu aktör 27 
yaşındaldır ve meşhur Vüldört 
milyarder ailesindendir. 

Büyük bir servete var..r. namze. 
di olan bu aktörle evlenince Lu
pe Veles Amerikanın en zengin 
bir kadını sayılacaktır. Malumdur 
ki, meşhur Barbara Hutson bu 
ailedendir ve babası öldüğü za

man kendisine kalacak miras !dü

şünülerek dünyanm en zengin ka. 

drnı ismini almaktadır . 

" -J..onılnı lıny'\'nnat lJah~esin<lo altı ay cwd (lob'lllUS olan bu ü_çtb: as lan yavrusu LUyUmü..Icrtllr \ "O k cn-
dllcrlnc \erilen pirzolalar artık kin gelmemektedir~ 

Azgon ~ ı2 ~ek 
Yaz ve kış sayfiyede oturan bir 

ıhbabını ziyarete gitmişti. Bahçe 
mpısmı açıp içeri girmişti ki, ko
.:aman bir köpeğin hUcumuna uğrn
jı. Bacakları kan içinde kalarak gilç 
halle kurtuldu. Fakat zlynrcUni 
Jostuna değil, yaralarım sardırmak 
·çin eczacıya yapmak mecburiye -
~inde kaldı. 

Ev sahibi pek mahcub olmuştu. 
~mesen bu Mdise köpeğin ilk va

'rnsı değildi. Tavsiye ettiler: 
- Köpeği hadım ettir, kuzu gibi 

,ıur. 

Tavsiye mucibince hareket etti Mimar - işte bakmız, evinize bir kat dalıa ilavesine karar vcrfrst' 
ve filhakika köpek uslandı. Artık 

1aldırmıyordu. 

Rir mUddct sonra köpeğin hışmı. 
:uı uğrıyan ahbab, gene ziyarete 
-:eldi. Fakat bir kere ağzı yandığı 

için bahçc kapısından sesleniyordu. 
ı::: sahibi ziyaretçisine teminat 
vermek lUzumunu hissetti: 

- Korkma yahu, köpeğim ame. 
liyat oldu, hadrm ettirdim. 
Arkadaşı cevn b verdi: 
- Amn tuhafsın yahu. Ben ısır-

-nasmdan korkuyorum! 

M a Dô deha 

niz bina şrt ştkli alacak. 

Varnm sakal 
Muzib berbere gitti: 
- Sakal tra§ı kaça ? 
- On beş kuruıı dendim. 
- Sakalın hepııi değil mi? 
- Tabii değil m1 efendim. 

- Peki. Sakalımın bir tarafını 

tra§ için ne istersiniz? 
- Bir tarafını mı? 
- Evet. 
- Yedi buçuk ku~. 
Koltuğa oturdu. Berber usturası· 

- Mali .deha nedir baba?. nı biledi ve sordu: 
- Ailesinin ve bilhassa karısı- - Sakalınızın hangi tarafını traş 

nın harcadığından daha fazla ka. edeceğim efendim? 
zanabilmek hüneri!. - Dış tarafını! 

- Karnnı uyandırmadan ı;tdeb lllrscnh; polis ~ağırmaınl 

Rekabe t 
Bayan hizmetçi kıza sordu: 
- Nedir o mutfaktaki gürültü? 
- Bakkalın çırağı beni öpmeğe 

kalkmıştı da .. • 
- Müsaade etmedin tabii değil ., 

mı .• 
- Ben mi? Bana göre hava 

hoş .. Yalnız kasabın çırağı razı 

olmadı da .. . 

<Çaloşkan 
Patron müesseseyi dolaşırken 

bir masa başını:la gördüğü bir gen
ce hitap etti : 

- Sizi hep böyle faaliyette gö
rüyorum delikanlı .• Bura.da ne va· 
kittenberi çalışıyorsunuz? • 

Genç, içini çekti: 
- Direktör, çalışmağa başla

mazsam kapı dışan edileceğimi 

söylediği gündenberi. 

Demek kD 
b>IODyoırOardu Y 
Büyük hanımı, eski ahbapla· 

rın:lan biri ziyarete gelmişti. iki 
yaşlı kadın bir aralık bahsi "zama 
ne,, ye getirdiler: 

Van Diş 
anBam•ş 

Bayan, hizmetçiye çıkıştı : 

- Bu sabah sütçü ile öpüştii. 

ğünü gördüm. Bir daha sabahla· 
rı sütü ben alacağım. Haberin ol
sun . 

Hizmetçi cevap verdi': 

- Fena fikir değil bayan .. Ba
na karşı samimi olup olmadığını 
bu sayede öğrenmiş olurum. 

llARAREJ,ERDl~ 

t!tı". Yeni zenginin kansı - ~fa 
ki paraları azmıs, ne diye ~-aııır
başlanuflar. 

çnn 'ffnlk:rası 
• ıeri 

Kadının hayatında yaş devre 
y ediye ayrılır : 

1 - Çocuk .. 
2 - Küçük kız. · 
3 - Genç kız. 
4 ,.... Genç kadın. , 

! - Genç kadın. 
6 - Genç kadın .• 
7 - Genç kadın. 

j} 
- . . 1ır 

Falcı (devlet memurmıiı) - ktı• 
haf şey! istikbalinize o kadar btJ 

771 ğım halde lziçbir şey görcmiY0411 ' 

~ ~-- Fransız ka1ikatu1u 

• 

- Ah kardeş .. Ahlak çok sukut 
etti. Bizim zamanımızda utanma 
denilen bir şey vardı. 

. ~1ıudl ~ 
ı:rkek - Se\'gfme muk~lo et mc1_o;c.nlz kcndunl hemen " 

- Ya kardeşim, bizim zamanı
mızda genç kızların hiç bir fena 
lıktan haberleri yoktu. Yanların
da böyle bir şey konuşuldu mu u
tançlarından kıpkırmızı olurlardı. 

Evin genç kızı, başını gazetenin 
sinema sayfasından kaldırıp lafa 
karıştı . 

- Madem ki o kadar masum 
idiler, ve bir fenalıktan haberleri 
yoktu, konuşulan mevzudan utan
mak ve kızarmak icap cttif ini na
sıl biliyorlardı?. 

HeDe göreDnmı 
- Modanın son icadı görUnmez 

çorab giymekmi~ ! 
- Görmeden inanmam! 

kuyuya atarım ! - İtalyan karikatUril -

Doktor. bayana, lıer )'emekten soma yarım saat istirahat 
ıavsi>·c 

etmişti. 



Benim göriitllme pre 

Klüplerimizin veçhesi 
'

8
Por klilplerlmlzln mullerlnl tetkik edecek olanak, klilp bulle

~l'C1lluiun yüksek ideali etrafmda keaetlenerek yurddqbk n 
IOlip ~eı,ıeveai içinde bagtin me\'CUt kltlplert kardaklarmı CÖrtlrilz. 

"'- lılr ler tek bir ldealla etrafmda toplanmJI blrlblrtal eeven ve .._ 
..._ kiltlenla spor mabedi olarak karalau11tar. Kllpclllk ile 1po

~.. te.u.ı lobt lllzamlu olan me,ra rekabe~ temla edecek bir vuıta
~~ ıs. &nla1'1Jia rekabet, spor me7danmda 1ealfmek Wl1ft Od kar. 
lıııı btarı~ıdır, Ba rekabet, ıtpor meydanı haricinde iki kaftlet tefelddl· 

i ib• 1 ~ır erine ~·;.uchm <.'tmelerine, birlblrlertnl 9C\'Dlelerlne ve say. 
l;ıh.a ınlnl tie§1•il etmez. KHibttniin kurulaş ga7eslnl bllea sporca• 
ı lret hlanaamı anlamı!} bir ldar~ iııe bu şeklideki faaliyetinde mem. 

1 
"Poruna hlzm'.!t etmekten miitenllld en büyük ze,•ki tatm11 olur. 

bip ele tibdad Jıükiirnetinln zulmü altmda kurulan spor kltiplertmlz, hiç 

htını'°hde himaye ,.~ te~nik ~örmedi. Camhart,et hüfamett Ttlrk 
-. ) a, Türk "pol'eularma bigi.ne kalamazdı n kalmadı. Türk ıporu
~ll '"ethesini gösteren bir kaaanla Tllrk spornsana asıl yoluna ''1ldt boluayor. Bu yol yarddqhk ve kardeellk eualanna daya-
1' Caye7e doiru yürüyenlerin yoladar. Ba yolda yirtiyealer dev. 

't'tbt, S,Ottaauna lpret ettlif hedeft ba1Ma1rl•rdır. 
'•k-.a teeasürle miphed ~ilmls bul "bl.c&at bbe ıöater
' ki, Ylilaıek bir ld ealln tabaldnıJnına hlmıet etmek ıayealle im.. 
~r klllJlerimbden hazılanaa dtlrtlst bir mesai 1erble tahal lh· 
~ ı ~ etmek tein giren Jdmseler kaim olmqtar. J[Jlp renk
lıı.. ... khn.e1er1n eUnde, gençHjl phsl Jbtlrulan Jola aevllettlrecek 
~ oWa. ~rbest hareketlerine engel tePfl eden klip nlumna 
~ \,q keyfi hareketlerini kolaylattıracak tekilde tadU edlldf, faal 
~ lar canbular gibi hiinemrlnl satmaia bqladılar. Ve bu tarzı 

let.de ~·e-, n ahlak her ,Kla nbta clolra meyletti. 
'llor 'tll'k ırlanın P:edy<.'sl ytikııek, ahllkı temiz genelljbılıı toplandığı 
' ieeeküuertmizde parazit halbule dolan ve mtltecall111e olarak 
~ tıkan kimselerin keJfl ldarelerlae Daayet vermek zanwu gel-

"- be.1etaıa bir kanunla MUlarmı teült ettql spor faall7etlmld tan. 
-. ~ olan Beden Tenlyesl Geael Dlnldlrltlitl, spor klllplerlml· 

-·ııııet Wr nizamname llaarlamıt Miua7or. 
-. ~~e 7alaa Ml1'k teldr1- -. clelU, on 7edl mllyolllak 
'- ._....._ lpOr llıtl,aeı .......... ........_ ........._. hhaa•7or. 

'-......._eyi tu veya ba klip •-• delll, memleket aporaau 
~ .!~ler hazırlıyor. Ba ••=wme a,n w..re,.. .... ,.et .yere-

....,.,. bir meulnla ........ m. ~ktlr. 
'1a.., ~ rahlarmda Pli aaeller ltelı'llJea Te ba emeBerlal 1Ellp 
~ llUıllkeal le örten ba mlteplllbe ıllllfnuııs ~~ 
·~~qmaaı taWi lmkilla ....... y.,.._ ·-~ ım. 
\a -aea, o lnkıllptan mmfutıed Jtalehlar olu Jdnilele!la 
'ite~ ol9eaiı gibi spor balollllmmda ba slM ldmselerla 6fede be

''-1-t da1111maja ltqladı. Fakat 1na seeler o kaclar edrz, o kadar 
111, ftymak için kalaklanmıa oalaa ~ lealt edl7or. 

ı......~ kadar geri kalan ıponua .... lıir laJal&p 79P17oru. Bu 

~ aiiane PC111e- lau,ealer ~la•ılllldlr. O.,_._ lelra JI-

, ~: dlllpUall lıir m.,..._ ~eeeil temk aeel7eD, hllr 
....,... oJdala dit, raJui ia lalne$1 lıir ~ ~. 

'-,, Adil YURDA.KUL 

,ıııtlllllfıı • 

Fenerbahçe idare Heyeti 
oy~ncuları profesyonellikle 

ittiham ediyor ? • 
mı 

Neşredilen tebliğe göre kabahatli yine idare Heyetidir 
Milll küme maçları karşısında G. Sarayın vaziyeti ne safhada bulunuyor 
Hadis olan bu yeni vaziyet üzeri- grafın aksine olarak Galatasaray i- rannın tasvip edilıniyerek müsaba- oldukları yani profesyonel oldukları 

ne Istanbul bölge direktör vekili darecileri eski kararlarında ısrar et· kalara iştirak edileceği temas etti- resmen ilan edilen Fenerbahçeli o
Muhtar dün Galatasaray idarecile- mektedirler. Futbol birinci takımı ğimiz Galatasaraylıların ifadelerin- yunculara para veren idarecileri· 
rile uzun süren bir toplantı yapmış- bugün hususi olarak bir egzersiz den anlaşılmaktadır. Galatasary dir Eğer bundan dolayı maddi ve 
tır. maçı yapacaktır. • mensuplnrun düşünce ve kanaatle- manevi bir mesuliyet teveccüs edi· 
Öğrendiğimize göre dün Ankara- l Nisanda toplanacak olan umu- ri hilafına, kendi mensuplannın his yorsa bu da doğrudan doğruya ida-

dan aldı~z ve neşrettiğimiz tel- mi kongrede idare heyetinin bu ka- !erine tercüman olması lazımgelen re heyetine racidir. İkinci mesele de 
;;::=~-~;;;;;:;;;:::::::;:==::=:::;:;;;;;;:;:;::;;:;::;:::::;::~::;-~ Galatasaray idare heyetinin kendi müsabakalara ademi iştirakin mesu 

t' 
•,\ 

- Evet doktor, blıW mazlbllk olsun diye maçtan evvel topun içi. 
ne dmento doldmm111 da! ... 

klüpleri menafatine bu lüzumsuz liyeti oyunculara verilen ve yekfulu 
ısrardan fariğ olmak suretile umumi büyük bir yekOna baliğ olan ücret .. 

1 ahenge tabi olmalarım temenni ede- lerden dolayı milli küme maçların· 
riz. da mali güçlüklere maruz kaldıkla· 

Fenerbahçe klübü idare heyetinin nnı bildiriyorlar. O halde bunu ge
mesuliyeti futbolcularının sırtına nel direk"törlüğe vermiş oldukları 

yüklemek gayesine matuf bu tebliği dilekçede tasrih etmeleri lazımge
Fenerbahçeyi sevenler üzerinde fena ı lirdi, Yoksa mesuliyeti zavallı fot· 
bir tesir bırak.mı'§tı. Bugün ücretli bolculara yüklemek değil. 

Fenerbahçe idare 
Heyetinin tebliği 
Penerbalıçe Spor kl\ibü idare heyetinden: 
Kltlblimtlz birinci takım oyunculannm tahkikatımız netlcesbıde 

Anadolu Ajansı İstanbul merkezindeki içtimalarında tanzim edip gaze
telere gönderdikleri beyannameyi mütalea ve tetkik eden heyetimiz, a
tideki madde madde Jıalisa ettljlmlz scbeblcrle maçlara de\·am etmek.. 
te bir nıabzur gönnemektedlr. Şiiyle ki: 

1 - Fatbolculanmız gazetelere gönderdikleri beyannamelerlle 
bundan ıroara 'fam ~ Ucretsfz amatörler gibi sırf klUblimiiztln 18• 
rcflnl ili. için çalıştıklanm ve çalışacaklarını etkin umumiyeye ve 
Genel DlrektörlUğe karp taablıüd etml' bulunuyorlar. 

2 - Genel Direktörlüğe Milli Küme maçlan hasılatının tanzimi 
hakkında ewelce y~dığımız dileklerimize cenb gelinceye kadar maç. 
lara lııtlrak etmemek Jıasasundald karanmızm yegine nlld kHlb bUt
~sinln en büyük masraf faslını teşkil eden futbol ıabcınlzln tahsisatı
nı k&rşıhyabllmek içindir • 

Ankaragüccü 
S - KIUbiin bütçesinde ağır bir yekun tutan futbolcu licretl ve 

masraflarmm bundan sonra kalkacağını ,.e oyunculanmızm san • iki· 
verdin ıeref \"e ltll&sı uğrunda gayr etıerlnl hiç ekslltmlyerek bil& men. 
faat çalıpeaklannı anlatan mezkur aleni taahhlldden sonra sırf oyun
ca masraf ve tlcretlerlnl karşıhyabllmek maksadlle lilzamla gördüğü. 
mliz muakkat tatil faaliyetine lüzum \'e maçlara denmda bir mahzur 
kalmadığı hakkındaki bu karanmızı etkin amumlyeyc saygılarımızla 
bildiririz. - - - - - - - -- ~ -

~-· - man ve oyun tarzı itibarile 

.... MIStl bir taktmdu, bugün 
'~ha.hçe klUıbll, mUU kUme ta- mm.da aol açık oynardı.) dolayııiyle yırtıcı O>ir varlıktır. Sol 

ne netice 
~ eainJn ~ mellelealııe llUaftler Kartal Jau, A.11 ltlza: iç Fahri de iyi bir oyuncudur. Umu.. 
~'il 6den maddesi dolaymlle pse Sert ve enerjiktJrler. Nefealerini 
~ ::;:annda uzun mtına.Utalara idare edebilir ve caiılı bir oyun çı
~ ihtiWlı•bh-• vaziyet ibdai kan.lıWrlene rakip muhacimleri ol. 
"~ 11 aonra WIQn netrettiil bir dut~ l'lnil bir mU.kWlta duçar e
~le Jııaçl&ra dfv~ edeceitnl, J debillr, Fenerin müdafauma mil -
~ tbll~in de futbolculanndan ua.. savi Vefanmtinden yilbek bir kud. 

miyet itibariyle isabetli paslarla a
kan GUç muhacimleri latanbul mü
dafaalan için aawştunılması zor 
bir tehlikedir. 

. '<qheret görditilnil beyan et. ret sahibidirler. 
O KllM'baler hmal~Abdl : 
'~de bu hafta oynen•cak maç- Ankaral\lcilnlln enerjik ve bil -
~rinde rahat rahat konuı- gili unıurlarmdan mü.rekkeb bulu. 

bir mlnl yoktur. nan bu hat da ri.rilleri ve keıilleri 
"ıı * * * itibarile iyi bir intiba hbıl eder. 

Hullsa 
Evvelce Her Şvenkin antrene eL 

tiği bu takım ilk milli küme maçla
nnda güzel neticeler almış, fakat 
Şvenk'in aynlı§mdan sonra geçen 
sene oldukça mUhim bir kriz geçir. 
mi§ti. Nihayet büyük fedakarlıkla.. 

\ 1 lı:ara ikincai Ankaragilcü ta- Şahat hücumlar ka1"1ısmda "mU
~ ~gün lııtanbula relmil bulu.. kem.mel'' olan bu hat, derlltoplu hU· 
~rr. "Allah kumıet ederse" Fe.. cumlar karfıımda pek gözlikemez. meğe muvaffak olmu§lardır. Buna 
~ıı C:e ve "muhakkak" Vefa ile Vefa muavinlerinden daha iyi ig rağmen en iyi oyuncuları arasında 

rm mahsulü olarak, aradaki 
zamandan istifade eden AnkaragU
cU idarecileri takımlarını tensik et-

~C! '8acak. görme kabiliyetine ıahib olmakla bulunan haf Nuarat ve santrhaf Se 
~ ılc~r takımı muhtelif vesile- ! beraber, Fenerinklnden llakal iki mihin talebelilderi dolayı.sile çekil -

\ ~e:vrettlğimiz en iyi oyuncula-

1 
snııf apğıdır. Filhakika İstanbullu meleri takımın kllsı üzerinde epey 

~ ~on Ankara - İstanbul tema. muhaclmlerin en çok bu noktaya bir rol oynamıştır diyebiliriz. 
:?rdilğUmüz için bir aralık ilk takılmalan ve en büyük gUçlüğU de 

'le lime maçlarında aldığı mu • j bu noktada çekmeleri ekseriya va
~etıe neticelerle nazan dik. riddir. 

Celbeden bu ekip üzerinde bir Mulıaclmler Hamdi, Fikret, Mu. 
~~a Yapacağız: zaffer, Fahri, Hamdi: 
t ~ kefcr: AnkaragUcüniln bu kısmt diğer 
~':tan atılPn şiltlere karşı olan hatlarına nuaran daha ziyade tek
~r zaafı, kale önündeki lnl nik kabiliyetlere dayanır. En mil • 

1
,. atar esnasındaki pşkmlrğı him unsur gerek gol atına ve gerek 

~il.3 karı derecede bir itimad gol attırması itibarile aol açılı: Ham 
edemez. Buna rağmen mu - . didir. Esasen bUtlln takımda en bil. 

~ ~arkumda yer tutu§U ve yUk yardımı ve kazancı ,,11 o~-uncu-
t-lıgı inkar edilem~:, .:~: l nun ayağında bulma~tadır. ~iğer 

Pas ve oyun tarzı itibarile Fener. 
bahçeye pek yakın bir manzara gös
teren Ankaragücüniln 1stanbuldan 
muvaffakıyetle ayrılması kuvvetli 
bir ihtimal içersindedir. 

Netice 
Hilsameddin - Yaşar, Lebib • A

li RiT..a, Angelid.is, M. Reşad • Se
mih, Esad, Yaşar, Basri, Naci ş~k
linde çıkması ümid edilen Fener. 
bahçe takımmm iki açık llzerinden 
ııçacafı hilcumlar Ankaragücll mt!.
dafaası için herhalde çok mli§kUllt 

alabilir ? 
Fenerin Uç ortasını teıkil eden 

Esad, Yaşar, Basri de atak ve da
ha ziyade ıutör olabilirlerse netL 
ceyi Fener lehinde görmek icab e
der. 

Aradaki kils farltma ilaveten Fe. 
nerin elindeki saha avantajını da 
hesaba katmak, AnkaragUcUnlin yol 
yorgunluğunu unutmamak lazımdır. 

Muammer OLGAÇ 

Ba karanmız Pazar günü lçtıma edecek olan Müesslsler heyetinin 
tuliblne de arzedllecektlr. 

Türkiye birincisi 

Manisall Halil pehlivan 
Tekirdağh Hüseyine meydan okuyor 

Manisalı Halilden aldığımız bir da ve mektubunu şu sözlerle bitir
mektupta Odemişte Tekirdağlı Hü- mektedir: 
seyinle son yaptıktan müsabakada "Hanei gün nerede ve ne gibi şe
berabere kaldıklarından bahisle Te- rait k~arsa ben kabul edeceğim. 
kirdağlI Hüseyine meydan okuma- Gerek paralı gerek parasız.,, 



- Baş taratı 23 marl perşembe binin ~uursuz fakat tum yerinde 
Myımızda - bir hile~ı mı 1 

3 nırıncltesrln 
George'u gördilm. Fakat nrtık o

na genç şövalyeden bahsetmeğe 

co311rct edemedim. Hııtıı ettim galL 
ba, bana öyle geliyor ki bir kadmm 
hayatında kocasından gizli hiçbir 
§ey olmamalı. Benim en büyük va
zifem dedikodu \'e rezalete mfınl 

olmaktır Yarm halamla konu&aca.. 
ğnn. 

il Blrlncttesrln 
Şövalye, Kean'm oynaaıgı tiyat

ro için blr loca bllctl bırakmış. Ba
na da iki satır yazınL5. ŞUpheslz 

onunla tiyatroya gitmlyeceğim. Fa 
kat ne yazık! ••• 

ıs Blrlnclte5rln 
l{aptıının llk o.şkc lıakkmda. bir 

batka insandan malumat almalı -
ynn. Dün yino kendisine bım sual. 
ler sordum. Bana açık blr kalple 
cevab vermedi gibi gelf yor. 

15 nlrincltesrln 
Mösyö Nokson'la '11rllktc öğle

den sonra bir at gezintisi yaptrm. 
Bizi uzaktan gören aövalye deli gL 
b1 atını sürerek önUmUzden kaçtı. 

Kendisini nişanlıma göstermedi. 
Herhalde beni bir başka erkekle 
görmek onu fevkal!de mUteessir 
ctmlıJ olacak. 

Kalbimi kime verdiğimi 
bilmiyorum ! 

Yazan ı 
Jean Prevost 

Çevlr"<efi"'il 
Suat Derviş 

Vikont: J Yikontla dans ettim. Fakat dnn
- Eğer siz 6iivalye Abercrombie_ sın sonunda dayanamadım. Ve şö. 

yi ıevxnescydiniz, benim sizi sev - vnlycnin beni sevmekten menettiği 
meme mUsande eder miydiniz? eeyleri onn anlattım. BUyUk bir te-

Diye sordu. lfiş gösterdi. Baloda §Övnlyeyi ve 
- Bu kadar dUrü.st bir do:ıt gö_ kaptnnı aradık. lkisini de bulama-

rlinen slz bunu nasıl ısoruyorsunuz? 
diye cevab verdim. 

,_ ~övalye :;izi inanılmıyacnk ka
dar seviyor, dedi. Fakat o hiçbir 
zaman sizinle evlenmlyecektlr. 

- Bunu nereden biliyorsunuz'! 
Diye ağlnmağl\ b:ı~ladım. 
- Sizi Uzmek istemiyorum, de

di. Bana emniyet ediniz, bana gU. 
veniniz. Size hiçbir ~ey ııöylemiyo
tıım. Çünkü d~Uncesizce bir §ey 
söylememeğe söz verdim. 

Ata binmeme yardım etti. Mnvi 
gözleri öyle bl\yilk bir e~fkatle bıı.. 

na bakıyordu ki ona dargın kalama
ciun. 

1k! erkek ara.aında tereddUd et
mek fena blr ıey! •• Fakat Uç erkek 
daha mllthlt !.. Suçlu olmadrğunıı. 

kendi kendimi inandırabilecek mL 
yim? Heyhat, Londrada maauml -
yet pek fena teçhiz edilmlf oluyor. 
Vikont ne demek latedi! 

dık. Balodan çıktık, bir arabaya 
bindik. Şövalyenin evine gittik ve 
ben aşağıda kaldım. Arabada ağlı. 
yordum. 

Şafak söküyordu. Vikont evden 
büyük bir teliı.şlıı. indi. Şövalyenin 

bir tabanca. kutusunu da alarak git
miş olduğunu söyledi. Arabacı~a 

bir emir verdi. msa bir zaman son_ 
ra kapıları zincirle kapalı bir pnr
krn önüne geldik. Parkın 

kapısında. atlar bırakılmıştı. Vi
kont bir ağaca tırmandı. Ben ara
banın önUne çıktım. Ve duvarın Us 
tünden parkın içini gördük. 

Perçeminin iki tarııfmdn hfı.Jü 

maakeslni ta.uıyan uöva.lye ile mns.. 
kesinl çıkarm13 olan Georgc karvı 
karşıya duruyorlardı. lkisinin elin
de de birer uzun tabanca vardı. Ye 
ortalannda duran adam, elinde 
kaldınlmıa bir baston tutuyordu. 
Tam blılm duvara tırmandığımız 

1 

1 

6 mrinctte~rln 
Şövalye~·le berab~ "Zttan-ı glSr -

rneğe gittim. Kısa. bir zaman sonra 
ealonun heyecanı beni de sardı. BU
yUk Kean'e ben de hnyran oldum. 
Desdemone için nğhyordum. Şö _ 
valye bir kardeıJ gibi §efkat gös -
terdi. İJ>!k mendiliyle göilerlmi sil
dikten sonra mendili avuçlarımda 

bıraktı. ,. 
Şövalye, oyun e!nruımda entonda 

bulunanlardan lblrlnl t&nıdı. Ona' L 
earet etti Bu nhbnbı piyesin eonun 
da bWm locnyo. geldi. Bu çok gU

zel yuııu blr dellkan1rydı. Şövalye 
de daha frl ve daha' uzun boyluydu. 
Hatta kaptan Noksondan blle., şa_ 
valye onu bana dayızadesl,. ol;rak 
ia.nıttı. 111ml vikont DuglnB Hunt 1-
miff. Vikont bana mUthlş baktı. Şö
valye paltomu giymek için bana 
yardmı ederken, vikont onun ku _ 
lağma. blr eeyler fısılıhdı.. • 

18 Blrlnclte§rln. 
Bu flabah yalnız çıkmıştım, ets

vatyey1 gördUm: "Dlln eW uzaktan 
görmemiş miydim?,, diye l50rdum. · 

Bu sual, onu pek memnun etme. 
dl, duymamazlığa geldi. Beraber 
blr ni,ean yerine gittik. 

DönU§Unde bana açıkça illnıaek 
edec:ek zannediyordum. Bunu yap
madı. Sade: "Atmız topallıyor,, de 
di ve yanımdan dört nala uzakla:
tı. 

2( Blrlncltcırfn 

Acaba hatırat defterlml ulanma.. 
dan okuyabilecek miyim? Nere

desin benim gilzel kaptanım? Nere
desin benim kUçUk e6valyem? Her 
ıey inanılmaz bir rilyaya benziyor. 
l Şövah·e beni Fransız sefaretin.. 
deki baloya götUrmUştU. Balo mas
keliydi. Beni kim8e tanımaz zanne_ 
diyordum. Halbuki o gece tesadU -
fen George d& oradaymq. Beni gö-

dakikada buton lndJ, iki tabanca 1 
sesi i~lttik ve bunu tkl haykırış ta. 
kip etti. Şövalye de, kaptan da ye
re yıkılmıgtı. Bu dakikada, elinde 
bir doktor çantası bulunan genç 
bir adam onlııra yakla§lı. Bu dakL 
k:ıda ben de cesaretimi topladım. 

Ve duvarın içine atlııdmı. Vikont 
da atl~tı. Şövalyeye doğru kos
tum. Kaptanı muayene eden dok _ 

tor: 

• 
Ayni akffıa J 

rür görme% tanmı13. Yanıma yak_ 
lqlt: il' 

- Bir uey değil, diyordu. Hafü 
bir yara. Korkulacak bir ıey değil! 

e elSvalyenln kravatmı çözUr 

7 Blrlnclt~rln 

Rnp~aJl ~H~ , ben~.eıı re:.me~ 
dUğün gUnUmUzti tesbit etmeınl is-

o; .. 

tedl. Ben de ondan bunun fQln ağa. 
beyimin dönUşUnU bekllycccğimi 
söyledim. Ayağa kalktı. İki ellerimi 
ellerine aldı. ÜBt Uste öptU. Öptü, 
öptn... • 

Aman ne güzeldi! Ni,anluna ba
yılıyorum! 

18 nırtncltc~rtn 

Kaptan Noksan beni operaya gö- Bugün ormanda gezerken atım 

türdU. Fakat nerede Kean, nerede bir çalının kıpırdamasından ürke • 
bu operada.ki oynıyan artistler! rek semi azıya aldı. Oralarda do
''Küçlik çocuğum" dedi Ve oyun inşan eövıılyo büyük bir gayretle 
esnasında kahkahalarla gUlcrek bil beni muhakknk bir ölilmden kur _ 
tün ıeyircllcri kızdırdı. Doğrusu nL tnrdı. Bundan dolayı kendisini eve 
§anlım Nokson'un her yaptığı eeyl -:nğırdnn. Halamla tanıGtırdan. Ha
bcğenmeğe mecbur değilim. Hem de lam yanında az durdu. Nezlesi var. 
neden ona nlianlım diyorum. He- mış. Şl§ burnunu fazla göstermek 
nUz ı·esmen nlşanlanntL~ değiliz ki! istemedi. Hnlam bu gibi ı;eylerc 

Bu nişanı ııaklıyor! BugUn elimi pek dikkat eder. Onunla yalnız 

c.llne alıp parmağıma bir ni§an yU- kaldığımız zaman bana: 

- ~ı .. ; tıtnıdan, dedi. 
~ r.171 1' ' 

- Kaplan George musunuz! di-
ye sordum. 

- Ay dedir ben si:Wı için yalntz 

yakaamı açan '\'lkont,: 
- Kız kardeelm yaralanma.mır, 

dedi. Heyecandan dil§Up bayılmı~ !. 
Kız kardeei ! ... 

ve l!ladece kaptan Gcorge muyum! Ben, nekadar eersom bir kızIDl !. 
Yüzüm lu.ıardr. Onun koluna gir_ Nasıl oldu da şimdiye kadar cıö-

dIDı. KUçUk c;övalyemi görmesin dl- valyenin kadın olduğunu anlıyama.. 
ye onu daha uzaklara götürmek is- mı.stım ! 
tiyorum. Halbuki §Ö\•alye onun be. Kendi.sine koklablan ruhların ayı 
nim yanıma yaklqtığmı görünce lan genç kndm kendine geldiği za-
·ırıunıza 11okulmu.etu. Niı,ıanlnna: man hafifçe gUlümsedi: 

- Sizi tanıyorum! dedJ. - Benı affet George, dedi. Öyle 
Şövalye büyük bir hayretle: korktum ki, senden tam roannsile 
- Galiba ben de ıslzl tanıyorum, nefret cttlğimi zannediyordum. Hal 

diye cevab verdi. buki! .. 
Şövalye: - - Kaptan George: • - ~ - "" 
- Yahut da kız kard~alme ben- _ Halbuki beni çok .eeviyorııu _ 

zetiyol"l!lunuz, dedi. nuz, hepsi bu! 
- MUmkündUr, fakat beni all - Diye mukabele etti ve tam bu sı-

kadar etmez! rada gözleri ban:ı tcsadU! etti \'C' 

Nl~:ınhm, bani\ döndil. Kolunu biraz müstehzi: 
bana uzatarak oradan aynlmak b-1 _ Demek bu gaddar, gUzcl kal 1 

tecl.i. Fakat ,övalye birden onun binizi benden .;almıştı! 1 

yolunu kesti ve bana: Dedi. Genı; kız kinle: 
- Mis Kelly, dedi. Hangi kolu _ Ona benim size ihanet ettiği- 1 züğil geçirse bnudan bir ay e\"\'Cl - ]{aptnn Nok!onla nlşanmızı 

duyacağım saadeti dul mıyacağım. · iraz tehir ediniz, dedi. 'Bu §ey sizin 
gibi geliyor. Aramıza bir tatsızh'.. ":ıkkmızda daha hayırh olur. Son- tercih edersiniz? mi aöylcmiosinb:. dedi. Bunu nasıl 
•oktu kl' Hem b n hU hır" il "' sı· .. ,. .. cbcbı'n"ı ı"zah cdennı' • ltira! ederim ki akliııcllın kapta- ,.aptınız: ... Ben de si&c ka"'ı naı:ı: ., .... e r m • .. "'"' " 1 " • "' 
lctln çocuğuyum. lzdivaç ne de ol- Peki, dedim. Eğildi. Ensemden nm kolunu tercih etmemi Amirdi, silah kullanabildim, hayret cdiyo • 
ıı;a.blr bıı.ğ değil nıl? Bir nevi cs:ı_ 'laffiçe öptU. "Erkeklerin buseleri fakat ııövalye bu cUretile tapılma-! rum. O kadar iyi nlşancısınız l:i, 
ret! biriblrine hiç de benzemiyor,, diye ~a layık 01muştu. Vf' bir kavganın kendimi ölmUs fan:cdlyordum. Göz-

dileilndüm. Ve bu dUşUnce beni öy- "inüne gcçilemiyece;;ini de anlıyor- 1
1eriml knpamlııtım. 

11 Bltlnclt~rln le mnhcub etli ki kıpkırmızı oldum. dq,m. ı George: 
Açıkça itirafa mecburum. Meğer _ Kaptan Nokııon iyi bir adam Dö~il"Jmemelcrl f<:ln kaplanla FÖ. - s;z benden de iyi ni:;nncısı _ 

ben knlblml tnm manasile George'a değildir. Dedi. · valvt'nin arr•una hfrdim ve kclumu nız, decli. 
vermemişim. Şimdi tereddild içinde Gözlerim yaşardı. Göz ya§larımı -ö\•alvenin koluna r.eç1rdim. Genç kız bnna di:in:nü:;tü. 
yim. Her sabah atla ge:Wıliye çı- ludaklariyle kurutarak: Kaptan şövalyeye: - Ya siz Evangeline, dedi, bc-
kıyorum. Şövalyeyi görüyorum. O. _ Göreceksin, dedi. Ben seni - Sil'I telcrar bulacıığım ! dedi. ni arfediyor musunuz? 
nun muhavere tarzını seviyorum. ':a'Otandan çok daha iyi ıeveceğim . Şövalye sesinde ııevtıı.nt bir ma- - Siz de George, l!Iİzin de b"n' ı 
O George'dan daha fazla Londrad:ı r;er o dakikada benimle evlen • .,a gizliven bir ahC\nkle: a.ffctmenizi rica ederim. 
bir genç kızı al.kadar edebiliyor. ~c talib olsaydı ona l!IÖZ verme- - Siz bent bir; terketmiyccC'ksl- - George, .ıı~z affedet;ı·~,.~· 

Beni en güzel dükkanlara götUıil- w "l t:ım mana iyle hazırdım. niz ! dedi. <'ok mes'ut olurum. Dedi ve ö: :. " 
yor. Beraber baktığnnız danteller_ Bu iki insanrn arumda muhıı 1< • ier. 
den, eldivenlerden, kuma~lardct' ~' ·~i-ln<'lf.c rln 't~k dnha Pvvelden de ı;cçmiıJ bir Vikont Douglns 1-Iunt kız l:nr 
belki benden iyi anlıyor. Yil1 ont Duglas Hunl'a atla dola. ~"\' vardr. deşine: 

Georgo da her ak§am bizi zlyc.- • 'c~ rtı8"eldim. Bana: ~l:S.!llye bana beraber d"ln4! e'ru•- - Dian(', dedi. Sevgillnl7l n"r' 
ret ediyor ve benl gUndcn güne dn. - B ıcUn !!!Övalye haaladır. Ge- ınlzi rica etti. Ne glizel dansrdi _ varnladımzsa yine öyle tedavi c.:ıp. 

hıı sever görUnüyor. O gUzel, tn - i:lfü'" size refakat etmemi rica yordu. Dans arasındll: 1 ceğinizdPn ~minim. Size gellnc" E 
nılmı~ zengin ve hakl1rn!en sevil _ "t'i. D JI. - Vikont Uu~las Hunt'ı gördi1rıı. vangeline. tnliblerini.,.ı.1ı>n biri 1 ı . .,,. 
mcğe layık olan bir deJi'::mlı. Ona p .... ~ yağmurluydu. Vikont ge - r]Pdl. R!l'ıt edPrim Plrndi 0'111 bir taya ı:ıktı. 1kinclcıl de deği in lıir 
kalbimi vermekle herh:ıld" hnta et ~ınti' i 1 ısa kesPrPk beni tablo sey. oe.ns l(ıtfedlnı.,,, ben bir dakll'" ay - ! r;en(,' kı•. hııttıi. niq:ınlı hlr kız 0111 

mı:'dim. Ona n:ıs:l bir ku .. ur bukbi- reWrmrğe götUrdU. Uzun boyu ve rılacaihm. Vikonta Pf'N'n hadil'!0 - V<'rfü. F.vinizE' l:adnr sir.e refak:ı1 

]irim. 
1
-·"<· ... ı l:iraz kalınca olan gUzel ae- den b11hs"frt""'lıı'"· O b"nim kavga edecek bendPn bn .. ka kimsi' kalmıı 

Her gtln J;Ö\'nlyeyP rat~eliyorurn. 1 ıinin p"'k hoşuma gittiğini itiraf e. '" .. '""'R l'lti,.akl pek sever. dı, slzi evinize götüre~ im mi 1 
V e her gUn Georgc'dan bu tC'sadilf. 1 "ril"". Onun yanında kendimi kan- Ko"'"ul'l!\: Halam b"nf bcklerlten cok kork-
lf"ri saklıyorum. Il'J suretle om•n •an :l''!'l'·son'un hattA kfü;Uk söval- - ~n••rl .. ,.. <"""'""' '"kil "l"rr,., mn!:tu. Vikontu hi kan11ladı. An • 
emniyetine ıa ~k olmıyan ber.ken, ••t-rl~lmln yanmdıı. htsııetliğlmdPn '>ana ,..11"'1""!1!" cc11,,1~ ~ lattrğım ı-roylere bC'nim kndar şa. -

ncdl'n ona kn~ı enınivctim yok gi- "lq'hl\ r.,'h"lt, dalın emin VI'\ adet! _ ~·ısnnu:r.. d,.rll. R"n sizden şırmndı. Rl!na: 
Li geliyor bana! ... Du, kadın kal_ 1 daha ml's'ut hissediyorum. yalnız bunu rica t'diyorum. 

1 
- Scvgill yeğenim, ben size de_ 

ı..f11'
İ ngili:ı tıanı.ymda ynpılıın bir kabul r~lnılo bl~ok tıınrnını:i 04, 

selerln kızbn, ndct olduğu Uzerc, kral n kraliçeye takdim oJıııtJll dl 
tur. Resimdeki, tcılullm edilenlerden eski Romanla baı,·cklll, ııtııı 
td Pıırls elçlııl Tatıı.rcskonun lazı nı:ıtmnzrl Sant'lradır. V 

...,,.,.,~ ... ., "' 

ıtıılyan hariciye nazın t.ont Çlano 
berıı.lı er J.chlstıındııld bir ormanda ava &iillyorlar. 

"" , 

11 

.•1 ... 
: • .ır J,ra'ı l",ırıtl. (sol,1.l\İ), rniı,l<' 1 olan İran Hllalu1ı pr •!1°' • 

ııurla lJ•r •. ber, I~ahlrrJc Delt:ı bıu~jın.tıı. geı.i)orl:ır. ~ ·- ::;:...-J;C"ıl• 
nemiş miydim ki Byron lemindeki ı mm bu sözüyle kıpkırttl~1 ·ı; t 
ınil lord bu aC::ıya romnntlzm i mi Jlm. Vi':onta bal:tım. Vil) u f J 

\ erile,ı l ~pt·eni \'C el:h c lmrz bir memnun 'yelle gulanı ı. ı . 
· <-:ıl"l'n t ·ı getırnıirıHr. Onun i tuttu. Dudııklnrınn go.l•n" • 

·in b n ln..,iltrrede bir r~ e c 3 - - Ço!:: b:ıhti~ ı:ırım, d i. ,·er 
-n:ı.n. Kımhilir gün.in birindc> be • - B:?n dC'! .. diye eC' b S, ı 
ıi>n dn b:l"Imd"n böyle bir m::ıcrrn Ve yalan söyl•mlyorur.ı. ,. .. •ı \ 

. . d~ en u • 
·e"'!'

0

ycce'c nirlir. raknt bt"n sizin lar m::ıccr:ıdan ıç•m "' c .. ' 
ikonl Hunt1 :ı iz•'ivnı: ctti:lnizi gö- 'tötU b1r hatıra knlın~"ll''S•r. .. • • t ,·r 
Ur"ftm memnun olıınım. la ni"Rnlandrğnn için mc" u ~ ..ı' 

~ıı'· 
P:ı':ı.m~ ,·olclıı. ~clirl'en vi':ontun liynrdım. $anki buzun do,,· 

beni istediğini sö) lemişlim. Hala • İ yepyC'niydim. 
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-~~<!H.uygr2 
Alman film sanayiinin mühim bir ka rarı 

Marlen Ditrih 
yelıiden yaratıldı ! 

~nıan.yanm, lngiltere veya Amerikada çalışan çalışma~a başlamış fakat l\~arlene benzeyişi ile 
' artı itlerini memlekete ç~ek ~e-bu suretle derh~ goze ~a~a~ak Alınan sıncmacıları tarafın· 
\e b sınemacılığını yükseltmek ıstedığı yazılmış dan keşfedılmıştır.,, 
haile u arada Maden Ditrihin de Berline çağrıldığı I<risten Mayberg boy ve siklet itibarile de Mar 

; \erilmi~ti. len Ditrihin ayr.ıdır. Onun gibi sarı .. ın ve mavi göz· 
~a}reıaka.t Propaganda nezaretinin b~t~n arzu ve Jüdür. Bilhass:ı .>nun gi~i t~\·alct yap~nca h~ki~i 
~ennc rağmen, Alınan artistlerını memlekete Marlenden aytrt etmek ımkansız oldugunu soylu· 
~ kabil olamamıştır. Çünkü, lngilterede, A· yarlar. 
c._~tıkada \'.ah::an Alman artistleri gerek yaşayı~ları En büyill~ Li · Alman stüdyosu Kristen Haybcrg 
te' tınden, gerek kazançları itibarile Almanyaya le bir mukavele yap.mış bulunuyor ve onun için zen· 
dQ olll~·i tercih etmiyorlar. Bugüne kadar Berline r,in bir film hazırlanmasına başlaıunıştır. Bunda 
~.rtıus bir tek Alman artisti yoktur. artist, ~Inrlcn Ditrihin ekseriya temsil cttişi tipte 

Çrj u Vaziyet herhalde Almanyadaki sinemacıların bir kadın ro :.ı o~·nıyacaktır. Alman stüdyosunun 
~tanını sıkmış olacak. Sinema sanayilerini meş· sahne vazıı, yrn· Marlenin "eski,, Marlenden daha 
~~~~~ artistlerini memlekete ~ekerek yükselt· mu;·~ffak ola~ğıru . ümit ettiğini. ~y~e~.işt ir. 

1 ite ,du.unürken buna muvaffak olamamaları, bir ı~rısten H:ıybergın Marlen Dıtnhı golgede bıra· 
Oı~ c ın~vaffakiyetsizliği de sayılıyor. . . kıp b~rakmıync:.ığı mevzuub:ıhs olmak tadı~ Am:.ri· 
~ un ıcın, Alman sinemacıları bugün yem bır km sınemac:~<ın bur.dan ko:kuları olmadıgmı soy-;;r 'enni~ bulunuyorlar: Eir orlar ve f\Iarlen Ditrihin muvaHakiyctine kimse· 
r arı?teki meşhur Alınan artistlerinin yerine ye- nın yetişemiycccğine kani bulunu).'orlar. 
a nı Yaratmak.. Diğer taraftan, Marlen Dltrihin şöhreti uzun se-

bıı u 1 e evvela Marlen Ditrihten başlamışlar. Bu· nelerdenberi yapılmıştır ve onun kadar muvaffak 
artı' .\lınan>•ada yeni Marlen diye ilan edilen bir hir artist bile çıksa Marlen Ditrihin unutulmıyaca· 
ha.( t \ardır. Kristen Hayberg ismindeki bu kadın ğı muhakkak sayılıyor. . • . . 
t' ikaten Marlcn Ditrihe benzemektedir. 13ununla beraber, l\Iarlene benzıyen bır artıst dı· 

lidi~.t, :Kristcn Hayberg Alman değildir, Norveç· ye, şüphesiz Kristen IIayberg de bütün dünyada a· 

~;·•öd~ ü~d ~oktur~ ;iış;~ lakô ~ ık::na~ktır.o y naya n kadın 
l ntnbaDa ırın a 

• anıatıyor : 
1

:0k sinirliyd im.Nası l 
Y'1adığımı bilmiyor-
~~rıı. fakat Hitleri 

&e ~rüyord um. Çok 
vırnı ; bir adam hali 

tı· vardı 1 ,, 
~Ucrin bir Amerikan dansözü· 

t 
0 

tansadan Münihe çağırttığım 
t~a:ıa bir gece dansözün nu· 
ıq arını arkadaşlariyle beraber 

~~r i bir temsilde seyrettiğini 
~tıpa gazeteleri yazmışlardı. 
~~rinan Danicl ismindeki bu 
t: ~ t, Münihten ertesi gün tek. 

. Ş~Yare ile Fransaya dönmüş
~'t 11l'ıdide Londrada bulunmak-

ı t>~n .. 
"t~ •oz Londrada bulunduğu 

0 
atta Bitlerin karşısında na· 

t.i: }'nadığıru anlatmıştır. Diyor 
.. 

\'AZA 1\I: L. Buse rı 35 Yıhnı vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Nişanlı kız, namus kafesi içinde tam 
be sene kalır ' 

~~·.,!=~i.:ıı: ":..1P.n ......._ .... -.J..t ~ - - ·- . .. -....-..-.~- - • -

J{iuay yerlileri, ölıileriııiıı istedikleri zammı l:alkıp oturabilmesi t'e başucmidaki yiyeceklerini yiyebilmesi 
için, oda şeklinde garip mezarlar ya parltır. 

O \'akit bu ni~an, o zavallı genç 
kız için korkunç bir felaket oluyor. 

_ 7 7 _ lar. Yani bir nevi evlenme diploma 

Zira nişanlanır nişanlanmaz. an· 
cak bir insan boyumla hindistancc
' 'izi ağacı \'e Bambu dallarile gayet 
ım :;ıkı ve dapdaracık bir halde ö· 
:.ilmü5 bir kafesin içine konuluyor! 

Kafes o kadar dardır ki za\'allı 
kız bu kafesin içinde ancak ya otu· 
rur vaziyette, veyahut da bükülmüş 

için kafese tıkılmış bir kaz veya do· 
muzdan daha feci olan böyle bir iş· 
kenceye mahkum edişleri, dünrada 
evlenmek uğrunda kadınlara yapı· 

lan işkencelerin en müthişidir! Ne 
gariptir ki yerli genç kızlar kabile 
reisinin oğluyla, yani yarı çıplak 

bir prensle evlenebilmek için bu 
korkunç ve kabuslu işkenceye bile 

bir halde durabilir!.. Kafesin yuvar- tevekkülle katlanırorlar!... , 
lak ve yiyecek verilmeye mahsus biı Alman yeni Ginesi havalisinde 
deliğinden başka hiçbir ışık ,-e ha· de kadınlık yaşına basan genç kız 
va girecek yeri yoktur. lar buna benzer şiddetli riyazetlere 
Nişanlı kız bunun içine konulduk· ve yasaklara tabi tutulurfar. Yiyip 

tan sonra kapısı da örülür, zavallı içmeden menolunurlar. Bu kadın· 
nişanlı ne gece, ne gündüz bu ı~ık hk riyazeti de\Tesi zarfında vücut· 
ve hava girrniyen kafesin içinden as· !arma büyük ihtimamlarla dağla· 
la dıaşrıya çıkamaz. malar yaptmrlar ve kocakarılar ta· 

sı alırlar! .• 
Kendilerinin evlenmeye mezun ol· 

duklarmı gösteren bir sürü işaretler 
taşırlar. 

Ondan sonra gerek erkek, ge:l 
kız kendine artık bir hayat c~i t 

rik etmeyi iş edinir. 
Mclanezyada umumiyetle t 

ve kız çocuklarının böyle (c\ 
diploması) almaları hayli r 
raşlardadır. 

lklim sıcak ve Melfınez) · 
hararetli tabiatte oldukları için r ' 
lenme üniversitesi buralarda pdc 
çabuk ikmal ediliyor! 

Mesela yeni Ginede erkekler 14 
yaşında, kızlar 9 rafında diplomayı 
almış bulunurlar!. 

Eğer hasta olacak olursa ancak rafvıdan kendilerine ~ocaları olaack Melıinezyanın birçok adalarında, 
gündüzleri o da rairuz bir defa ha· erkeklerle nasıl ya~ıyacaklan bütün fakat bilhassa Papualar adasın· 
va almak için dışarıya çıkabilir.. teferrüatma kadar talim olunur!.. da çocukken nişanlanma adeti de 
~işanlı kız, kafese konmuş bir Onun için burunlarını ve kulakla· vardır. Hatta, mesela Salamon ada· 

kuştan daha müthiş bir halde bu rını delip buralara halkalar takmak lannda bu iş 0 kadar aceledir ki 
nişan ve namus kafesinin içinde ne işi, bunların yanında ehemmiyetsiz bilhassa kabile reislerinin çocukları 
kadar müddet kalır bilir misiniz: işkenceler kalır. Ondan dolayı da daha doğmadan ni~anlanırlar? Bu 

Evleninceye kadar! Yani ti sene, ayrıca merasim f::ılan yapılmaz. Yal nişanlanmaları yapan ana baba da 
hatta daha fazla... mz ~fafulularda:hr k"i yiyecek ha· değildir. Sırf bu işle meşgul aracılar 

t~ Ç~k sinirli idim. Nasıl oyna. 
tıı bılmiyorum. Fakat Hitleri 

Nişanlı kız şayet bu namus kafesi ramları, oruçlar ,·e ufak merac:im vardır. Bunlar, hayli bolca bahşi:ı 
içinde ölmezse, çıktıktan sonra ev· yapılmaktadır. Erkek ve kız çocuk· re hediyeler koparmak için kabileler 

!farian Da' is'in bir dansı • !enme merasimi yapılır!.. lan böylece olgunluk yaşına vardı- arasında bir ne\i nişanlanma borsa· 
müddet kaldıl:tan sonra Amcrika- ı nihe çağrılması i~timali ol<luğun. Doğrusu Bismark adalan yerlile· lar ve ilk büluğ merasimi de yapıldı sı tesis etmişlerdir. Nihayet de da· '~or~um: Çok sevimli 'bir a

~· alı vardı. 
itleri .. .. d ''Ş d 1 ~ n onun e en u ,, ope· 
~ oynadım. Oyundan sonra 

., t heni 'kabul etti ve : 
~ liarikula:le bir artistsiniz, 
~ Cderim,, dedi. 
itleri b .. t d'W• b ~ n ana gos er ıgı u te· 
11
bu çekemeyenler ona fitnele. 

tr : 

~t ~u k1z yahudidir, demişler .. 
~ llııtı yahudilikle hiç bir ala

/0ktur. Ecdadımdan kimse· 
~ alıudi olduğunu bilmiyorum. 
~ ltı. Amerikada doğmuştur, 
~li!'tı de İtalyandır. 
'1 ller beni daha evvelden gör
~~ beğenmiş. O zaman gene 
'~t.ıl,, operetini oynuyor.el um. 

< defa bu operette gördüğü 
tene onu temsil etmemi iste. 

~ 
~\'esile ile Hitlcri yakından 

'~ 1 Oldum. Gerek temsil esna· 
t' Rcrek temsilden sonra ter· 
ltii;• b . w d w k b 1 • tal ve enı çagır ıgı a u 

11dc ne cıgara içtiğini gör-
'. ile içki içtiğini, ne .de danset. 
1, b 
· ~aş'kalanmn konuşup cğ-

~•inden zevk aldığım gör
J t?ıemnun olduğu anlaşılı • 

1 İl, 
t!•ll 
'o er tarafından kabul edildik. 

llra Almanlar bana bir kra
ii•b· 
~ 1 muamele ettiler. Hayatım 

. ~dar büyük itibar gördüğü 
•lnı· •a . ıyorum. ,, 
"'l:) Dnnicsl, Londrada bir 

ya gi:lece'·tir. Fakat tekrar Uü· dan da bahsediyor. rinin nişanlı genç km, yağlanmak mı? Artık {evlenmiye mezun) o!ur-1 ha çocuklar ana karnındayken en 

1 1 
çok hediye verecek olanların ~cuk· 

Kızan GCD~e HABER ' I N RE S 1ML1 Z AB 1 TA ROMAN 1: J24 ıarını biribir1erı1e nişanlanmaya 
-------------------~-----------------,------------ mu\·affak da olurlar!.. 

l .. _ ... 

'~~~~==~~~==~===~~r====r=s~,M~D::=, lM=.=~=f=R=. ~=.==o.=N=lf=v=.~::-:======:::::::!~=======;;:::::;:~ ·";:~========::::==========::::; 
l'ff PıNı Z fJ•ll '1 ~ıQVA 70P<'f 

IVıN J•lt(~, /1111,1Hoj1'E° 
Mf Et>FCE>c 1<4811 · 

..,.q rt ,, ER. t:E 
U9.• ' e.116. 

';~f'·:ff·~-.n ....... 

14-. ;,~ 

8 V T UN lf.116ıL[.1.Efltf: l>EN,fGT SAl· 
Mı~ D<-IN l ~1''1//fl• Olt'lU Bl9NP l91/. 

Vt4 NORl<'u ıtF t1öRDvc. EJl . 

Fakat bu çocuk nişanlamalannda 
her nedense husuc:i merasim yapıl· 
mıyor. Belki de çok zaman evlenme 
nasip olmadığı için! ... 

Yalnız Koitalarda ailece küçük 
zir ziyafet yapılıyor ve nişan meıa· 
siminde dans oynamyor. Yeni Hcb 
rit adalarnın bazı ha\"alisinde bir 
kız çocuğu doğdu&ru zaman, onunla 
erkek çocuğunu nişanlamak erkek 
istiyen ana ve baba bir Bambu ka· 
mısını su ile doldurup yeni doğan 
çocuğun evine gelir ,.e kız ı;oc \1u 
bu kamıstaki su ile yıkanınca ni· 
şanlanmış olur! .. 

Cocuk nişanları için mera"-im ya· 
pılmayışına bakıp da çocuk nişan· 
lanmalarımn .Melanczyalılar ara~ııı

Ja chemmiy<!ti olmadıb'l zannolun 
mac:m: 
Şayet çocuk ömrü kifayet etme

yip ölecek olursa za,-allı kız ebedi 
olarak dul kalır!. 

Yani, MeUinezyada nişan bizim 
bildiğimiz manada değildir. Nişan· 
!anmak evlenmenin aynıdır! 

Bu çocuk nişanlanmaları haricin· 
de McUlnezyalı gençler kendilerine 
kadın Ye koca intihabında serbest· 
tirler. Yalnız bu intihap Adetleri son 
&.!rece gariptir. Mesel! Popualarda· 
ki adet şöyledir: 

(Devamı var) 
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HABER'IN TARiHi ROMANI: ~ Yazan: M\Yl~aiFU:er- Abdulhamidı·n "' "' 1 naıııar • par.ı.amento usulii. dıbmı anlattı ve hazır bu u . e 
nü birdenbire kaldırıvermcsinln sc. dan verilen knrnrları tnsvip cdiP 
bcbleri muhlclütir. Bunlar arnsm- mediklerini sordu. Köyler, cümudiye alr.ınlarına uğramış 

halk. gibi de.;lşet içinde 1 rabzon 
da sndarotln b~vekfi.letc tahvilino _ Pek milnasip clendlnliz! 
meclisin itiraz etmesi, mebuslarm }.S 

içer/erine göç ettiler 

idari her muameleyi vo s::ıray men. 
aublarını tenkld ve mUnaknea et -
meJerlnin AbdUlh:ımldee ho3 görUl· 
me~esl, vUkclil. mecllslnce mUstebL 
dane bir gekilde tadil olunan mat. 
buat serbestisi. l:lrfi idare ,.e \iln-

Seksen bin askerden mUrekkeb ::tuvvct ve kudret olmak ı;uı uru i . ü:ır haykırı ,mık ond n medet wn· j loJ<!u, Ertuğrul ve DU,.,.,er en ye • yctlcr kanun liiyihnlnrmın meclis -
vo 20 bin lıımcdcıı toplu muazz:ım ı;lndeydil r. Jul:ır. .işmi.şti. cco tekrar tekrar bükfunctc inde e. 
kuvvetlerini toplıyarnk Erzurum Fakat KUçUk Süleyman, cedlerl • Sill"yman, ks.rnrmı v rmişU. Me- Süleyman Şalı, artık kendi ana dilmesi, Abdülhamidin pek gözün-
vo Erzinc:uı arasına yU1Udüler (0. nln clhıın Umul c;our tlerlni unuttu· n:.:u bol ve kcn.:ıl .. rlni liltUl ed c .;i yurduna dönmek atc~i içinde yan de o!an serasker Hnuf paı:.nyn mec. 

Tarih llerli~·or. Seneler, asırlar r cak ltJı;uklcr;i n de ·udi. Onun ya- anb .. r ''erilen HııJebc hicret cm • ! Jeli giblydJ. Yurdunun hnsrclini, 'iste şiddetle hUeum cdil~rcJc ou a. 
§lmşek sUrııtile geçip gidi)or. ı 11ı kUçUktJ ama kalırnmanlrğr dni verdi 1 1 tal - .bl d d" in.mm dlvo.nıhcrbce muh:ılteme e-. 1 ' • ' 

1 
· 

1 
aı a ıns ıgı ı;;ı uyuyor ve on • 

Bız tarlhln bu hicret manzarası H"rgllllerl unutturn"ak kadar me3 ElbUstr.n yolunu lcrcih edecekti. 1 . . d 1 f t b kl' . d j illme!'.'nin istenllmeı:l hususlnrı sa. . . . , met ıçın ama m:::ı e ı>or u. 
ıçınde Tilr t. boyltırJnın mt1temndiycn rdu. O zc.ınan buraların biklml Eyub~ ı A t k d ·ı 1 1 ıı·tl 11 "ılnbllir. _ . . .. . . 

1 

r ı yaşı a ı er em ~. ev ıı nr e I 
;ıırt det;iştirdl.klcrlnı gorüyoruz Ilu eıvnra konakladlktan bir mlld lıancdanındandı. Bu vıUhaccrcU ho. ·c hayatının tnt1rllwetint görmüg • Abdillhamicli a..,ıl kızdıran hfı.dL 
Tll:Ider Selcuklyc memlektci fı:lr. · t ı:onra lılr kol sU'lnrl ile Trn.b. ber alınca bir harple, bir mücndcl~ u. ı o;C'yse fJUdur: 
girip Amasyn clvanna gcl~lcrCl· ~n İmparatorlu unun topraklarına \'C mü:iı:Jan ile önüne gcçllemlyc u , '· t• 1 .. '·t b k 

1 

R S 1 
•• cm.:?ı;:e ın gorme.ı: en a§ n R 1 Sof • Ed. · 

um e çuk hUkfuneU eimdL. .,ır ı:ı.ı.,n ;aptıl'.:rı zam:ıo ancak im· ct>.'Tini pckô.la bildij;rf için kıyme! . . us ar )ayı ve !. ırneyı znp-' • 1 ., ' .r tc1t ihtırası bile kalmnmıı;tı. tnttiktc ı - .. ı 
Annd.olumuzun şark hududu Dzerin. parntor bavınıı celen m\lsibeti tak..

1 
cııya \'O bol yiyecekle kahramanın . .. v n sonra su h mli,;a .. crclcr 

, . , • !ıç J:o~ Turk §ahının nkhnn - ı ı d A 
de kol 2>uda;c sabnıa munzzımı bır dfr cdcbflmfı-1 mücehhez ve mua:zam ra kazvı çiktı. . . . > npmaga. razı o mus ar ı. 'ustur. 

d 
. • ;elırmıydı ki bu nrzu. onu lıerg\in . v· d b" k nf akdi · 

evlet lınlindeydl. Fakat bemen her ordusunun bu birkaç yU:r: ki ilik 1 Uzun yol sUvarlyl ve halkı yor· . . la ıynna a ır o crans nı 
bö 

ı :arannı tatbık için h:ızırlığını ik • t itli! d' . d 1 il d 
lgede bae kaldınp dlrclmiıı o!nn· kolcuk knrnısındo. bile s:ıçma tanele nustn. CD.her kalesi ününe vardılar 1 • • •• c c ıyor u. ng tcrcyse onan 

] 
. . " • ın:ıl cttıkçe ebcdıy le, ölume yak -1 Ma . , u . d 

ar bırer ayrı hUkfımet kurmuşlardı. ri gıbi ctrn!a scrpl§Ip kaç ~<.ıiılann· ı" burada konakladılar. (2) masmı rmnrn~ a ) o U) or u. 
Tuğrul Şah Erıurumda hükümdar haber nldıbrı vnkıt }üreJl n(';:r:m. Yorgun TUrk ulusu burn~a Fı _ lnştJnyordu. 1 Vclhusıl vaziyet çok knn§ıktı. Ab. 

dr. :MengUç Han Erzlncanda gc~U. ·at kenarlnnnda hayvanlannı sa _ Orduların, kuvvetlerin, Eiliıhlıınn dülhıunid sarayda bir "5ürayı fı. 
hllkimdl. Gilrclller mUtemadiyen Trabzon kuvvetlerinin yedecck yerler, kısmen mUnbit 8 • ıhtişamlarm, imparatorların yene • • 1m,, toplanmasına karar verdi. 

Ahln.t tarnflarma akınlar ederek - Coen ! Cocn ! (1) diye llıı.y:rı:· !'nzl buldular. 1 mediği koca Türk hanını bir ın·ur Bu meclise vUkela meclisi nıası, 
birçok mevkileri ellerine geçirmiıı mr:ık knçıştıklnrmr gören köyler "Cemaat Jt'ırntın sahil civarında ı 3uyun dünyadnn çekip kopnmcnğın !ti vükel!, mebuslnrdan beş zat 
bıılunwuyorlardr. Trabzon lmpn.rn • ct1mudiyc r : nkmlo.rına uğrnmı~ •nki Caber kalesi clvnıına '-anp l ~im dUşil!ıUrdü ki Süleyman dUşlır> ~ırılmı~tı. Bu mebuslar meclis 
torlugu da korkunç il:ıir hUviyetle hnlk gibi dchııct Jçinde Trabzon içer ':Jndu. Bir milddet bumda karar ve ,ün?! isi, ikinci reisler, astnrcıl!ır küh~ 
Oa§a:ılr do\Tlni Yll.fiyordu. 

1 
ıcrino g~ettilcr. ! ·:-'.lrnn vakt eyledi (3),,. SUlcyman ~nh kendisi gtbl saç ·sı Ahmed efendi ve yabudl mebu-

Fakııt bUtUn bu saltruıallar, y:ı • l Bir tnraftan da GUrcülcr, el el • ı 228 yılı : .!nnna nk dli""n Kayıınllu evlütlar: , ;ıekerci :Kemal efendiydiler. 

Dlye herkes baş sallnrken 
cılar kahyası Ahmet Efendi a 
kalkarak mecliste bomba gibi l1

5 

)'"nn ve Abdülhnmicli küplere blll 
ren §U aözleri söyledi: 

- Bizim fikrimizi pek geç~ 
yorsunuz. Fcli'ıkctln önünU e r3 • 

mUmkün olduğu zamrm bl%e ~t 
cııat etmeliydiniz. :Mebusan "

1 
~ 

• -"'c o 4 kendi mnlümatı hnricıacı1 t 
husulUne sebebi.}et vcrflt11 

U t ~il 
halden dolayı ıısıu. mesu ye 111 
etmez. Bund~n lıaşkıı ınccliS~~ ~ · 
znkcre ettiği işlere dair verdı ~ı:ıı· 
rarlarm hiçbiri dinlenmemiştir. " . 
diye kadar kimlere danışarak rıı 
lekeU bu hale getlrdiniı"! 

Abdillhnmlt feykalade hl~ 
di. l{endini uıptedemi)"erek 

pt. 
- Islahat yapmağa çalı;aıt ~· 

derim Abdülmecidin eserine U3 ~ 
la meğer yı:uıılml§ım ! Bunda~d 
rn ceddim Sultan :Mahmud~n ıı 
riirUycceğim. Onun gibi ~iJlldi ak~ 
de anlıyorum ltl "Cenabı h. ~. 
muhafnz::ısmı bana tevdi cttJ~ı 

1
er· 

\'amı,, kuvvetlen baekıı lıiçbir 
le yllrlltmek kabil olmıyacııld ~t 

Bu meclisin ıeonunda Abduııı~ 
\"ÜkelD.sınıı p:ı.r!Unıentosunun tş 
rmrclti. 

nıba§lnrma göçeden bU rol!: '"'il • • il til m~·' il b o· 1A " ' S " r.: ~en s n .,un u gu:r: ev Ua • ı Sillcym:m Şah nltmış yıı!:tna cris- nı ve bill•afSa büyUk oğlu ErtU'"rul 
ulusunun rüyllSrnı görmU~lerdi .. :ın- 1 rın:ı knfnlannı ç:ırpıp dnğılnra.k i · miş evlfı.tlnn Sungur Tt!k~ GUn. r:ı<-ırarak son nrzusunu .. söv~em· 

crl 
Abdülhamid.in sarayda ve kendi Meclisin dnğ'ıldığı gUnOn ·'i °' 
.ızurunda toplanacak bir mecliste -;Unü mebmılard:ın mınııedı~ıı· 

.. ıebuslarm tenkidlerlnl dinleme;;e ıatı memleketlerine teb'it etti· ıt 
w.hnmınlil odemiycccği cihetle bl! 

1 
·ar arasında Bcyrut mebusU ıı; 

'llebuslıır bilhass:ı .scçllmi ler, Ah • 'i:ın"m, KudUs mebusu Yusuf }.-r. 

met ve m:~ma1 efendilerin p:ıdlı :ı: •zmir mebu~u Yenişehirli zade 

ki dd F k Sill 1 ' ' • " 0 
' J · ı n:uı ar. a at eyınan, burada 1 \'C ltir:ızlarmn mahal bırakmadan: 

Trabzon ?mpnrntoru, aylardanbc. fazla k:ılnmn:r:dı. 
ıi bu nkrnlııra hrızırlanmı!J, ordusu. ı Erzurum ve Erzincan ve gerek (2) Nlo;ancı, Ccnabi ı;c Karnmani - Yer garlplerlyiz, demL.:ıll. Fı . 
nu kalk:ınlarln, yeni ve çıralo.tUI')IL! 1 Amasyn etrafı t(l§lıktr. Bu büyük SUleymımm J~lbüstıın )olunu takip rolı mürur Iı;ln bir geçit bulsnk bıı 
yay ve oklarla tcchlz etmıv, kendi· ulusun davarlarını bile otlntmnğn ctfikleriııılo müttdlldirlcr. l>ij;er SU!cyman Xah l•uvvotlerinin hicrc. 
no gUvenir bir haldoydl !W.fi doğildJ. mü\·crrlbler Sülcymanm gttliğl yo. tlnc bir idare idi. 

Süleyman artık yiğit bir dcJikan- lu fayln ctmeml~Jerrllr. l . 
huzurunda tenkldde bulunacak m~ ıet do vardr. ~.JJ 

deni çcsarctten mahrum bulunduk· ! tı.ınci Ha.mit bundan son~ 
('1) Blrçolc mu,·errthler O'"Uzlıı.no lı olmue vo iKal'llalpt llı'ezir cdcrcltı ~S) Camlüftl'urUı. . (Dm't\mı \llr) l::ırı lnhmin cdilmieti. Faknt 'l\l!tar Udd ll 0 _,, de'l • r sene m e snıauu 

cılnr kahyasr Alımct efcncn lbu he. •<:? · ~--- d rd·;;.1• şljıD bu havnllyl C ~~iz korltnsuyla ter- ldnreyl tamamen clino, almıştı. 
kettiklcrlni i :... • eı::~rlcr. Jfulbuld 1 Burndakl vaziyetleri fnzJa tema. • 
Tıı.rihl uli C ıM. •• I Camiüttc,nrilı, dl edemezdi. Süvariler, halk, açlık • ~praz __!ğlenca : Yukardan asağı: 

~urnyı ıuaıu,, a ve ıeo ,ı6 · 
lln'1ı boııa çıkardı. 1 i k k 1 nk 1 ıı. et -ve ı a ar. ya nız ..-.uvv 

İçtimada Baıvekll, vaziyet! iT.ar :leUc idare etti. 
ll:ulldl bu mt.ı.. -ıeerc~i bir gazay!l 
ntfetmcmck !iu.·c..~lc doğruyu t~sb:~ (1) Coenlcr, Sedditlnl a :ın kı :ı - SON -
e!mls bulunuyorlar. Oğu= -'llu Türklerdir. Arnp dünyasın:ı i 

c:ymakln.n, Moğollarla boy öl!:U c • ·a-:ıı yccUç mccüc adlarlle geren 2 :::::: 
ı .:"~ek lmncttcydiler. ICalilr ı.ı :.u Türle uln u,, l<em1l!erlmlen Çin~ 3 

1- Ticarette mal yerine mal ve· 
rip alma • ile, 2 - Eserler - bir rıl· 
<.hz ltümesi, 3 - Kı~ eğlcncclerint::tııı 
biri, 4 - Hamız - bahardan sonra 
gelen 6 - Alnımızın kulak ü tUn· 
deki m~i\ii - kış, 7 - Ağabey «> 1 
tilrkçe) - kafamızın içindeki en kır ı 
metli uzvumuz, 8 - lçinde ku~ be • 
teriz - ölçü işlerile uğraşan hir dai· 
renip bir i mi, 9 Bir ne\'İ kuma 
ld ba it bir ~kilde do1mnur, \C hö) 
.~c:e arkaya giyilir • tasarruf ettiğı· 
ıniz nesne, 10 - Mrırhların güne: 
mabudu - dindarlar, 

"lti. HUkümetin çok mUekUI bir va. ı 

T;iyctto bulunduğunu, örs ile çckiı\ 

"'a:ıl tngili:r:lcrlc Ruslar arasında kal 1 

~~~--~~------~----~--~ 
ı--..-....-:+-

: l':.m~a buracla hUkfımet sürerek, oiill:ıfna i:in. ~:ı::ıı::ı., Sed~l_t:ni b:.· 4 ..-~1--+-
~u:~ \'O sükun fı:incle mlit~nGiycn glln n51p ~;l:ı:fo Jtn•Iianı l'ttUer. 5 &.-.-._ı-
J.-u\ c!l"nmlşlor, fO;;tlm: l:ırw. At- Tıı.rihter~, cfs~n~ler Jı:ıllncle lntl •

1 
6 .-ı--t--

:.u - ~~rindcn inmemiş, yor;;un r.:o. !ml cılen lı:ı rnlr. t t "ı yeni de\ lrlcr. 7 
{.o •· ıncıbrı zııten Mehcımnct Jhr cfo dn!ıt h:!!la:ı • " :ıllnrmda )rr n!· 8 
,_ • .:ı.!ım fnldbindc ue epey~ rniı- mı~tır, Tl'nlrt:m:u!::.r ela hukadar • 9 ..--ı~ı--ı--
u " nı1l:mlı. Du itibarla Si~lcymn. cık nz bir im''' et lmr!I: mda bu ıı::- 1 •o 

mulıaccr"'tl, kat'Jyycn bir kor- rl,::!nhi:'l gUrünce onlnn bu er :mc. 1 ......,.._.. ................ 
r. ı tinııt ctt;rilcmeT~ nln Jıortt:nm<ı o!du6"1lno. ltnnıınt gc. ı Bugünkü bıtlmacamız 
• ;r.lela bir nokta daha nıı.zan lire:rck (Cocn) diye ı:.nıp öyle knc· ' Soldan sağa: 

, .. . ı. :ıti ecl~clılllr, Ordulc.nnmu • tıınr. . ı 1 - Deniz vasıtalarından birt -
1 i:~H mU\·crrilılcr ilıtllnfa cbep !!'ürk tari::t, :ılrmbı.rmcl:ı ıfoim:ı bir Tiirl;: erkek adı, 2 - Peygam· 
t. • 11 ·s~ur. Tarihi G.ll O rnnn \e Nisan büyle d:::ı• ~t , :l h,leı , <'r:m blr 1 be:_,Mu:anm sop.ası - lçine kı~,:~t 
er, myosi \"O Kar:ınmni hicretin ~ror tıı,ır C 1 .. tt "b d 1 •. 1 h:ıl{ıadıgımız, 3 - Sert \C büywc 

• ,.. , • :ur. ıı C\ rm r •1 
• tn: • bizi idare eden uzvumuz, ·1 

ı;rz.incn.na olilu"hı.nn v):erler. lbnl T.ıı.~ 1; llp /, nuırt)'a scm'inde Kıptilerin oturduklnn m .. vki • do-
1\e-m:ıl ~rlıaildi roma, diğer b:ızı kr..b:ıll ,.c ~3lıl!~ k'Uffarı ruccara ~urt:ın, ::i - Bir edat· et narhını 
nıÜH'rrihler Azerbayc:uıa hicret C· gaza 'c clha:l <':!iı> ,uy~rı Jı~::-cmatln ylı!::~eltmek i tiycn, G - Altın ak i, 
d!Imt, oldu,-unu kay<lc:ierlcr. fetih ,.e nusrcU .. rin~ <1n.hll o!::.n ı.,ın 7 :-: ~ir dağ ~Avrupanm .g?rbi ce· 

Sillcymanm Cnbcrc in.:ıb:nc Gü. j bcnü: bu~ ır ,c a•.nn<!:ı. ul:ir ,c !!'uoısınd.z) - bır ~cyı ~u~ 1~~dc ro· 
• ıtıC~ 

Uuııılan on allı sr.nc C\'YCl MısırFinn-unu Tufnnl.amenln ,11ıııı1 

E 1 11 
• w ·~utm1, 8 - Dcnız gırıntı ... ı • scv-

rc, rz ncn.n:ı ı crctl daha. <.ogru ı fıyn:ıılC'.,, ,,.1. 9 M hk .ı .. k b-ı.. t·' 
im k 

1 1 
. j t • ı _,ı ı, - a emeo.ıv a •uıa :>iZ 

o n ~ere rt r. :ın tikıı.ycte b""lndılar. Slilcyma • \ çı!~mrı • hafif kırmızı, 10 _ Şiirde 

bulan İngiUz tarih 'c rsld tstrler fıllml ?ı1is!~r llo\ ard J{artc~ce'ıııdt 
be5 ya11mc1a o1du~'1l hnlıle gc~en ha rtn l..ondr:ı.da ölmü5tür. 

GUreillcr d~, l:nynlnr eriten bir .ıım ç:ıdın etrafında rnb:ıhlara kn _ bir yezin - yüz sene, Dii11kıi bulmacamızın halli ruıanltnrucnin mezan nıüzcdc ı;i;rülli) or. 

HABER' in Edebi Rnman ı ı Ama harat!_ ı:aratt:ı.ki bazı te:a· I~a .~dan ill;: on lirayı a:d.ğı Güm· i t"~e. Vaı;ı( da ana ının olm~ır.esi· [ Fakat ~ene annesi kabahatlirdi 
1 düfier •. Zaaflarımı~... lec'mriretle- hatırlıyo;;-clu. ·ıi istirordu. rl:ni karısının yanında onu methet 

O glin karı ı kendi ile kav{!a et Bu onun ha1,kı d ~il ıni)di? Ana mc;, değil isminden bile bahsetme' 

G
-

1 
~ U r h . -1.. • mişti. Fazilet mekto~e palto u- ım "e\:mek.. Amı mı lilüm1en kur· lc~;-u değildi. 

,un ere~.. mumı ap ;,u:ınenın 1 .d. d 0 .. ..th. b. b w , • t ı k t r~, k' · b' k ı · 
• ı. • .ı ıı . 

1 1 
·ı·tı '!' ıyor u. gun mu ı~ ır :ı·,ar t1rm1 mı ı cm~.;. ·ur ar, r.ım: ;ı """' c ·ıncı ır ·a~ ıı olan kan ı 

.J3; ı;esıni.4C C. erı ar :a ln:l \J 1 en· v •
1 

, d'" •• •• A • •• 1 • • d h b ' ı.,• d h 1. rr ' . . • , , d , , k ı3nsı e me.:t::!pte:ı onmut'tJ. ·ntC"· ,.')n ~un rrını a a 1 tıra -ı~ r,eçırt JJ;" a a ım\·naıa .mı ~ etmcmış 
:nııs g:mıı :' m.arıa o.a ır.•cn en· r d 1.. . . . . . 
d·ı ..:ı· b" 

1 
" 

1 
. d ,·ardı. "\'atı Yor u. \.arısı c:ınır ıçın· 'll~~ .. "!!ca'ama!• Ye' a.1yacığı nyla 1n~ mülhi~ dan'mıştı. 

1 \Cn;.ıtn" <>Y c suy enıp urmuş 1 d- •d' • · 1 -~ ı n harta1an uzatmak.. 
tu? l\. .. C"''10 ne bu c .. "··, <-orm"c:tu· ı ~J •• F"'·nt \'a"ıf pck.r.ır. ""n zamanla .. · . .... • ... • ... ~ · "lI:!p akranııım. emsalinin çolu J~~'; l:e·e lı:tpishaP"'lc'·i yat-ı~ı ... ~, 

3 

1.1 ° ""' · 
':ı l;u:ı ına kar~ı daha sert davra· 

- -:\a ıl çulm:ı:~ım? .. I>nir.ı ~·c· :~mu p:ı.·"'unu "ÜrÜy'On:.11 <1İ~"· çı· rıın iç'ntl~. h::ı mı elbi nracm:ı 1 

1 

ıır: 
rim::e o \a.:: -~t" h"'·'·im o!ur:a ol· 'cı:ıro~a. Fe .. 'n:l" bizim gibi t~!i· 1~1::> :ı'-a~'aı-:l lmd"r, k~n3i'•endinl - . Annem hasta onu yanımıza a 
sun.. li, bizim rnbi dilenci i yo!:... ~un~ ":>:m:ırtu: . f, • 1· b·ı· d' 

i 
'ncağız. dıye pekala söy ıye ı ır ı. r Ifa;zr .. ı; \'Ir! •. tl:;o:-cl~. t~·r:d~ 1 Onl:ır '" ı1 p:ı,.::ı y .tı7~iri•·or'nrd' - Bu ):r n·'ll ha1:'·ım d ı,;1 mirdi? ~~~6'~rl~.::"'1!~:A.;l\ı~~ Halbuki o bunu yapmamıştı. için· "" l 'd o. af ,. m..ı ?.rl-:'-\1 ta ·mı~ an 1 V'! ı;ı'l h!.lrı"l cı'th c miyorciu. K~.'' F:-ı';3t bir b<!.'·n.,ma ait lm .ara eı le1:i : 

• ~ ~: :föi ya:: lira m;ıa5la hem evi çevır ?::ıtm:ı1an C\'\'CI yapılacak bir çok 

- 3 
- Fakat niçin ç<ı'dım! 
- ?\için olur-..a ol un ça:nuyacnk· 

- H r k•m olur a o!sun .. ele-ne... m:!;~. he.-n d:! kanı:-erden yatan ::ın· ~rrler ,·ardı. Ewe?a karısile ana ı · 
'lh1a1tı c :'\ • ı za ·ır o!an!ar. E a e" nc3in .. karı ında:1 g•zli o'arnk b<tlc ıı barıı:tmn:ık .• 
c'Jilli et~·:: o':;ı~l:ır... m--~-:ı ffi!l\'aHak 01 amı)•o:-du. Karı ı tam yedi c:.eııe anne ile go 

- .'\r:ım h"' • .., ·dı .. I~a::ı·z:fo {'~r l} i bir do1doru h:ı tanın a) a~ınr iı nrm; Ji. BuTlun "e1>e')i de ka) ın 
ne o1du"unu 1 iliyor mu un? •• (} ~ctirmek on beş liraydı .. Her gi.ınkl \::tlde::ıinin bir gün kendi bulunduğı· 
nun na ti lmTandıj:,'?lu t "'Ultun mu? doktoru naıyordu da iki liraya gclı- 'm m~liste e ki ıı;clininı kom~uları 
O:m'l ac: mı dindinn~k lazımdı ·•ordu. Ha:iyum t<>da'"-,i b:!tla• aya -ı:ı m"thet.me iydi. 
On:ı iltıç.. 01ım1)·ordu. Bir kutu ila; bilmeır Ana ·ı. ilk gelinini çok ce\Crdi 

- lnsanın cibilliyetinde olmalı! 
Diren o se .. in hakkı vardı. 
Kansı o gün haysiyet kıncı şey· 

~ söylemi~ti \''a~ıfa: 

"Faruk senin mai)ctinde çalışan 
bir katip parça;ı iken kızına lfür 
'•adifeden man~o yapmış. Fazilet. 
\'~İl yün hırka i!c hir işçi kızı 

rribi.. Sen ko kocaman bir veznedar 

,, 
. ,ar .. 

1 
hay iyctin, ne de şeref ın , or.ıt ( 
1lrara \'eznedarlık olur mıl· ı;e~ 

1 1a i5mi ) üz lira!.. On ~~111• 8 
;ıı ic:te kendini göstercJl'l ;._t'· , 
aylığım arttırtamadın .. d~fll: ıı''. 

Sonra da hüngür hüııgur ı-ıı f. 
1 

k 'F ·1 · ··1a- - ·o"c:ıııt "' ra ; .. azı etı o uru) ' w·· 
türric mi ne oldu .. Atc<;lcr 01ftV 
yatıyor .. lyilcc:ince manto~ gılll 
f'J mektebe \"ollanr.ım .. seoı )""ztf. • 1' .•• 
danım kııma bir okuma 
cl•c:ikti .. 

J >iye: :l~ac etmişti. ı.:ıııt' . 
Bütün bu gibi sahne:cr ,refı 

~u dünyanın kaç c}·indı: k;~at: 
darın ba~ından geçrni~tı. 3p:ıf·· 

- Cibilliyetinde olan ~ 1' 
• ntdı~' 

O gün kac:adan p:ırayı .. , 
• • "\) il 

man aybaşı çok yakındı· 
da Qn lira ekc;ik aıırıın ... 

Dire dü.ünmü,tü .. 

Fakat rnnra.. . lrı1"''' 
l usanın cihil!İ) ctınde 0 

~m .. Stirnncceksin, ölece!t in .. E\•et 
ö~rek in, fakat çalmıyacaksm !.. 

Ha) ır .. Hayır!.. kaç kuruştu. Anaydı bu! G nç ya. mda ötmü5 olan bu gelinı 
Mazereti yoktu. 1 Herkes nasıl ana'"mm olmcın'esinı h•ç unutamamıştı. o1acak~ın. fakat ne izzeti nefsin, ne , 

O ı11cıı" 
( /)Ct'trllU J I 
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ıeflj_öz/U la 
24 -

~tö~ telgrafı alıp okudu. Yü
du. a· de_:ın bir hayret okunuyor
'li ır Söz Sôylemeksizin kağıdı ba-

O ~tı . . Karlı bir gece! 
~telin dırektörüne hitabeden bu 

.. 
8 

f londradan geliyordu: Yazan: Marie 'R&nbert ÇevJren: Suat Derviş 
li11ı ~.ak~anı yalnız olarak ıelıcı· 
ln; · ırka, gün için lüks dtlire isd,,:· ~f~ı:asalatımı ıazettlere bil
li.ıı tYınız. Kimse ilı görı"ilmiyece-.,. 

})' Sir Cor, TikOffıin 
ırektör sordu · ....... 1 • 

llgfüz namlarından değil mi? ta; Evtt. Onun ~irkaç günlük bir 
lerdt seyahatine çıkaca!Jnı gazete
,.... 0ktınıUŞtum. Demek buraya 
"'Yor f: . • . 

di: illi! dıslerinin arasından söylen· 

~~~Ilı! Burada kendisini ne 
~ni bilmiyor. Tek gözlü çolc 

ktir, 
••• 

'\.ıis !\!anşerton .. Sir Q>rç Ti· ... ....... a~ 

T.creddüt ediyordu. Sonra 
.ha1talmı her halde bir ıey yaparız. 

ılöbetçi polis memuru, IQ-
zarmıı sobanm arıkasında ve ai • 
zında piposu ile "bir yandan uyuk • 
luyor, bir yanılan da r.ündüz ahn
mıı ifadeleri deftere kayıtla meş· 

gul oluyor. 
- Ben ömrümde böyle garip 

şikayet duymadım ... Ne yapma -
mızı istiyorsunuz? Sizin bu me§. 
hur taksiyi imkanı yolt hıilama -
yız. Pekala ... Pekala ... Iıte imza ... 
layın şurasım ... 

Genç kadın polis 'komiscrliğin

:ien çıkarken hıçkırıyor: 
- imkanı yok bulamayız, dedi, 

duydunuz ya, imkinı y,ok buluna· 
mamuı... Seine .nchr.ine .gidece • 
ğim ... Bırakın beni ..• Size kendimi 
Seine atacağım diyorum ... 

1 .. llrrnetlerim madam. 
~ıhı nazın mis Man§ertonu se- Fakat karşısındaki erk~ğin kolu 
~ı ~ıktan sonra masada §ttef :uvvetliye benziyor. Esaacn .mü-

• 

lO!tj i{Urıe geçti. 1Gayf bitmet edi· ;ad ele etmek için hiçbir harekette 
~· bulunmayan bu küçöcü'k kadını 

~ baYı hiç KOt\Upnadan içtik. "Frans git.utn için >•alrıarıyordıt.,, zaptedebilmck fevkaadc bUyük 
~ aralık nazır başını tabağmdaıı / bir kuvvete ihtiyaç göstermese 

dtraraıc sordu: - Evet. Tam g.eceyansı kapı -O· ;f Klayfm yüzü güldü. Elini cebin· gerek. Genç kadın bu muntazam 
'ltr ....... Ch·arda ne ~bi eğlenceler var· nüne ~z Tek iÖZlünün ~-at-J den çekti. diJli ve sıcak bakışlı delikanlıya 

.kont? mak ıüare otobüse bindiğini görür - "A~ıklar yu\·ası mı? diye mı· dikkat bile etmi§ de&ildir. Genç 
~e cevap vereceğimi birden kesti· sünüz. Otobüs onun yatak odaSidır. rıldandı. adam soruyor: 
~ YC!:rtk duraladım. Mis Man~ Bir baş i,aretile beni gösterdi: - Evet Klayf. Bilirorsun tabil.. - Elinizde bu pnta paketiyle 

atıldı: _ Bu Con Sunkist de .kendisin Tek gözlü senin oraya t:itmeni hiç her haıae arkadajlann.ı.za ciaiyor· 
~'huradaQOk'mütenevvieğl~ kont Frederik dö Moı.embar sanı · istaniyordu. dmuu? Jli.iaade t!lcleneniz aizi 
~~ır. Amı ederseniz ben sizt yor. Hepimm kurtaracağına da Jaı· - Evet. ~raya .kadar cötüreyim. .. 

rım.. ni? Elini alnına vurdu. - Ai'lc.adaıJara mı? Artik ç.olt 
~":. ~k t*kkür ederim efendim Klayf artık bu kadarına taham· - Nasıl oldu da bunu diiı:ürune· ges oldu. Bundan sonra heni bek· 
~ne ib""> lemuler ... Saat ackize kadar bek. gı ı · mül edernemi. Kadına yaklaşarak dim? Mesele apaçık anlaftltr:)r. Te· ' Size m htelif eg"'l----1-- tavsi· liyeceklerdi ... Şimdi saat her hal. 
t ~ . . u ~~ kulağına bir ~yler söyledi. Kadm seJtkür ederim miıı 1\Jan~etton. Bu· 
.. b_ bılırim: Evveli\ dılencıler dan bir kahkaha savurdu. nu mükafatsız bırakmryac~. de ..• Her halde .•• 
""Ullıı .. • • T-'- g0--ıu .. "'" mu-raca· - Saat •;mdi tam on ... • vine •ı ,~, ıç_ın CK .t.ı ,, ~ - Artık aiu inanmıyorum mö&)•ö .... " 

l~-.:1 Bah"'-'e ,_o- Kapının yanına ıritti ve gülümsi tereddüt ediyord• - •"er iater•e • 
ta._~ lZ tu;uuuır. ~ ~ Klayf. Siı artdc hapı ·yuttunuz. Bu • "'6 

•-·~bir ateş yakılır ve Tek göz gece siıi öldürtoekler! rerck bizlere baktı. niz ,gidip bir yerde sıcak bir teY 
~ Jıoo bir musiki aleti çalar! _ Miı Manferton... Sir Cor_ç sordu: içclim.-
iiluyo d - "Ac:1klar vuvası- mı? Rörmek Girdikleri dumanlı kahvede, 

' . r u: Klayfın - hiddetle titriyordu. Sağ r J 
'hı " • b 1 ı isterdim. · bilirdo salonunun arkasında aakin ...._ r gorsenu: ayı ınınız. elini pantaJon ~ne soktu. Onu bi· 
"ta') ı·rd· Ka"-->h. burad .. .. 'Mis Manserton: bir kö~e buluyorlar. 1ki tabak ye. ''h . ı ım. uaı~ .. ı a ıoıu· v bah ben . . go-turu·· - k b l 

'Qundan baska dilencilerin ba· müzün önünde öldürecekti. • - .ı arın sa sızı me ve eyaz prap wnar ıyor. 
ıq ~isi vardır. Bu partide in· :üm, dedi. O her zaman kırmızı şarap içtiğ : 
ıw. hır SCr\-et kaybedebilir. Bu işi_n Kadın maruz bulunduğu tehlike Bu sırada Tek gözlil salondan içe· halde bu sefer neden beyaz p -
~da mösyö K.layftır. lsttrsenı.z yi sezdi ve iülmekten vaı.gcçerek: ri girdi. Doğru masamıza geldi ve rap ısmarlıyor? 
'~·e:inizden kurtarır. Nihayet - "Aş:lklar yuvası .. ru bilirsiniz ~ir iskemleye oturdu. • .Belki de beyaz prabın, fimdi 

~tt egle.rıcesi vardır. delil mi mösyö Klayf? dedi. Hanı girdikleri bu yerde bol 1~ altın-
: N~ dtdiniz? §U oduncu kulübesi.. Tek iözlünün. (Devamı var) da bütün teiccrilatile daha iyi 

~ ~ınayet, dedim. Bu da çok I' 

'4rl>tır, göreceksiniz. 
,~rı;, hiç p~ ıörünmeden 

'w...' 'bu eğlencelerde umumiyetlt 
~~it.::1 ·· , 

100 KAHR~'4AN HAYDUD 
... "'ur. 

~ l\iın olursa? MeselA bu gect 
~ öldürülmeniz mü~iindür. 
~~de Tek gözlü veya Klayf öl· 

~Ur! 1 
\ l{ı kadın sahiden cıldırmı~ mry· 
·ı· ayra baktım, sapsarı kail· 
~~ I:'aJcat sakin görünmeie mu· 
k .. ~: oluyordu. • • 
~devam etti: 
~Unlardan başka phai}•etin 
~ tnesi e~tencesi de vardır. 

\ıı; Corç, anlatılanlara ıiUik,Çe 
~ faııa alAka duyar gibi p;inO· 
~ llelki de onun şaka YIPtW 
. nidi. Mis Man~on de•.'arr. 

~ Sabsiyetin öldürülmesi, bir a· 
~ ... " hUviyetinin deli~tirilmetıi 
~tir. Mesela beni k~ndimin mis 

r~on isminde biri olduJuma 
~ •:ınaıa çal~ılar. Halbuki a· 
~~n Darre~ir ve lnciliz de· 

}.; • ctrtsli Fransmm. 
\j~· muhatabını tuhaf tuhaf 
\ı }(adın bunun manasını an· 

' olacak ki : ı 
beu olduğuma hükme)iiyor

~~ değil mi ekc:elins? dedi. Bu· 
herk'S az çok delidir. Burada 
e~n bir merakı \-ardır. Kla)1ır 

a.~ı insanların üzerine tabanca 
~ ttmektir. Tek gözlünün me· 
1Se otobfüıtür. Bu otobüste yat 

ıq b·ı · ı ıyor musunuz? 
b lıeni bura:;a getiren otobüsteı 
ilh~edi yorsunuz? 

yanarak odadan &ıkınca ve arka
larından da kapıyı kapayım:a. 

Araten ile Bambo yalnız ka)::lı

lu .. 
J3ir mUddet yekdiicrinin 'öz

leri i'ine baktılar •. Evvela Bam
bo söıe ba§ladı : 

- Sana ba1ısettiğim kız İJte 
bu. 
-Yıni .. 
- Canım bilmiyor musun? .. 

Hani .zorla teslim olmasına 
çalıpcajımız kı.ı: .. 

Araten baıını önüne eğdi ..• 
Dir müddet dtl'ın kaldı .. 

Bambo tairin bu vaziyeti 
karıısında tehditkar bir sesle 
ı:>rdu: 

- Ne dil§ünüyorsun?. 
- Bu kız kimdir?. 
- Sana söylemedim mi? .ı<"a-

hİ§e Emperyanın kızı, fahişe kı

zı olduğu için damarında da a
nası gibi Jahigelik kanı var •• 

Hatta daha timdi.den bile ru
hunu sukut istila etrniJtir. Pek 
yakında, hislerinin inkişaf bul
duğu .zamanda ise büsbütün a
~ılacaktır. Ha! .. Ne dersin?. 

- Zavallıya aczyorum .• 
Bambo ıülUmsedi: 
- Anlaıılan kalbindeki mer

haııaet hislerini uyutmak lazım 

geliyor. Hokkanı :ve kalemini 
vec, ver 'ki, sana ıöhret kazan
dıran o .kalemin ucundan altın 

damlatayım .. Alemi tenkid eden. 
o müate•na kaleminle una Ve-
nedik bazinuinin kapısını a,a. 
yun.. Eğer a~mıyor.aam ve 
biraz da hesap biliyorsam mu
kavele .mucibince yuvarlak he· 
sap bet bin altın ekü verece· 
ğim. Hay<li koca ıair. Çabuk ol, 
hokka, kalem kağıt ver, senedi 
yazıp inualayayım .. Merhameti
ni altın yaemuru altında boğa· 
yım.. Kalbindeki ıc!lcat yarası

nı bu sencd ile bin -derde deva 
olan altın merhemi ile tedavi e-
deyim. haydi :ne duruyorsun? .. , 
istediklerimi versene!. 

Araten •Ü~netle -cevap Yer• 
di~ 

- Sen«li yannağa zalımet et
meyin .• 

- Zahmet etmeyeyim mi ... 
Ne demek?. 

- Evet, bana V('fmek istedi
ğiniz be§ bin ekil sizin olwun. 

- Bunu iöyleyen sen misin?.
Yoksa rüyamı görüyorum. 

Anten içini çekti~ 
- Hayır züya görmüyorsun. 

Filhakika Araten bu 11rad& 
büyük bir teeaıür ~çiadeyıdi.. 

Fakat bcı bin altın ekiiyü red
detmesi için bafka mühim U• 

bepler de vardı. 
Evvela, Biyankaıun ccnçliii, 

gi&zelliii, meyua tavrı. üınit

sizh'lc içinde yuıan pzleri kar• 

~ört'lüğü '2:ek1 :ve tatlı tyliiün, yü
züksüz ve güzel parmaklı bu :gen'Ç 
kaaın için daha uygun, aaha ki -
bar olacağını öüşünmü~tUr. 

Gen_ç kadın yava_ş yavaş ısını • 
yor. Fakat .her halde .acıkmamı§, 
zavallı delikanlı bütün bir .çall§ -
ma günün yorgunlqğ.u ile büsbü -
tün acıkmış olduğu halde .kadın 

yemeğe başlamadan .o baflamağa 
cesaret edemiyor. Bu genç kadına 
kartı kaba v.e hafin görünmekten 
o kadr korkuy.or ki! 

Genç kadın paltosunu çıkarmak 
i.çin bir har.ekct yapıyor • .Erkek 
hemen yerinden doğruluyor :ve o· 
nun ıpaltosunu &ıkar:masına yar • 
dım .ediyor. Sonra 'J)altoyu .alıyor 

ve kemali .ihtimamla asıyor. Şiın. 
ai gens .kadm bapmn ve yüzünUn 
tuvaletini düzeltiyor, pudralam -
yor. 

üzerinde tatlı renkli bir süvater 
ve alt nda koyu renk bir eteklik 
var. Belm:ie ince bir deri "mCT 
bulunuyor. Bol Jllk ıaltında ısaçla
nnın bukleleri, -çıplak kolları v:e 
boynu harikulade ıüzel ıörün\i -
yor. Kadııun paltosunu umaktan 
:Iönen delikanlı onun derin ve gü
zel ıgözlcrine balı:ıy.or. Bu gözler 
cidden hariktılide. Bütün kederine 
rat:ncn ~nç kadın ona tebessüm 
ediyor. -Çünkü ınihay.et o ~a bir 
kHındır. 

Allahım bu korkak ve mahcup 
tebessüm ne .kadar güzel 1 Yazık 

ki i:cnç kadınm dudaklanndan 
pek çabuk siliniyor. Büyiı"1c: acıamı 
bir an i9n unutml!I olmaktan san 
ki mahcup olm\lı &ibi bir hali var. 

- Artık yemek yeme~ Jizım 
matmuel ... Size isminizle hitap e.. 
aebilir miyim? 

- .Rose _Mark Ya sizin ismi
niz nedir? 

- Gerard-
Tatlı ve nazik bir hareketle ek· 

-sıe:ini koparıyor ve :tabağmdaki 
eti kesiyor~ Bir par~a da ıarap içi
yor. Bir terçe ide .ancak bu kadar 
yer. Masanın üstünde bir köıede 
ı;e~ 'kadının elinde tuttuiu puta 
paketi. duruyor. Ge.n_Ç kadın kendi 

ekonomi -prensiplerine sadık kala. 
rak: 

- '.Meyva yerine şu benim pas
tayı yiyetnez miyiz? 

Diye soruyor. 
Ağır cümlelerle konuşuyorlar. 

Biribirlc:rine hayatlarının sırlannt 
kısa cümlelerle anlatıyorlar. Er -
kek bekar 'bir ma'lcinist, kadın da 
bir beiber ôiı'"kkanmda çalıııyor. 

Bir sene kadar bir aıdamın katısı 
olmu11, sonra bu adam kadının ne 
si var, nesi yoksa beraber alıp 

kaçmıı. 

- Tasavvur ediniz, bir akıam 
evime döndüğüm zaman evde hiç 
bir ıey bulamadım. Yatak çar'§af
larıma, tabaklanma 'kadar ~ 1e
yimi alıp götürmüştü. 

- Vay ahlaksız, namuuuz he. 
rif r •• 

Birdenbire söylediği 'bu özden 
fena halde mahcup oluyor . .Af .ai
Iiyor: 

- :Affeacnriniz, diyor, ağt;tm .. 
dan kaçtı .. Benim baııma da ay:nı 
ıey ıgeldi. .Senim de karım beni 
bırakıp ıgitti. .. 

*** 
Genç 'kadm -evine dönmek dıi• 

yor. 
- Köpeğim yamında ohnadik -

tan sonra, Ctiye ıbağırıyor., asla .•• 
Asla .•• Dönmiyeccğim. 

Bütün acısını birden te'krar ha. 
tırlamıı gibi hıçkırıyor. 

- 0 halm: 'bizim rcYC }idelim .. 
-Naaili~niz...... 

Güzel, fakat bot bir oı:ta.. \Boş 

ve hüzün verici .bir oda... t'.ath 
bir SJCaklık v~ren 'büyük sala -
mandıra sobasına rağmen oda lsın 
mmruı teairini veriyor, çUnltü bu 
odanın kadını eksik ..• 

EvveU genç lcadmı genij bir 
koltuğa oturtuyor. Sonra-genç lca.. 
dın tekrar lce.ndi~ :teessüre lrap • 
tırdığı için ona daha fazla yaklaJt
yor. 

Onu kollan arasında sıktığı v
genç kadının da bu nevazişte ken 
dini bir.aktığı valtıt bu~an mcm. 
nun olduğu hissini yerdiği bir ıı· 

( tt2tf cn sayfayı çeviriniz) 

KAifRAMAN HA YDUD 

Xacİınlann, aciz ktmsclerin kar. 
§ısında ise aaima cesaretten, cü
retten kahramanlıktan dem vu
rurdu. Hikiycaini bitirince kı -
lıcın.n burnunu gurur ve aza • 
metle yere dayadı. Muhayyel 
za!er ve kahramanlı&ıma kızlar 
lizeriride hasıl ettiği itimattan 
dolayı koltukları kabardı. 

Aretenlerden biri pirin ka ._ 
.de)lini ,arap ile doldurarak u -
zattı. 

İçmek isin dudaklarına gö -
türdü. O ;anda sarayın büyük 
kapm pddetle vUTUbnağa baıla
ıdr. 

~rin rengi attı, aapurı ol • 
du. Elindeki kadeh ve kılıcı ye. 
re düıtü, gelenlerin, 'kepıyı zor· 
layanların muhakkatC Emperya 
tarafındaa hndilini tevkif i!jin 
cönderilen •damlar olduğuna 

kanaat getiroi. 

- Ben dememi§ miydim? 
DemindC"nberi kapınm vurul
dulunu size söy!~mi§ miy· 
elim? Edepsizler? Prnz inanma
drmz.. Sakın kar:yı açmayınız, 

reziller, alçaklar:·· Beni öldürt
mek istiyonunuz ..• 

Aratcnler pirin anlattıiı kırk 
ıenyörün aarqa hücum ettiğini 
nnncttilec. Korkularından ve 
dch§et~n çil yavnı~ı &ibi da
itldıl9c. Odalacına çekilerek ka· 

pılarını sımsılı:ı kapadılar. (Ara .. 
ten) yalnız kaldı. 

Bu sırada itimadını kazanmıJ 
olan hususi hizmetçisi yanına 
girdi. Tamamen dehıet ve korku 
içinde olan ş_air bağırdı: 

- Sefil, sakın kapıyı açayım 

deme! .. 
- Fakat monsenyör, ben da~ 

ha evvel kapıyı açmıştım. Gelen 
monsenyör Bambo:lur . 

- Bambo mu? dofru söyle, 
emin misin? • 

- Evet, monsenyör, Bambo 
cenapları teırif ettiler. Eminim • 

- Yalnız mı?. 

- Bir kadınla beraber?. 
- Daha ne duruyorsun, bu-

dala, hayvan, korkak herif? •• 
Ben sana .çabuk ka.pıyı ~ deme
dim mi?. Monsenyör Bambo ce
n~larını k a p ı n ı n ö
n ünde beklettiğin için sana mü
kemmel bir sopa ziyafeti vere· 
yim de gör .. Korkak!. 

- Bu adamı azarlamayınız 

ustadl Bana kapıyı bckletmcd~n 
~. vazifesini mükemmelen yap 
tı. 

Bambo bu sözleri söyliyerek 
Aratenin bulunduğu salona gir
di. 

Aratesı hayretle batırdı: 
- Siz monsenyör', •lz gece

nin bu autinde burada? :Senim 
isin ne büyük ıeref 1 Fakat ne 



Bir Daktilo 
aranıyoı·· 

(B~tarafı 10 uncuda) 1 madı. Yakaladıklarımızı mahkeme. 
- ra aonra.sı? dedi. • ye verdik ..• 

- Sonra.at çok basit. .• Bwılar ya- Komiler eeltl hatlralarma dalmış 
hancı ,bir devlet heaabına çalışan c!UşilnUyordu, gazeteci tekrar sor
casu.ıılarm~. Fakat Uçü de hiçbir du: 

şey söylemediler. Ağızlarından tek - Anhyamadığnn bir nokta var 
bir kelime alamadık. Yalnız kadı- az.izim. Dol arkada§ma telefonla c
nın eldivenlerinden birlı!ıinin iç ta - mir verdiğini ağzından kaçırml§. 
ra!mda kırmm boya ile çizilmlf, Halbuki aiz Gran§ann telefon ba -
Fransanın en son gizli silahlarından gında 1bir ııey konuşmadığını söyle_ 
birisinin pli.nlarmı bulduk.. mi.ştlniz. Bu nasıl oluyor? 

Fakat maaleeef dördüncU arka - Komi.ser gilldil: 
dqlarmı elde edemedik. Gazetenin _ Çok basit azizim. Siz gazetcci-
çapraz eğlenceılnin bog murabla - Jer her işi bUyUfineğe alıştığınız 1-

lanna Mrarlt mektubu yazan ada-' çin basit çareleri dügUnemiyorsu -
mm kim olduğu bir tUrlli anla.şıla- nuz. Zaten ben de hu ~i sonradan 

rada o birdenbire tekrar hıçkır _ 

mağa bqlıyor ve batını erkeğin 
ıcnit omuzları üzerine bırakıyor. 

anladım ya ... Grangar telefon oda_ 
sma gtrdi. Numara):l çevirdi. Son
ra bir kelime bile söylemedi. Fa
kat numara çevrilince tabii Dol'Un 
evindeki telefon çalmt§lir. O 17 de 
Grangann telefon edeceğini blli

- O bu akşam sütsüz kaldı. 
Diye aflıyor: 

Gerard bir ıey anlamıyor 
hayretle soruyor: 

vc yor. Saat tam on yedidir. Karşısın. 

- Sütsüz mü? Kimden bahse -
diyorsunuz? 

- Jilciden, köpeğim ]ikiden 
bahsediyorum ... Zavallı hayvan -
cağız bu gece sütsüz kaldı. 

daldnin kim olduğunu ııormağa lU
zum yok. Söyliyeceklerini söyledi. 
Qranp.r da kulağı makinede dinle
di. Sonra sanki aradığı numara ce
vab vermemiş gibi döndil ve aldığı 

"ll&rkayı vererek parasını geri aldı. 
Demin de size söylemiştim ya. a. 

Pirinç unu 
Mercimenk unu 
Bezelye unu 

Yulaf unu 
Patates unu 
Pirinç nişantası 

Kornflör (Mısır hülasası 
Bakla unu 

Hayali bir anda gözleri önünden 
kaybolan erkek bir an duruyor ... 
Demek o bu anda kaybolan köpc. 
iini düıünüyor ..• 

z~im. En mUkemmcl hileler en ba- Fasulye unu 

O zaman tatlı nevaziılerle 
Roac-Marieyi yatağın üzerine ya. 
tmyor ve üstünü çenesine kadar 
yorganla örtüyor. Genç kadın kar
yolada uyurken kendi de karıı • 
aınc:Wti ıeniı koltuğa çölcüyor. 

Bu genç kadının kederinden iı. 
tifade etmek ..• Bu onun yapacağı 
ıey ıdefildir. Belki ileride... Ora.. 
aınr Allah bilir ..• 

Temi.& n saf bakıılarındaki ar
su ynaı yavaı yerini derin bir 
tefkate bıraktyor... Roıe-Marie ... 
Ne tatlı bir iıim ..• Küçük bir ço
cuk yüzüne benziyen saf hir çeh. 
reıi ~e uzun kirpikleri var ..• Ne 
heyecan verici bir inanrıı var bu 
genç kadırun .•• 

Kendi odasında, kendi yatağı i
çinde bir çocuk saflıfiyle uyuyan 
bu kadın ne kadar güzel! ..• 

Ve madem ki kendi evine dön
mek istemiyor? 

sit olanlardır. 

Askerliğe davet 
1 - 939 pisan celbi için K. Köy 

yerli askerlik şubesinde kayıtlı hiç 
askerlik etmemiş 316:333 (dahil) 
doğumlu piyade. 

2 - 316:334 (dahil) doğumlu hiç 
askerlik et.-ıemiş topçular. . 

3 - 316:333 (dahil) doğumlu. 

askere gitmmıiş istihka.m, naklİ}'e. 
mızıka, muhabere sınıfları sevkedi

lectktir. 

Nohut unu 

Arpa vesair hubuat 
unları 

Bu mükemmel ve er.siz müstahzarat tabii ih
~iyacımızı~ hakiki karşıl;ğıdır. 

Tarih tesisi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş 
. l • 1 • • • ' 1 

' . • 1 • • 

4 - Şubede toplanın~ günü 30 derhal askere scvkedileceklcrin- ı nuni bir mazeretle ~eri bır<ı!;ılmı~ 
m~rt 939 per,embe günü sabah sa- den 30 mart939 sabahı saat 8 de veya askere çağrıldığı halde gel-
at 9 dur. • şubede bulunmaları. miycrek bakayada kalmı~ veya sak 

5 - Bedel vereceklerin bedelleri 2 - Bunlardan nakti bedel ver- h ve muhacir ve mülteci olarak 
29 maıt • t'l~~~ ~k ' y nterin bcd'elterl !9 ni~rt ııorttadan nüfusa kaydedilmi~t ve 

mma kaMr kabul .ıikflfılltil'ı ıı... .9~•11famına kadar.:JcabUl eiil ..,,a._,.elffama kaçakhğuıdan elC' gc-
6 - Davetiyelerin bu doğwn- cektir. çerc!c sonradan muayeneleri yap· 

lulann nüfusa kayıtlı bulunduE,ru 3 - Evvelki celplerde bedel ver tırılmış ve sınıfları ayrılmış 316 
mahallere gönderildiği ilful olunur. miş olan istam erat dahi 30 mar~ doğumundan 333 (dahil) doğumlu 

* * * 939 da sevkedileccklerindcn, bun- piyade ~ağlam islam topçu, istih-
Beyoilu Yerli Aıkerlik Şube- ların da aynı gün ve saatta şube- kam, muhabere, nakliye, muzika 

sind•: de bulunmaları ilan olunur. sınıflarına ayrılmış eratın 29 mart 

Ankara radyosu 
TÜRKiYE 11ADYOUlrÜZ\'O::-: 

POSTAl.AHI 
Türkiye Rıu.lyosu - Ankara Radyosu 

l l>Al.G.\ UZU:-\1.UGU: 
163p ııı. 183 Kcs./120 ı.:w. T.A.Q. 

19,H nı. 15195 Kc~.no ı.:w. T.A.P. 
31,70 ııı. 9165 Kcs./2ü Kw. 

l'EHSDIUE - 23 - 3 - 1939 
CV~I.\ - 23 1 3 - 1939 

Cl.J)f.\ll1'ESl - :.!5 - 3 - 1939 
13.30 Program. 13.35 Müzik w·ııc· 

retler - pi.). 14 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 14.lu 
Türk müziği (ifııtl.: mmikisi) Si\·as· 
it s:ız ş:ıirleri Aşık \'eysel \'C ibra· 
lıi 111. Takdim eılcn: Sallı Yaver Ata
mıın. H • .fO - 15.30 Müzik <U\·ertürlcı 
\'e oııcra aryaları). 17.30 l'rogr:ını. 

17.35 Müzık (():ın'i sn:ıli - pi). 18.liı 
l'üı·k müz iği (Fasıl he~eti): Sııfi~ı· 

rokııy Ye Tıılı~iıı KarakU}llll İşliraki 
le. 19 Konuşma ( Dı~ pulı lika h:'ıılhe· 
leri). 19.15 Türk müzıği: Ilcş mızrap 
lı sazla pe5rcv \ 'C seıııııilcr: iki tnn. 
"ıur, kanun, santur, uı.l. ~lesııl Cemil 
.lcfik Fer.san, \ 'ccihc, Zühtü B:ırd:ık · 
•f:lu, Ce\'det Kuzun. 19.;Jj Türk mü· 
ıi ~i: Çalanlar: \'ccihc, nuşen Kam, 
...'.e \·dcl Kozan. Okuynıı: Mııst:ıfa (~:ığ 

lıır. 1 - h.örmircii !lafız Post - llüz 
zam he.stc - Alılıııı hayali pcrı;cınin 
2 - S:ıdeıtin K:ı.rıınt{,111 hüzzam şarkı 
- Din lıüziin ı;öt.:dü. 3 - llııcı Ari l 
bey - Hüzzam -::ırkı · Bahar gelıli lıe 

yim enle clurulınaz. ( - T:ınhuri Fa ı 

ze - Uşş:ık şarkı - ~için nalendesiıı 

böyle. 5 - Asım h<'yin - Cş~ak ~arkı 

. Cana rakibi lıantlıııı edersin. () -
Aedriyc · K:ırcıj:iıır şarkı ·Güneş doğ. 
du damlara. 20 Aj:ıns, ıneteorolojı 

haberlt'ri, zira:ıı bor~a~ı (fiyat). 211.1: 
Tcm~il )~leraki) Y:ıznn: Moliere. A· 
tlapte eden: :.ıerhum Ycfik paşa. ls· 
t:ınbul şehir tiy:ılro~u ~anatkarların· 
tlıın Bchzaıl Bulakın işlirakiyle. 21.15 

günü olan 29 mart 939 çarıamba 
günü ak~amına kadar bedellerini 
vermeleri ve bu gün.den ıonra be
del vermek isteyenlerin bedelleri· 
nin alınmıyacağ1 ilan olunur. 

;; * ff 

Kadıköy Y abe.ncı Aıkrlik Şube
sinden: 

1 - 939 nisan celbi için 316 do
ğumludan 333 doflu (dahil) erler
den askerlik etmemi§ olanların pi· 
y~:le, topçu, nakliye, istihkam, 
muhab:rc ve muzika erleri sevkc
dilecektir. 339 doğumluların top
çu erleri de gidecektir. 

2 - Toplanma günü 30 mar• 
939 saat 9 <lur. 

'\lcnıle'l.Yt s:ı!at ayarı. 21.t!'ı t5h~~ 
'nh\' il&ı kanwi,·o - ııııkut 1Jors:ı~ 1 

,.. 
• ' .,, •Jl,.lV 
rat). Zl.25 ~şeli pliıklar - il· - 1)0' 

Polklor (Kör oğlu hakkındll)• .,1 ıı: 
çent Perle\• Roratav. 21.45 ~ı.ı .ılı~ 
(Halil Bedi Yönetken) •. <!~.~ kot' 
po-;ta ,kutusu. 22.30 l\lüzık (:KutU Jo" 
kestra - Ser: Necip Aşkın): 1 -\'si' 
h:ıon Strauss - Bin lıir gece 1 ıı3r 
endigo). 2 - fıolvyn - cnınlı:t ş• 
<Fokstrot) . 3 - Komznk - Yirıın~ •, 

• . •. - p:ı 
kı (l'otpuriJıer). ( - Lınc,;c 1 • 
melodisi. 23 .Müzik (C:ızband • Jl). 

l 
,,. 

!:J..t5 • 2( Son ııjans hııbcr crı 
rınki program. 

Yabancı Radyolar~1 ~tı 
Seçilmiş Parçal~ ,.,. 

Programdaki vnliillcr Tıirld~~ ., ı 
ii üzerine ,.c ö~l~Jen sonr:ı '1 

olarak \·crilmişli r. 

1 uo 

4-.30 

9.30 

OPEH.\l..\ll \'E" SEi\FO: I 
KO:\SEHl.illll 

. l' rı' 
( {)ğlctlcn evvel) 1 nnd •ıı 
Konservaıuvar knn"crı. 
r.ondı-a (!\.): "H Tr0 ' •

1 0 

(Puçı;ini) . 
Soıtens: Beelho,·cıııin ( 

1 

scnronisi. sı 

9.50 ~otlıcru: Çayko,·skinll' 
ci senfonisi. ~ l 

.Turino ı.ır: "Altın gı:ırP 10. 
(4Puc~·i n i ı. . · ' 

I0.30 I:.~·fcl: Mııssenet, S:ıinl -C.: :t 
OD.\ ~rı;slKISI \'l: KON!>lJ· :ı 

5.15 R:ıditl Pnris: Ş:ırkı, P 1 ~ 

i .:.!O Brcs'i:.ı ,. : Bariton. .('d 
9. Eyrd.: Keınan, vıyoıoın 

i ·ıııtll· 9.~0 Prağ .2: Yiyol:ı, P ~ 1::--

ı !?.30 füıılio J>ııris, ı.oııdrll 
Frıınsır ş:ırkıl:ırı. 

HAFiF MCJSIJ\.f n:: OPERE rl 
,:ı 

3.111 J1adio P.-is: Orkcstrıı· 

it ~lünih: H'.,.ık orkcstrn51'.. 

O. J.illt': "Da,.~ Jıı nı:ırin<' 
1 

,. 

9. 1 O Bcrlin (ıııut.ı d.): orı.r 1 
1 .. il t • 

9.10 H:ınıburı;: "S• ıı Dıı rı ı' 
9.10 I.stoklıolın: "Aontcs ~·1 

Cf.:olnan). r'~ 

9.30 Pr:ığ 1: Stüdyo~., lıir 0~sı· 
10. Varşorn: Salon ,prk~5!" P"" 
10.30 ::'\apoli sr: Harir JdaSI 

çalar. ş 
10.30 l'aris J>TT: Halk pı\ogr 

dJıl· • 
l0.3ü Sırasburg: Hafif ını.n 11ııt1· 
l J.30 Birçok Alınıın istast

0 <' 
il' 

Ifa(i( p:ırcaJar \"C ıfıı!l~ 
ları. (Pf/ 

11.30 Roma gr: "Mclodin e 1l 
11.40 J.ondra (~.): Orkc~ırıı· ş 

r· 
ı·ı Buı.lapeştc: Çig.ın orJ.c'\t 

D.ıarda mütema~iyen kar yağr 

:or ..• 

1 - 316: 333 (dahil) Doğumlu * * * 939 günü sevklerine başlanaca-

laıı;)9J'l henüz Aııkerliğini yapma- Betiktaı Aa.kcrlik Şubesinden: ğından çağrılan günde şube mcr-

\

0.\RYETE \ 'E KABAHL1·ı 
3 - Bedeli nakti 29 mart 93~ 10. Laipzig. 

lkşamına kadar alınır. 

Yaian bu kar sanki yarının .:v 
gilileri üzerine beyaz perd.ler ka
patıyor ve onların saadetlerini ö. 

mıı olan Piyade, Topsu, İstihkam, Henüz askere çağrılmamış veya kezinde bulunmaları ilan olunur. 
10. Londra (X.). 

4 - Yabancı ıubesinde kayıt); ıo.t5 Brüksel 2. 
Muhabere, Naltliyc ve Muzika sı- emsali askere çağrıldığı halde ken Gelmeyenler askeri mahkemelere 
nıflarına mensup islarfl erat ile 334 dilcrinc sıra gelmediğinden artık verilerek cczalandırılacaklarthr. 

bulunan erlerin toplanma gunı.: 1. Poste Parisien. 
mezkur saatte ıubcdc bulunmaları l>A:\S l\lUSll~tst .11• 11 
ilan olunur. 10.15 llükrc~: 11.20 .Mıi 111 '1' rüyor. doğuml'! yalnız topı;u İslam. erat olarak kaim ş veya herhangi ka· Bedel verecek olanlarrn içtima 
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ıörüyorum? Elinizden yaralan
mış:ı ~ız. Yüzünüz de sapsarı ol· 
muş .• 

Bambonun bir işareti ile hiz· 
m:tçi çekildi. Kardinalin arka
sından, bir ölü gibi bembeyaz, 
renksiz, mecalsiz bir halde Bi
yanka girmiıti. Aratenin urattı
ft koltufa adeta yıkılır gibi o
turdu. 

Bambo söze ba~ladı: 
- ÜFtad, sizin namusunuza 

mühi.n Lir sır tevdi ediyorum ... 
B?rab:r getirdiğim şu çocuğun 

bir kaç gün Vene dikte sa:Clan
ması icap ediyor. Sizin yanınız
da her jerden ziyade tahtı cır.ni
yette bulunacağını düşündüm. 

Hem burada yanınızdaki güzel 
kızlarla beraber canı s•kılmaz. 
Arat ~n. bctbaht kızın karşı

sında eğildi. Samimi bir sesle : 
- Mademki sinyorina cenapları 
evimde kalma;:ı arzu ediyor
lar, bura:la bütün istir.ahatlcri 
temin cJilec:ğinc ve b"enuen bir 
baba mııhai.ıbet ve şefkati göre
ceklerine emin olsunlar ... Perina, 
Pcrina !.. Neredesin? Buraya gel! 

Biyanka minnettar nazarlarla 
Aratcne baktı .. Aratcnlerin en 
küçüğü ve en az yarama.zı olan 
tatlı bakıılı maıum simalı Peri
na odaya girdi. Ara ten: 

- Gel ynrum, bu gördü&ün 
genç 'kızı evimizde kaldıfı müd-

detçe bir hemıire gibi telak1:i 
et. O suretle muamele yapın, an· 
ladrn mı yanum .. 

Aratcnin Mlplediği sözler ta
mamen samimi idi. Biyankan n 
maıum siması, perişan hali kaı·· 
§ısında büyük bir teessür duy
muştu. 

Pcrina tatlı bir gülümseır.c 

ile Biyankanın yanına geleli .• 
Ak~amı:lanberi büyük bir l:et
bahtlık isinde sürüklenen za
vallı kız. bu tebessümü gördü .• 
Yüz üni:n karanlık ve kor kur. ;t 
izleri birdenbire kayboldu. Cöb
sü kabarıp indi. O zam.ana kc.
dar zapta çalıştığı göz yaşlaı ı 
birden boyanmağa başladı. 

. Perina, Biyankanın elini tut
tu: 

- Zavallı sinyorina, .mera'~ 

etmeyiniz, sizin yanın:zcla ol
du~um müC::lctçe hiç bir §ey
den korkmayınız. 

Biyanka bu alicenap kızı., 

ellerini minnettarlık ile sıktı. O· 
tur<luğu yerden kalktı, gözle: i 
ile kendisini süzen .Bambo} a 
bal;m<jJan, güzel arkadaşının 
koluna yaslanarak odadan çı~

tı. 

Şimdi ne olacaktı?. 
Tekrar annesinin, Empcrya· 

nın sarayına dönmek, Sandrigo• 
nun eline, düımek, onunla ev• 
lcnmck ldemektl. Bunu düıün• 
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m::k bile biçare kızı korkutuyor
du. Bundan başka baygınlığı 

esnasında, annesinin üzerine 
eğilerek söylediği meş"um cüm -

le: 
- Ah, keşke ölmüş olsa .. di· 

ye söylediği sözler hala kulak
larında uğuldamaktaydı. 

Bir fahişe olan annesi, onun 
f>.ı ıdrigo ile ölümden birini ter
cih ctmc .. ini istemişti. 

Bütün bu clüşüncclerin üıe

rinde ise daha korkunç, ıdaha 

m.ıthiş ve feci bir nokta vardı .• 
N: olursa olsun Emperya annesi 
ili. Bir zamanalr kızını hakiki 
ve candan bir muhabbetle sev
mişti, O, ccll5<la teslim edilmek 
t::hdidi altında bulunuyordu. Ne 
ya:>malıy.dı? Nasıl hareket et
meliydi?. 

ı::nperyanın 

mek? Asla! .. 
sarayına dön-

O halde?. 
Biyanka, Mcstcr sahilinı:len 

{ö 'l:.işte, gondol rıhtıma yana
~ :? ta Bam:-:> ile yalnız kalınca, 
ta.11ma<lığı bir sarayın karşısın
da bul'-lnduğunu gördü. 

Klrdinal, vaadinde sadık kal
mış, seyahat esnasında ağzını 

açıp bir tek kelime bile söyle
memişti. Şimdi sakin bir sesle 
söze başladı: 

- işte geldik, beni :son defa 
olarak bir daha dinle .. Teklifi-

mi recldcttirı, c:~nım olma~ır~. 

· değil mi?. Pekala ıana tekrar 
sö:»lüyorum .. V c yemin ediyo
rum ki başkasının olduğun gün 
seni öldüreceğim .. Hem de ha
ber aldığım saat ve dakika.da .• 
Şimdi seni arkadaşlar.mdan bi
rinin himayesine bırakacağım .• 
Eğer orada kalmağa razı olur
san annen tehlikede bulunmıya
caktır. Yok eğer buradan ka~

mak. serbest bulunmak istersen 
- ki seni bundan menedecek de
ğilim - o zaman Jan Davil2n .n 
katili fahişe Emperya hemen tev
kif edilir. Anladın ya.. Art.k 
istersen beni takip et, seni arka
daşımın evine götüreyim. Ya
hut istediğin yere git .. Kararın
da !erbcstsin .. 

Sözünü bitirince tıpkı orman
da yaptığı gibi başını bile çevir· 
mcJen yürüdü. 

Biyanka, Bamboyu gene ta1;i
be koyuldu. 

Maamafih dimağındaki bir ü
mit şulesi parlamıştı. Buradan, 
muhafaza altına alınacağı bu 
saraydan evvela annesine haber 
yollayacak, tehdit eden tehlike
yi bildirecek, tabii Emperya 
hemen kaçacak, o zaman artık 

korkacak bir şey kalmıyacağın

rlaıı kendisi de kaçacal:tr. 
Yukarda da yaz~ğımız gibi 

Biyanka, Pcrinanın koluna da· 

Prağ 1; 1:.!.15 Hoınıı gruPı.ı; 
I.ondrıı m.). 1) 

PlYES, I\OXFERAKS ' . 
J\O:\U:)~fAJ.AH Jrl'~ 

5.35 Loı11lra lX.): lngiJtcrl' ~ 
da hokey müsabaJ.;ıılıır 

rd'~ 
0.50 T.onra m.): "Bir bil 

da fırtına ... 

10. 



Hfif ~ir üşütme hazan büylik bir hastalık 

Safa;lf~ bi~ş; ın ı :r: 
~RiP - NEZLE - B\Ş veD i Ş ve 

Uiün ağrıları derhal g~çlrir. 

. Gayrimenkul Sahş . ilanı 
ıstanbul Emniyet Sandı ğı Direktörl üğünüen : 

H A"'B E R - A~ Poılıa~ 
:s 

1 Türkçe - Fransızca - Ingilizce ··- Almanca . . 
Dilleri üzer.ine 

:--·-............. - ............ _ ............ , 

lı 12 LOgat ki tabı f 

1 
bir arada \ 

! Türkı:e - l:'ra n<ıız<'a l 
: Türkçe • tnglllzco t 

j 'fürl:ı:e • Alman<.'a 1 
j 1-'ransıua - l'ür1't e 1 
j Jngiliıce • Türkı;e • 1 

l Almanca - Türkı:e 

Framııı;ca - lngiliz<'e 

j Fr•n"ı7.<'a • Al.~anra 
l tn~lllZ<'e - Fn.n~ı7.<'a 

• Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

1~ '/;t: 
B 2 

A 

~a~an Kalyopinin 23:i03 hesap Xo. sile sandığımızdan aldığı 550 

1 
~;1 Lirınci d~recc<.lt ipotek edip vadeı>inde borcunu Yermedi

de , kkında yapılan takip üzı... .n·e 320.2 ~o. ,lı .kanunun 46 ıncı 
llca nın matufu 40 mcı maddesine göre ısatı1ması icaoeaen Gala ac a 
tı lllıı mahallesinin AlacameSc:i t ve :ı-\ı:.nrataat;ıç)--enl "ÇtMrntl!iea· .. , '' 
'<l~c.la eski ve yeni 11·9·7-5 Xo. lı üstünde salonu olan kagir bir 
'> ~~nrn t.a?1amr.Bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu~tur. 
18Qil~ sıcıl kaydına gô•e yapılmaktadır. Arttırmara girmek isti-

1 tnı:iliz<'e ~ Almanr a l 
Almanca • tngllfzce t 

L.~~~~-~~~"ıua f 
~ lıra pey <L>çe:d verece:.Ctir. Milli bankalarımızdan birinin temi

ı, \""< tu?u da kabul olunur. Birikmiş büfün vergilerle belediye resim· 
1 .. -a~ lf_ıcaresi, taviz tutan, tellaliye ru umu borçluya aittir. Arttırma 

~ 1~·1 .27-3-939 tarihinden itibaren tetkik etmek i::ıtiyenlere ~-andık 'Ü ~-l servi~indc açıl .. bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair 
ı 01

1ıahat ta ~rtnamede \'e ta!dp do yasında \'ard ı r. Arttırmaya 
1 ._anlar, buıılan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 

• ~rıı: he.r ~yi öğre~iş ati v~ itibar olunur. Birinci arttırma 12·5· 
lal'lıJ Ruııu Cağaloglunda kauı sandığımızda .aat ~4 ten 16 yaka-
1 tt acaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek be
ı~cıhan alınmasJ icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık 

~- tarnamen geçmış olması şartt ı r. Ald takdirde ron arttıranııı 
~u bakı kalmak ş:ırtile 30 !l·9::l9 sah günü aynı mahalde \'e aym 

):ı r. arttınnası y·apılacaktrr. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
~~ ın lİ::.tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan -..r. 
q'<l e1r \'e irtifak hakkı sahıplerinin bu haklarım \'e husu ile faiz 
~~:•re dair ı<idialaımı ilan etrihinden itibaren 20 gün içinde cvra

ııııteı_erile beraber dairemlze bildirmeleri lftzımd ı r. Bu suretle 
ııe.:~~ıl~imıemi~ olanlarla hakları tapu sicillerilc sabit olmıyanlar 
t • 1 nın paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat al-
,..,J e"llerin 938·585 dOS)'a nı:mara ile <.andığımız hukuk İ§leri f.er· 

il•aı.:aat ctm~1eri lüzumu ili n olunur. 

. * * * 
~l!ır· DiKKAT 

•r;et sandığı; s;mdıktan alınan gayrimenkulü ipotek gö~termek 
~ tnuhamminlcrimizin koymu~ olduğu kıymetin m"hnı teca
·~ "'k üzere ihale bedelinin yarnna kadar borç yermek suretile 

~tedi~ (2000_> _ ______ _ 

o~tnen bedeli 4()()()i) lira olan takriben 2000 ton hurda bandaj 
ııısan 1939 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf u ulü ile 
'dar<' binasında arttırmaya konulmuştur .. 

·~ &iı:n1ek i ,tiyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile kanu
'tı r~~tıği vesikaları ve te~liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 

eı 1 ğme vermeleri lazımdır. 

~e'er 200 kuruşa Ankara ve Ilaydarpa~a veznelerinde satıl · 
~-0-) ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ö H k" . . ~., ~ e ımı . 

ı~Qt Rami Aydın 
11-~linıh:ıne Urfo ııpartnııın 

.ı.ıa 
t ıı. · Muayene: Pıırardıır. 

11 14 - 18 e L:adar. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 • kadar; ttkşam

ları 17 den sonrR LAieii Ta)-yar 
\ rı. L>ııi re 2; ~o. 17 de hastala rın ı 

'.:ılıul eder. ( T t ltfon: 23!1:'l!ll 

Bu büyük eserin, başlanacaktır zamanda, forma yakın bir forma 
. 

neşrıne 

. 
Her derecedeki bütün talebenin, bilgi \'e hayatla alAkadar her.kesin. dilcilerin, umumiyetle okur yaıarfann. 
Türkün ve yabancmm, dil öğrenmek i$tİyenlerin, seyyahların, ış adamlarının, askerin, teknik ve mec:le 

ki mütercimlerin ba~vurmaktan uzak kalamıyacakları bir eser 
360 küsur plfınş. 2000 ~yfaya· yakın bu büyük lugat dört dilden :!DO hl?! tabir \'e ıstılahı içindı! top1a 
maktadır. E.erin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir an~iklopedi ve teknik lngatinde bulmanıza ımkan yoktur. 

Eser h -ı '<krnda fazla tafsilat veren broşür isteyenler ş imd iden : 
" Resimle Büy.ük Lügat ,,. Pos~a kutusu 214 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

ı - 1 .. 
SAGLIGINIZi 

PASTiL KATRAN HAKKI 
Hakiki Katran Pastilleri, h em 
cıgaradan vazgeçirir, hem ölı:

aUrüklcri kökünden keser. 

KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabii meyva u are 

!erinden yapılmıştır. 

r Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci , __ _ 

Petrol Nizam . 
Kep.ekleri ve HÇ dökülmesin 
tedavi eden tesiri mücerreb bir 

ilaçtır 

Güzel Zaman 
Manifatura evi 

Recep Ogan 

Sullıınhamıım Caddesi X o. 67 
de yeni açılm ı5tır. 

Her nC\'İ yünlü, ipekli \ 'e pamuk
lu kumaşlar ur ur. flatlarla aatıl. 

maktadır. Zi)·ar c t ediniz. 

Taklit edilme:,i kahil olmıyaı 

bir fen harikasıdır. 

1
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1 
ECZANESt İi Hergün aabahtan ak,anw ka- !I 

R~YOt':T .T r. f<.:;T, ~1~ 1 ·ı. R dar haıtalarıınr muayene eder. ıl: 
il Karaköy Tünelmeydanı No.12 

' ...... ,, •••• 1 ., ... ,.. --

inhisarlar _ U. Müdürlüğünden : 
1 - 14-3.939 tarihinde kapalı zarf ve ekcıiltmesi yapılacağı ilin 

edilmiıs olan buhar kazan ının münakasa. müddeti görülen lilzum Uzeri. 

ne temdid edilmiştir. 

• 
2 - Eksiltme §eraiti sa.bık& da bilinde .f-.f-939 tarihine rulıyan 

Salı günü saat 15 de I\:abataşta Le vuım ve mübayaat şubesi mUdirL 

yeti alım komisyonunda · yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme ea
atinden bir saat evveline kadar ''sa at 14 de" kadar komisyon bqkan • 

lığına makbuz mukabilinde verilme si ve eksiltmeye girmek lstiycnlc

ıin fiat.sız teklü mektuplarını 'ihale tarihinden bir hafta C\'\'eline 11ı:a

dar müskirat fabrikalar ııubealne vererek münakasaya iştirak \•esika. 

aı almaları lazımdır. (1714) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden · 
B. Oğlu P.T.T. hına - tamıratı ol baptaki ke5ifname i dahilind~ 

açık eksiltn~C'ye konulmustur. Ek iltme 12·4·9'J~ ça~amba saat 15 de 
B. J?ostahar.e bina.ında müfetti~lik odasında toplanacak alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 4768,31 lira muvakk-at temi
nat 358 liradır. 

lstek1ilerın mukavele, eksiltme \"e fenni şartnamelerile keşifname· 
sini görmek ,.e mu,·akkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün ve 
saatlerinde mezkur müdürlük idari kalem le,·azım kısmına, eksiltme 
tarihinden bir hafta evvel en az üç bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 

. dair dai~eteı inden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vil~ye· 
t inde mütcşeklfü komisyondan ehliyet ve 939 senesine ait ticaret ve·i
kası ve muv~kkat teminat makbuzile komisyona eksiltme gün Ye saa· 
tinde müraca2t!arı (1973) 
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GRiP .. NEZLE .. KIRIKLIK • SOGUKALGINLIGI • ROAMATiZMA • NEVRALJi · BAŞ • ~ 
aldanmayın ız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedinit· 
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Hasan Deposu Karakög şubesi açı(Jı 
H~san Deposile Sirkeci Lim~n hanın alt~ndaki müracaat 
alakadar olanlar 11. · magazaya __,/ 

Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 

Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeş i t 50 72,5 

MUSHil ŞE KERi 

• __ ...,. 
Sayın Müşterilerimize ~ • ' • : """ 1 ....... ~ D 

Dikkat ediniz 

Tane .Kuruş 

Samsun 25 [Madeni kutu] 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeşit 100 145 
~ f 

ee· 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüahil şekeridir. Bilurnıııı' 

zanelerde bulunur. _4 
'(. 

' ·' ali• 
Böbreklerden idrar torbasına kadar Y fi tt' 
daki hestalıkların mikroplarını kökünde , 

mizlemek için (Helmoblö) kullanınıı• 

H 
r1' e1'!6 tı• 

Böbreklerin ~alışma k udretini artı r ı r, kadın, e r1' ne ııeıı 
zorluklarını, eski ,.e yPnf bclsoğukluğunu, ınc~oı~r) 
lıabını. bel ağrısını. sık sık idrar bozmak, ."o der.· · •• 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temın e elılıf' 

idrarda kumun, mesanede taşların tel 
lüne mani olur. . J-te' 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdır · 
eczanede bulunur. . e,.e~ 

Dikkat: H elmoblö, idrarınızı teıni:ı:lı1 ...oıııııııı 
mavileştirir... ±5?9 

Ademi iktidar 

Dünyada emsali bulunmıyan nefa
setiyle meşhur YENiIIA YAT IN 
her yerde taklidleri YENiHA
y AT diye satılmaktadır. Aldan
mayınız. H akiki Y E N 1 H A
y A T 'ın firması olan (KÜRE) 
alfimcti farika olduğu gibi her ta
nesi üzerinde YENIHA YAT ya-

· NevrolJIE> NPzle ••'' Baş v.- Diş ağt• 

zısına dikkat ve iyice dikkat ediniz. Ambalajlı lokum hcmevi nefi• l:aramct:ıt:ır. 

I Adrese dikkat : Galata NECATtBEY caddesi No. 92. Telefon: 4005S 1 
----------· ABDOLVAHIT TURAN----------·-

Din.dirili 


